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  مقدمه

اين جزوه به کمک تعدادي از جوانان بهائي جمع آوري و تأليف شده است که در آن به تعدادي از شبهات که در ذهن 
مختلف اقتباس شده و  يوبالگهااکثر پاسخ ها از مقاالت و . يرخي از هم ميهنان مسلمانمان وجود دارد، پاسخ داده شده است

  .ن جزوه قرار گرفته انديش، در ايرايپس از و

د يتوجه کن. زان برطرف شده استياستفاده نظرات شما عزبا  ،ييمعنا و ياز اغالط امالئ يارين جزوه، بسيش دوم ايرايدر و
ش يراين ويز به ايگر نيپرسش د يگر ادقام شده است و تعداديسؤاالت د يسؤاالت موجود در جزوه اول با برخ يکه برخ
  .است دهيگرداضافه 

. پرداخته شده است يمختصر طلعات مقدسه بهائ يده که در آن به معرفياضافه گرد" اعالم"به نام  يش، قسمتيراين ويدر ا
  .ذکر شده است ن قسمتيشان در متن جزوه، در اين القاب به کار رفته ايهمچن

در هر زمان دريافت  www.rafe-shobahat.ning.comاينترنتي جزوه را از سايت شما مي توانيد جديدترين نسخه اين 
در اين وب سايت قسمتي براي نظرخواهي از خوانندگان عزيز و همچنين قسمتي براي مطرح کردن شبهات و سؤاالت . نمائيد

  .ديگري که به ذهن شما و يا دوستانتان مي رسد، طراحي شده است

ند و با پاسخ بهتري به نظر شما مي خواهشمنديم، در صورتي که احساس مي کنيد پاسخ ها براي برخي سؤاالت مناسب نيست
. ارسال نماييد world.bahai@yahoo.comرسد، نظرات خود را از طريق وب سايت معرفي شده و يا به آدرس ايميل 

  . صميمانه از همکاري شما متشکريم

عداد سؤاالت جديد قابل توجه باشد، نسخه جديدي تهيه شده و در شايان ذکر است که هر چند ماه يک بار، در صورتي که ت
شما مي توانيد با عضويت در اين سايت، از سؤاالت و جزوه هاي جديد از طريق ايميل با خبر . وب سايت قرار مي گيرد

  .شويد

جامعه ايران است تهيه کنيم تا  اميدواريم که با همکاري متقابل با شما عزيزان، بتوانيم جزوه اي کامل که جوابگوي نياز کنوني
  .در اختيار همه عزيزان قرار گيرد

 يم د کهيان مبارک حضرت بهاءاهللا را به خاطر داشته باشين بين مطالب به دوستانتان، همواره ايا ييهنگام بازگو! زيدوستان عز
 يالفاظ و مانند افق است از برا يبرا ست ازيلسان شفقت جذاب قلوب است و مائده روح و بمثابه معان ،اهل بهاء يا« :نديفرما

  .»ياشراق آفتاب حکمت و دانائ

  

  ...د ييتأ يبا رجا
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 تهمت نداشتن پيامبر،كتاب، نماز و روزه .۱

هستند که داراي ده ها جلد کتاب آسماني، الواح و رساالت مختلف ) حسين علي نوري(پيامبر دين بهائي حضرت بها ء اهللا 
  .جمله مي توان به کتاب مستطاب اقدس، کتاب ايقان و هفت وادي اشاره کرد هستند و از آن

درباره وجوب نماز و روزه و احکام مربوط به آنها، در کتاب مستطاب اقدس و در بسياري آيات ديگر، اشاره شده است که 
  .اين ظهور الهي استکثرت آثار فراوان از کلک اطهر جمال قدم، خود گوياي عظمت  .در ادامه به آن مي پردازيم

  بياناتي در وجوب نماز

قد فُرض عليکم الصّلوةُ و الصّوم من اول البلوغ امراً من لَدي « :جمال مبارک در کتاب مستطاب اقدس مي فرمايند قوله تعالي
است از طرف خداوندي که يعني واجب است بر شما نماز و روزه از اول بلوغ، اين امري » ١.اللّه ربکم و رب آبائکم األولين

  .پروردگار شماست و پروردگار پدران گذشته شماست

هنگامي که انسان (نماز کبير که در هر بيست و چهار ساعت يکبار  :حضرت بهاءاهللا سه نماز را براي اهل بهاء معين فرموده اند
، ظهر، و شام تالوت مي شود و ادا مي شود؛ نماز وسطي که در روز سه بار، صبح) در حالت تضرع وخصوع و خشوع است

تالوت يکي از نماز هاي يوميه در هر روز بر هر فرد بالغ واجب  .نماز صغير که روزي يک مرتبه در هنگام ظهر ادا مي شود
  .است

" اي بنده جمال قدم زبان بشکرانه اسم اعظم بگشا"حضرت عبدالبهاء جلّ ثنائه در لوح مبارکي که با اين جمله شروع مي شود 
صلوة اُس اساس امر الهي است و سبب روح و حيات قلوب رحماني اگر جميع احزان احاطه نمايد « :ي فرمايند قوله األحليم

چون به مناجات در صلوة مشغول گرديم کلّ غُموم زائل و روح و ريحان حاصل گردد حالتي دست دهد که وصف نتوانم و 
ع در نماز بين يديِ اللّه قيام نمائيم و مناجات صلوة را به کمال رقَّتْ تالوت تعبير ندانم و چون در کمال تنبه و خضوع و خشو

و البهآء علي اهل البهآء الّذين يجرون احکام  نمائيم حالوتي در مذاق حاصل گردد که جميع وجود حيات ابديه حاصل کنند
  .»٢ع ع. اللّه و يعبدون ربهم بِالغُدوِّ و اآلصال

صلوة و صيام از اعظم  ....هواللّه اي ثابت بر پيمان»:ميان دو آب ميرزا حسين برادر حضرت شهيد، مي فرمايند همچنين در لوح
فرائض اين دور مقدس است اگر نفسي تأويل نمايد و تهاون کند البتّه از چنين نفوس احتراز الزم و الّا فتور عظيم در دين اللّه 

از سهام بغض و کين چنين اشخاص محافظه نمود و الّا بکلّي اساس دين الهي منهدم  بايد حصن حصين امراهللا را .حاصل گردد
البتّه صد البتّه که اگر رائحه آن کلمه که از ذکرش خجلت ميکشم و بخدا پناه مي برم از کسي استشمام نمائيد بکلّي  .گردد

جميع احبا را با  .بهاء را عدو خونخوار استجمال مبارک از چنين شخص بيزار و حضرت اعلي در کنار و عبدال .احترازکنيد
  .»٣ع ع. و عليک التّحية و الثّناء خبر کنيد تا در حذر باشند
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اي يار روحاني مناجات و صلوة فرض و واجب است و از انسان هيچ عذري مقبول نه « :و به يکي از جريده نگاران مي فرمايند
اعظم امور اجراء « :و نيز در لوح ابن اصدق مي فرمايند قوله تعالي» ٤اده باشدمگر آنکه مختلّ العقل يا دچار موانعي فوق الع

قلب انسان جز به عبادت رحمن مطمئن نگردد و روح  ...احکام عبادتيه الهيه از قبيل صلوة و صوم باتم قُوي داللت فرمائيد
انساني را از حضيض ادني بملکوت ابهي عروج  قوت عبادت بمنزله جناح است روح .انسان جز به ذکر يزدان مستبشر نشود

  .»٥دهد و کينونات بشريه را صفا و لطافت بخشد و مقصود جز به اين وسيله حاصل نشود

  بياناتي در وجوب روزه

يا قلم األعلي قل يا مأل األنشاء قد کتبنا عليکم الصّيام اياماً « :جمال قدم جلّ سلطانه در کتاب اقدس مي فرمايند قوله تعالي
» ٦.معدودات و جعلنا النّيروزَ عيداً لکم بعد اکمالها کذلک اضائت شمس البيان من افق الکتاب من لدن مالک المبدأ و المآب

در چند روز معين و محدود قرار داديم عيد بر شما روزه گرفتن را  اي مظهر امر الهي، بگو اي اهل عالم، واجب کرديم يعني
نوروز را براي شما عيد صيام بعد از تمام شدن ايام صيام، اين طور درخشيد آفتاب بيان الهي از آسمان کتاب از طرف خداوند 

ام صيام است و يا محمد عليک بهائي و عنايتي اي« :در لوحي از قلم قدم نازل قوله تبارک و تعالي .که صاحب اول و آخر است
 و در لوح مبارکي که» ٧.از قبل بشهر اللّه موسوم از حق ميطلبيم کلّ را مؤيد فرمايد بآنچه در کتاب از قلم اعلي نازل شده

حکم صوم قد انزله اللّه في « :مي فرمايند قوله تعالي" يا احمد اسمع النّداء من شطر الکبرياء"مطلعش باين بيان الهي آغاز شده 
  ».األقدسِ ال ريب فيه انّه نُزِّلَ من لَدن عليمٍ حکيمٍکتابه 

طبق اين بيان، مدت روزه در آئين بهائي نوزده روز است که از نوزده روز قبل از عيد نوروز تا روز عيد نوروز، به ايام روزه 
ي کرد تا اين نشانه اي باشد اختصاص داده شده و در اين ايام از طلوع آفتاب تا غروب آن، بايد از خوردن و آشاميدن خوددار

هدف از نماز و روزه اين است كه انسان بر بدي ها غلبه كند و بتواند گفتار و رفتار و فكري  .براي جلوگيري از هواي نفس
  .و دوستي زندگي نمايد با محبت روشن و صلح جو داشته باشد تا بتواند با ساير انسان ها

  

  تهمت كافر بودن بهائيان .۲

به بيان فقها، كافر يعني كسي كه منكر خدا باشد و يا براي خداوند  .به معني بي دين، بي خدا و ضد مومن استکافر در لغت 
همچنين به  .را قبول نداشته باشد) ص(متعال شريك قائل باشد و يا اينكه پيغمبري حضرت خاتم االنبياء محمد بن عبداهللا 

ثل نماز و روزه كه همه مسلمانان جزء دين اسالم مي دانند، منكر كسي كافر مي گويند كه ضروري دين، يعني چيزي را م
  ٨.شود

ايمان دارند و خدايي جز او را نمي پرستند و اين موضوع در اکثر آثار بهايي ذکر ) بدون شريک(اما بهائيان به خداوند يکتا 
اشهد بوحدانيتک « :آيه زير را مي خوانيمبه عنوان مثال، در نماز وسطي و يکي از نماز هاي سه گانه ديانت بهايي،  .شده است
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يعني شهادت مي دهم به وحدانيت و فردانيت تو و به اين که تو خدايي هستي که » و فردانيتک و بأنک انت اهللا ال اله اال انت
 .خدايي جز تو نيست

ي يگانه براي بشر فرستاده بايد گفت که ديانت بهايي يک دين کامالً مستقل است که از طرف خدا اما در مورد بي دين بودن،
را قبول دارند و ) حضرت آدم، ابراهيم، نوح، موسي، عيسي، محمد و ساير پيامبران(بهائيان تمام پيامبران قبل را  .شده است

اگر يك بهائي پيامبران ديگر را قبول نداشته باشد و پيروان آنها را  .آنها را چون پيامبرخودشان، حضرت بهاء اهللا، دوست دارند
بهائيان پيامبران الهي را مانند حلقه هاي زنجيري مي دانند که سر آغازشان پروردگار  .دوست نداشته باشد، بهائي حقيقي نيست

يکتا است ودر نتيجه انکار حتي يکي از رسوالن الهي به منزله انکار همه آنان است، زيرا به معني پاره شدن اين زنجير و جدا 
اقرار به حقانيت پيامبران قبل، شرح کتب و آثارشان و معاني باطني استعارات و تشبيهات  .تشدن از ريسمان محکم الهي اس

  .موجوده در کتب آسماني مختلف، در بسياري از آثار ديانت بهايي از جمله در کتاب مستطاب ايقان آمده است

را قبول داشته، بلكه اورا بعنوان خاتم  در مورد قبول داشتن پيغمبري حضرت محمد، بايد گفت ما بهائيان نه تنها حضرت محمد
حضرت بهااهللا در حمد و ثناي حضرت  .پيامبران مي شناسيم و همچنين به حقانيت ائمه اطهار ايمان داريم) به معناي نگين(

جوده العظيم الصّلوة و السالم علي سيد العالم و مربي « :مذهب شيعه چنين فرموده اند بر امامان سالم محمد و خاتميت ايشان و
  .»٩ًدائماً ابداً سرمدا االمم الّذي به انتهت الرسالة و النّبوة و علي آله و اصحابه

اهل اروپا و امريکا بعضي  ،اما حضرت محمد« :حضرت عبدالبها نيز در مقام دفاع از شأن حضرت رسول چنين فرموده اند
اند و حال آنکه راوي يا جاهل بوده و يا مبغض و اکثر راويها قسيسها  اند و صدق انگاشته حضرت رسول شنيدهروايات از 

مثالً  .اند و همچنين بعضي از جهله اسالم روايتهاي بي اصل از حضرت محمد نقل کردند و بخيال خود مدح دانستند بوده
دانسته و کرامت قرار داده زيرا اين نفوس جاهله تکثّر زوجات را  بعضي از مسلمانان جاهل کثرت زوجات را مدار ممدوحيت

مثالً شخص جاهلي در نزد قسيسي  .اند و استناد مورخين اروپا اکثرش بر اقوال اين نفوس جاهله است از قبيل معجزات شمرده
ز صد نفر را در گفته که دليل بزرگواري شدت شجاعت و خونريزيست و يک شخص از اصحاب حضرت محمد در يک رو

و حال آنکه اين صرف  .ميدان حرب سر از تن جدا کرد آن قسيس گمان نمود که في الحقيقه برهان دين محمد قتل است
اوهام است بلکه غزوات حضرت محمد جميع حرکت دفاعي بوده و برهان واضح آنکه سيزده سال در مکّه چه خود و چه 

ين مدت هدف تير جفا بودند بعضي اصحاب کشته گشتند و اموال به يغما رفت و احبايش نهايت اذيت را کشيدند و در ا
سائرين ترک وطن مألوف نمودند و به ديار غربت فرار کردند و خود حضرت را بعد از نهايت اذيت مصمم به قتل شدند لهذا 

کردند بلکه تعاقب تا حبشه و مدينه با وجود اين اعدا ترک جفا ن .نصف شب از مکّه بيرون رفتند و بمدينه هجرت فرمودند
  .»١٠...نمودند

اين است که حضرت مسيح و حضرت محمد  ...« :همچنين حضرت ولي امراهللا درباب هدايت خلق به سوي خالق مي فرمايند
به و حضرت بهاءاهللا کشف نقاب نمودند و نداي الهي را در قالب عنصري مجسم فرمودند تا كلّ بتقرب الهي فائز گرديم و 

  .»١١...آذان ترابي آن ندا را اجابت نمائيم و پي بحقيقتش بريم
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کافران  .در بياني ديگر، کافر به کسي گفته مي شود که حق را باطل و باطل را حق جلوه دهد .اما کافر معاني ديگري نيز دارد
يشَأ اللَّه يخْتم علَى قَلْبِك ويمح اللَّه الْباطلَ ويحق الْحق  أَم يقُولُون افْتَرى علَى اللَّه كَذبا فَإِن« :در قرآن چنين توصيف شده اند
گويند بر خدا دروغى بسته است، پس اگر خدا بخواهد بر دلت مهر مى نهد و  يعني آيا مى» ١٢بِكَلماته إِنَّه عليم بِذَات الصُّدورِ

پس طبق اين آيه باطل محو  .كند اوست كه به راز دلها داناست خويش پا برجا مىخدا باطل را محو و حقيقت را با كلمات 
سال با قدرتي روز افزون به جلو پيش مي رود و نه تنها از قدرت آن کاسته نشده،  ۱۶۰شدني است، اما ديانت بهايي پس از 

يان مردمان، خالف عدل خداوند است، در از آنجا که انتشار امر باطل در م .بلکه حقانيتش روز به روز جلوه گر تر مي شود
حالي که امر بهائي روز به روز بيشتر گسترش مي يابد، مي توان نتيجه گرفت که دين بهايي برحق است و به عکس نوشته هاي 
رديه نويسان امروز عليه اين آئين ناحق مي باشد، چرا که سخنانشان به راحتي و در مدتي اندک محو شده و باطل بودنشان 

  .شخص مي شودم

به دروغ سخناني بر ما مي بست حتما او را به دست راست ) محمد(اگر او «در تصديق اين مطلب، در قرآن کريم بيان شده که 
خود مي گرفتيم سپس رگ گردنش را قطع مي کرديم وشما هيچ يک بر دفاع از او قادر نبوديد و اين قرآن پندي براي 

خداوند به کسي که به دروغ مطالبي عليه او بگويد فرصت نمي دهد و از بروز حرفهاي طبق اين آيه،  .«١٣پرهيزگاران است
حضرت بهاءاهللا در يکي از  .اما گسترش و قدرت آئين بهايي، باطل نبودن آن را ثابت مي کند .باطل جلوگيري مي کند

  :يندمناجات هاي خود بي تاثير بودن و محو شدن سخنان کافران را اين گونه بيان مي فرما

  گر جمله کائنات کافر گردند 
  

  

  بر دامن کبرياش ننشيند گرد
  

  

  تهمت نجس بودن بهائيان .۳

از جمله آنها كه همه باالتفاق آن را  .مورد اعالم كرده اند ١٥و برخي دوازده ١٤قريب به اتفاق فقها، تعداد نجاسات را يازده
كافر يعني كسي كه منكر خدا باشد و يا براي خداوند متعال شريك قائل  .است ١٦ذكر كرده اند، اين است که نجاست كافر

كافر به كسي گفته مي  همچنين .را قبول نداشته باشد) ص(باشد و يا اينكه پيغمبري حضرت خاتم االنبياء محمد بن عبداهللا 
  .دانند، منكر شودشود كه ضروري دين، يعني چيزي را مثل نماز و روزه كه همه مسلمانان جزء دين اسالم مي 

يعني مشركان نجسند و روايات متعدد ديگري از جمله » ١٧إِنَّما الْمشْرِكُون نَجس«فقها در رابطه با اين موضوع، به آيه شريفه 
از  .استناد مي كنند» ١٨فهو مشرك) دين اسالم(من نصب ديناً غير دين المومنين« :نقل شده است اين روايت كه از امام صادق

الزم به  ١٩.ي كه براي اين مسئله ذكر كرده اند، اين است كه تمام بدن كافر، حتي مو و ناخن و رطوبتهاي او نجس استفروعات
  .ذکر است که کلمه نجس در قرآن تنها يک بار و در همان آيه فوق ذکر شده است

افر نيستند، زيرا هيچ يک از موارد ذکر ، در مي يابيم که بهائيان ک"تهمت در مورد کافر بودن بهائيان"با توجه به پاسخ سؤال 
آيا تسبيح خداوند يکتا و تمجيد از حضرت محمد در آثار بهائي نشانه شرك و يا تكفير  .شده در مورد آنها صدق نمي کند
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ف اما صر .است؟ بهائيان نه تنها حضرت محمد، بلكه تمام پيغمبران قبل را نيز قبول داشته و به همه آنها احترام مي گذارند
قبول داشتن و احترام گذاشتن دليل بر پيروي از آنها نمي باشد، زيرا به عقيده بهائيان و البته اشارات و تعبيراتي كه در قرآن هم 
موجود است، دوره ديانت اسالم به پايان رسيده و ما اكنون پيرو پيامبر ديگري هستيم، اما در عين حال پيامبران پيشين کامال 

   .احترام مي گذاريم

! ، مسلمان بودن باشد، با اين حساب تمامي نوع بشر به غير از مسلمين نجس هستند)ص(اما اگر منظور از قبول داشتن محمد 
آيا اين تعبير درست است؟ در مورد معني ديگر کافر نيز بايد گفت بهائيان خود داراي نماز و روزه مخصوص به شريعت خود 

  .بنابراين چون بهائيان کافر نيستند، پس نجس هم نيستند .به ديده احترام مي نگرند بوده و البته به واجبات ديگر اديان هم

اما دليل اينکه اديان گذشته برخي مردمان را نجس خوانده اند، مي تواند اين باشد که چون در دوره هاي پيشين، در زمان 
و با افكار وعقايد يكديگركمترآشنا بودند حضرت موسي و عيسي و محمد، مردم دهات و شهرها و كشورها از هم دور بودند 

به هم ظلم مي كردند، دين هاي قبلي براي حفظ اتحاد پيروان خود و جلوگيري از حيله و  و هميشه به فكرجنگ با هم بودند و
منظور از نجس بودن  .به خصوص مشركين و دشمناني كه خداي يگانه را نمي شناختند، آنها را نجس شمردند فريب دشمنان،

اين نبود كه بعضي از آدم ها تميز و پاكيزه و بهداشتي نبودند، بلكه منظور اين بودكه فكر وگفتار و اعمالشان خوب نبود و 
 اما با ظهورحضرت بهاء اهللا، دنيا پيشرفت كرد و مردم كشورهاي مختلف توانستند با هم ارتباط .مؤمنين را گمراه مي ساختند

و همه انسان ها بايد با هم مهربان و در صلح  ان فرمودند ديگر زمان جنگ و اختالف گذشتهبنابراين ايش .بيشتري پيدا كنند
به اهل بهاء فرمودند که عقيده هر انساني محترم است و هر كسي خودش مي تواند فكر كند و فريب دشمنان خدا را  باشند و
بدين  .تا همه بتوانند با هم معاشرت ودوستي كنند براي تحقق اين آرمان ها، الزم بود ديگركسي، كسي را نجس نداند .نخورد

  .سبب حضرت بهاءاهللا از طرف خداوند، حكم اديان قبلي را نسخ کرده و فرمودند ديگر کسي نجس نيست

  

 ٢٠؟عقيده ديانت بهائي در مورد امام غايب چيست .۴

يعني به راستي امر غيبت يک آزمايش » ٢١انما هي محنة من اهللا عزوجل امتحن بها خلقه« :امام موسي کاظم عليه السالم فرمود
  .است از جانب خداي تعالي که خلقش را بوسيله آن بيازمايد

  افزايش گرايش به مسأله غيبت

طي سالهاي اخير، بار ديگر مسئله غيبت در شيعه دوازده امامي، محل توجه ناظراني قرار گرفته که وقايع سياسي و اجتماعي 
ين افزايش توجه، گرايش روزافزوني است که در ميان گروههاي مختلف ايرانيان نسبت به اين علت ا .ايران را دنبال ميکنند

اين باور در استقبال پرشور ايرانيان از مسجد جمکران با  .باور که امام دوازدهم بزودي ظهور خواهد کرد، به چشم ميخورد
با امام، باال رفتن شمار خودرو هايي که عباراتي چون وجود سرزنش روحانيون شيعه، افزايش روز افزون تعداد مدعيان ارتباط 

 را بر پشت شيشه هاي خود نصب نموده اند، تجلي يافته است و حتي" شايد اين جمعه بيايد شايد"يا " اللهم عجل لوليک فرج"
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بليغاتي است بي ترديد يک دليل اين تشديد عالقه، ت .به دلبستگي بخشي از حاکميت جمهوري اسالمي نيز بدل گرديده است
اما احتماال بايد دليل  .نام گرفته به عمل آمده است" فرهنگ مهدويت"که پس از انقالب اسالمي تاکنون براي گسترش آنچه 

دهه هنوز در خلق  ۳پس از  ۱۳۵۷دوم را در اين واقعيت جست که از نظر تعداد فزاينده اي از مردم ايران، انقالب اسالمي سال 
چنين ناکامي ميتواند کساني را که به انقالب اسالمي بعنوان  .که وعده داده بود ناکام مانده استآن رؤياي زيباي شيعي 

و عاشقان امام زمان مينگرند، به اين فکر بياندازد که شايد اکنون ديگر زمان ظهور شخص قائم فرا " نايب"انقالب راستين 
   .رسيده باشد

شيعي با  -گران مسائل ايران را با اين واقعيت مواجه ساخته که هويت ايرانيبه هر حال، شرايط موجود، يک بار ديگر تحليل 
ماهيت اين  .طبيعتا اين پيوند، عواقبي را براي ايرانيان در پي داشته است .مسئله مهدويت پيوندي گسست ناپذير خورده است

ين بخش از هويت خويش دارند نيز نهفته عواقب نه فقط در چيستي خود واقعه غيبت، بلکه در نوع برداشتي که ايرانيان از ا
در واقع، با نگاه به تاريخ دو قرن اخير ايران مي توان از رقابت جريانات مختلف طي همين دو قرن براي ارائه تفسير  .است

ين نگاهي گذرا به اين جريانات ميتواند بيانگر پاره اي از فرصتها و چالشهايي باشد که ا .متفاوت پيرامون غيبت سخن گفت
  .بخش از هويت ايراني طي دويست سال اخير براي او به ارمغان آورده است

  علل تاريخي طرح ادعاي غيبت

شايد هيچگاه نتوان پاسخي قاطع براي اين پرسش پيدا کرد که چه عواملي موجبات طرح ادعاي غيبت امام دوازدهم توسط 
آنچه که مسلم  .هجري قمري را فراهم آورد ۲۶۰سال گروهي از اطرافيان امام حسن عسکري پس از وفات آن حضرت در 

اين است که در آن زمان شيعيان بر ضرورت حضور امامي معصوم از نوادگان علي ابن ابيطالب در مقام رهبر کاريزماتيک 
، برادر از سوي ديگر، به نظر ميرسد که عموم وکالي امام يازدهم از انتقال امامت به جعفر .جامعه خويش تاکيد مي ورزيدند

در چنين شرايطي، طرح فرضيه غيبت از سوي وکالي امام يازدهم موجبات حفظ  .امام حسن عسکري، استيحاش داشتند
بعالوه، اين طرح، امام  .جامعه شيعيان را، عليرغم فقدان ظاهري امامي که اين جامعه بتواند دل به رهبري او بسپارد، فراهم آورد

ه همواره در کمين دستگاه امامت بود محفوظ نگاه داشت تا بواسطه تداوم حضور پنهان وي غايب را از تهديدات بالقوه اي ک
اگر چه حصول اجماع بر سر وجود  .امکان بقاي جامعه شيعي فارق از تهديدات بالقوه دستگاه خالفت در گذر ايام فراهم آيد

ماع، حداقل در ميان گروههايي از پيروان ائمه شيعه امام غايب در جامعه شيعيان بدوا چندان ساده نبود، اما باالخره اين اج
  .بدل شد" دوازده امامي"حاصل شد و به اين ترتيب باور به غيبت به يکي از مهمترين ضرورتهاي جهانبيني شيعه 

هدايت بي  مسئله اين جا بود که شيعيان بر نقش امام در هدايت جامعه ديني تاکيد داشتند، اما با غيبت امام، اکنون عمال از اين
به اين ترتيب، تشيع وارد دوران  .اين بدان معني بود که اکمال راه امامان موکول به ظهور امام غايب است .بهره مانده بودند

انتظار شد، دوراني که شايد مهمترين ويژگي آن تالش اين جامعه اقليت براي حفظ بقاي خود در طول قرون و به اميد قيام 
   .وص در ابتدا که شيعيان مورد آزار و سرکوب دائم بودند، تالشي معنادار بوداين تالش بخص .قائم بود
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با افزايش تدريجي اقتدار شيعيان کم کم اين پرسش که چگونه جامعه اي ديني که با تاکيد بر نقش محوري امام معصوم 
اين پرسش طي دو قرن اخير نيز  .داستوار گرديده ميتواند با وجود غيبت او بسوي آينده گام بردارد، به پرسشي جدي بدل ش

همچنان با شيعيان ايران همراه بوده است و بطور خاص سه پاسخ را برانگيخته، که حداقل دو مورد آن را ميتوان تداوم 
  .اين پاسخ ها در ادامه مورد بررسي قرار مي گيرند .پاسخهايي دانست که از هزار سال پيشتر براي اين پرسش فراهم آمده بود

  اخباري و تاکيد بر ضرورت اجتناب عالم شيعي از قدرتشيعه 

در واقع انديشه اخباري را مي توان تداوم نخستين  .شايد شيعه اخباري را بتوان قديمي ترين پاسخ به سوال قسمت قبل ناميد
بري کل نگرش حاکم بر تفکر شيعي پس از غيبت دانست، نگرشي که وکال و سفراي امام را واداشت تا با آغاز غيبت ک

دستگاه وکالت را منحل اعالم نمايند و فقهاي اماميه را قانع ساخت که قضاي شرعي، اجراي حدود و مجازاتهاي شرعي، 
اخباريون، مطابق آموزه هاي شيعي در دوران پيش از  .برگزاري نماز جماعت، و جهاد تهاجمي در دوران غيبت ممتنع است

از منظر  .توان صرفا با مراجعه به عقل به حقايق آموزه هاي قرآن و احاديث پي بردغيبت، اصرار داشتند که در غياب امام نمي
اوال، امتناع از پذيرش حجيت عقل اخباريون را از مواجهه با چالشهايي  .بحث حاضر، اين اصرار دو نتيجه مهم بدنبال داشت

ثانيا، تاکيد ايشان بر نقش انحصاري امام معصوم  .که عقالنيت ميتوانست در برابر انديشه غيبت قرار دهد در امان نگاه ميداشت
در واقع، ايشان پذيراي نوعي جدايي دين  .موجب اکراه آنها از پذيرش مسئوليتهاي تقنيني، قضايي، يا اداري در جامعه ميشد

دوران افول  اگر چه رويکرد اخباري در طي قرون بتدريج تضعيف گرديد، اما با آغاز .از حکومت در زمان غيبت امام بودند
صفويه، حمله افاغنه، و باال گرفتن نگرانيها درباره خطرات مشارکت علماي شيعي در مسئوليتهاي حکومتي، فضايي مناسب 

در نهايت اما، در اوايل دوران قاجار علماي اخباري در برابر رقباي خود به حاشيه هاي  .براي باليدن دوباره آن فراهم آمد
نچه به انديشه اصولي معروف بود، عمال سيطره خود را تقريبا بر تمامي حوزه هاي عمده تفکر جهان شيعه رانده شدند و آ

با اين وجود، هنوز عالئق اخباري يا عناصري از آن در ميان بعضي از علما يا جريانات شيعي معاصر باقي  .شيعي گسترش داد
انقالب بطور خاص براي مبارزه با بهائيان فعاليت مينمود، از تا پيش از  ۱۳۳۰در ايران نيز انجمن حجتيه که از دهه  .مانده است

به نظر ميرسد که  .آن جنبه که بر ضرورت اجتناب از فعاليت سياسي تاکيد ميورزيد، حامل عناصري از تفکر اخباري بود
ميورزد و از سوي  رويکرد اخباري با اين مشکل مواجه است که از يک سو بر نقش رهايي بخش اماميه در جامعه انساني تاکيد

در زمانهايي که شيعيان، يا بطور خاص رهبران آنها، خود را در  .ديگر اين رهايي را موکدا به ظهور امام غائب موکول ميکند
  .موقعيتي مييابند که امکان ايفاي نقش سياسي براي آنها فراهم است، دفاع از اين موضع مشکل ميگردد

  م جانشين امامشيعه اصولي و ظهور عالم شيعي در مقا

ظاهرا آنچه که بدوا شکل گيري انديشه اصولي را رقم زد درک اين  .شيعه اصولي نيز پاسخ ديگري به سوال قسمت قبل است
اين ضرورت در ميان گروهي از انديشمندان  .ضرورت بود که حتي در زمان غيبت نيز جامعه شيعي نيازمند تدبير امور خود بود

بر اين اساس جامعه شيعي، و بطور خاص  .ماع و عقل را در کنار قرآن و حديث فراهم آوردشيعي مقدمه پذيرش حجيت اج
رهبران ديني آن قادر بودند حتي در دوران غيبت نيز با مراجعه به اجماع و عقل براي درک حقايق ديني و تدبير امور جامعه 

ويه، علماي شيعي که پيشتر عموما در مقام تنظيم با ظهور صف .اين ديدگاه به انديشه اصولي شهرت يافت .شيعيان پردازند
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اينجا  .کنندگان امور داخلي جامعه اي ديني ايفاي نقش کرده بودند، در نقش ارکان مشروعيت حکومت شيعي ظاهر شدند
ديني جامعه شيعيان را  -بود که فضا براي گسترش اين باور که در غياب امام، عالم شيعي مسئوليت نهايي رهبري سياسي

ظهور انديشه واليت فقيه در عمل تکميل  .انديشه واليت فقيه نقطه اوج اين رويکرد بود .رعهده دارد هر چه بيشتر مهيا شدب
بر اين اساس، ديگر عمال هيچ جنبه اي از امور شيعيان موکول به ظهور امام  .روند انتقال اقتدار امام به روحانيت شيعي است

 .از همين رو، انتظار ظهور امام غايب، در ساحت تفکر اصولي، به نحوي فزانينده وجهه اي ثانوي به خود ميگيرد .غايب نيست
در حقيقت، درزمان حاکميت ولي فقيه، سخن گفتن از ظهور امام ميتواند به معناي نفي اقتدار واليت فقيه و به چالش کشيدن 

ن امروز عموما ادعاهايي مبني بر ارتباط با امام غايب يا قرب ظهور را با از همين روست که روحانيون شيعي ايرا .آن باشد
با اين وجود، همانطور که اشاره شد، اعتقاد به قربيت ظهور،  .شدت تمام انکار نموده و از آن صراحتا با عنوان خرافه نام ميبرند

اين  .نيون قرار گرفته نيز تقويت گرديده استظاهرا حتي در ميان بخشي از حاکميت جمهوري اسالمي که در اختيار غير روحا
گروه به چالشي دروني براي حکومت واليت فقيه بدل شده اند، چالشي که احتماال بر سرنوشت انديشه اصولي تاثيري بسزا 

  .خواهد داشت

  گذار از مهدويت -از مذهب شيخي تا آيين بهائي

اري و اصولي، عليرغم گذر اعصار، همواره از تجديد نظر در دو رويکرد اخب .پاسخ سوم را در مذهب شيخي مي توان يافت
اما در اوايل عصر قاجار مقدمات چنين تجديد نظري در آراي شيخ احمد  .باب چيستي واقعه غيبت مصرانه اجتناب نموده اند

وليون حجيت عقل شيخ احمد، همچون بسياري از اص .احسايي، که از قضا عالمي اصولي با گرايشهاي اخباري بود، فراهم آمد
شيخ  .اما وفاداري شيخ به اين دو حجت، رويکرد کامال متفاوتي را نسبت به غيبت در تفکر او رقم زد .و اجماع را پذيرفته بود

تصميم گرفت که بجاي پذيرش روايتهاي مشکوک موجود در باب غيبت، به تاويل آنها روي آورد، تا هم بر اجماع جامعه 
بر اين اساس، او اعالم کرد  .پس غيبت امام دوازدهم صحه گذارد و هم به حجيت عقل وفادار باشدشيعيان در باب تولد و س

اين، حداقل براي گروهي از  .حضور دارد) يا آنچه او اقليم هشتم ناميد(که امام غايب، نه در دنياي ما، بلکه در عالم خيال 
اين ادعاي شيخ،  .وازدهم در تخيل جمعي شيعيان تحقق پذيرفته اندزندگاني امام د" وقايع"پيروان وي، عمال بدان معنا بود که 

همچنان بمعناي آن بود که حجت خداوند بر زمين، يعني آن کس که بر اساس اعتقادات شيعي هم اکنون ساکن اين دنيا است 
، آموزه هاي شيخيه اينبناير .و مسئوليت رهبري روحاني شيعيان را عهده دار، نميتواند فرزند ذکور امام حسن عسکري باشد

" شريعت"وظيفه شيعه کامل اما، بر خالف عموم علماي اصولي که عهده دار امور  .واگذاشت" شيعه کامل"اين مسئوليت را به 
اين عمال همان کاري بود که شيخ احمد خود به هنگام سخن گفتن خويش  .بود" حقيقت"بودند، رهبري جامعه شيعي به سوي 

   .و باورهاي ديني" آموزه ها" "باطني"يم هشتم بدان اهتمام ورزيده بود، يعني افشاي معاني از حضور امام در اقل

در عين حال  .عکس العمل تند علماي اصولي در برابر آراي شيخيه به سرعت موجب رانده شدن تفکر شيخي به حاشيه شد
هجري قمري، جواني شيرازي بنام سيد  ۱۲۶۰در دهه  .همين عکس العمل زمينه را براي شکل گيري ديانت بابي فراهم کرد

استقبال  .علي محمد، با قائم ناميدن خويش، آنچه را که پيشتر شيخ احمد بتلويح مورد اشاره قرار داده بود، صراحت بخشيد
شيخيه " املشيعه ک"تعداد قابل توجهي از پيروان شيخيه از دعوت سيد علي محمد باب انعکاس اين واقعيت بود که عمال بين 
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به اين ترتيب ديانت  .ظهور قائم اما، بمعناي اکمال راه شيعي و آغاز دوراني نو بود .فاصله اي وجود نداشت" قائم آل محمد"و 
ايراني خود، آشکارا در قالب ديني  -بابي مقدمه ظهور آئين بهائي را فراهم آورد، آئيني که در عين وفاداري به خاستگاه شيعي

طبيعتا پذيرش  .حقيقت، تجديد نظر درباره ماهيت واقعه غيبت در نهايت گذار از تشيع دوازده امامي را رقم زد در .نو ظاهر شد
  .يک چنين گذاري براي اکثريت جامعه ايران، و بطور خاص روحانيت شيعه، بهيچ وجه نميتواند ساده باشد

  بررسي تاريخي دقيق حديثهاي مربوط به تولد و کودکي امام غايب

، شيعه به بحراني عميق در رهبري کاريزماتيک ۲۶۰ربيع االول سنه  ۸واضح است اينکه با وفات امام حسن عسکري در  آنچه
 ۱۲۶۰بحراني که براي هزار سال و تا ظهور سيد علي محمد باب در يک هزار سال بعد، يعني در  .و پيشوايي ديني وارد آمد

ني که به دين تازه نگرويدند اين چالش تا عصر کنوني ادامه دارد و راه حل هاي براي آن دسته از شيعيا .ق دامنگير شيعه بود.ه
 .بار تنشها افروده اند بر پيشنهادي کنوني نيز

مساله فقدان رهبر منصوص و عدم حضور امام زنده و حاضر در تاريخ شيعه از همان عصر ابواب اربعه، موجب يک تنش و 
چنين تنشهايي در فضاي متشنج روز و کمبود خالء رهبري در سالهاي پس از ادعاي نمونه اشکار  .چالش در رهبري شيعه شد

جالب  .باور داشت که او باب امام است حالج .فرزند امام يازدهم، ادعاي حسين بن منصور حالج در مورد بابيت بود" غيبت"
حسين بن منصور  .امام غايب داشتند) بدر(آنکه ادعاي بابيت در راستاي رقابت با خاندان نوبختي بود که خود ادعاي باب 

حالج شهيد عارف بزرگ که از نويسندگان ديگر به منابع تاريخي شيعه نزديکتر بوده به دوازده امام اعتقاد داشت و بر آن بود 
بايد توجه داشت که تسلط  .که دوازدهمين آنها وفات يافته است و ديگر امامي ظاهر نخواهد شد و قيام قيامت نزديک است

حسين بن منصور حالج از مورخان و روايت پردازان نسل هاي بعدي مانند نويسنده کمال الدين بر تاريخ معاصر به مراتب 
بيشتر است و از غرائب مطالعات مربوط به تاريخ غيبت امام دوازدهم اينکه هميشه منابع تاريخي نزديکتر به واقعه تاريخي، 

شيخ صدوق مولف کمال الدين  .در حاشيه نويسندگان دورتر و ديرتر مانند مولف کمال الدين قرار مي گيردتحت الشعاع و 
خود شيخ صدوق امام  .سال پس از واقعه اي که در مورد غيبت امام نقل مي کند ۱۲۰ق وفات يافته است، يعني .ه ۳۸۱به سال 

  !ه استپس از وقايعي که توصيف مي کند متولد شد ۱۰۷را نديده و 

آشکار است که تاريخ مربوط به تولد نوزاد متداول بين شيعه در مورد فرزند امام دوازدهم تماماً  از منابعي به دور از واقعه 
مورد نظر تدوين شده اند و بيشتر در راستاي انسجام دادن به تنشهاي دروني شيعه در نسلهاي بعد از فقدان راهبر و در راستاي 

کما اينکه ابوسهل نوبختي در راستاي حذف رقيب براي راهبري شيعيان با  .بحران رهبري اماميه بوده است يافتن راه حلي براي
قديمي ترين مرجع تاريخي (ق يعني هفتاد سال پيش از تاليف کمال الدين .ه ۲۹۷ترفند و لطايف الحيل خليفه سني، در 

خاندان نوبختي  .ق بدار آويختند.ه ۳۰۹او را بازداشت و در  ۳۰۱حکم فتواي قتل حالج را گرفتند و در ) پذيرفته شده شيعه
مدعيان بابيت امام غايب بدين وسيله از قدرت سياسي خود سوء استفاده کردند و رقيب سياسي و ديني خود را اين چنين 

ايت سازي يکصد سال پس از وفات امام عسکري وقتي انديشه هاي رقيب از ميدان خارج شده بودند جريان رو .حذف کردند
آنچه آشکار است آنکه  .بود) تاريخ سازي(به اوج شکوفايي خود رسيده بود و کمال الدين نمونه برتر چنين تاريخ نويسي 

مانند شيخ ابوالقاسم حسين بن روح نوبختي نايب (بنابر مصالح سياسي و خانوادگي، ابوسهل نوبختي از بابيت خاندان خود 
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را ترويج مي دهد، گرچه هيچ سند تاريخي و شاهد عيني بيطرفي نظر آنان را تائيد و  حمايت مي کند و روايت آنان) سوم
  .توجيه نمي کند

، بين حديث، مادر امام يازدهم و جعفر، ٢٦٠بايد در خاطر داشت که پس از وفات امام يازدهم در جمعه هشتم ربيع االول 
سال، اموال و ماترک امام يازدهم را به طور مساوي برادر حضرت اختالف شد و باالخره خليفه عصر پس از گذشت هفت 

در فضاي پس از وفات امام حسن عسکري حدود چهارده فرقه در  .بين اين دو تقسيم کردند؛ يعني وارث ديگري در کار نبود
نظرات ميان شيعيان بود که فقط يک گروه آنان نظري را داشتند که خاندان نوبختي مروج آن بودند و در نهايت اين ديد، 

همگان آگاهند که در اين دوره شيعيان به جز خاندان نوبختي همگي ضعيف و زيردست بودند  .رقيب را از ميدان به در کرد
اگر در فضاي کوچک  .ولي نوبختيان به واسطه ثروت کالن و نفوذ حضور سياسي در بغداد نظر خود را به کرسي نشاندند

غيبت رفته بود شيعيان به چهارده فرقه تقسيم نمي شدند و در خاتمه روايت تاريخي  شيعه واقعاً  فرزندي متولد شده بود و به
 .ماندگار به خاندان قدرت و سرمايه نوبختي تعلق نمي گرفت

منابع شيعه که عموماً  بيش از صد سال پس از وفات امام نوشته شده اند در مورد همسر امام و مادر فرزند دچار ي تناقض هاي 
نامي که بيشتر به چشم مي خورد صيقل است، ولي اخمط،  .اين مساله اي است که جاي تعبير و اختالف ندارد .بغرنجي است

روايتهاي بسيار متغير و متناقضي در  .ريحانه، سوسن، حليمه و نرجس هم نامهاي ديگري براي مادر فرزند مورد بحث هستند
ه از نظر تاريخي، همگي با آراء شيعيان آغازي دوره پس از مورد تاريخ و چگونگي تولد فرزند مورد نظر وجود دارد ک

در تمام جزئيات، روايتهاي نوشته شده در قرنهاي بعد، از  .رحلت امام حسن عسکري و قرائن تاريخي ناهمخواني شديدي دارد
ناخته شده، نه با نام مادر حضرت گرفته تا روز تولد و شيوه والدت و ماجراهاي پيرامون تولد حضرت، نه با واقعيتهاي ش

، نه حتي نوشته هاي خود اعضاي خاندان نو بختي و نه با )مثل نوشته هاي حسين بن منصور حالج(شواهد تاريخي زمان 
  .براي اطالع از اين موضوع مي توان به کتاب بحرالعرفان مراجعه نمود .يکديگر مطابقت دارند

راوياني است که خود دهه ها بعد متولد شده اند و اين داستانها بيشتر روايتهاي مربوط به والدت فرزندي از امام يازدهم، از 
اين باور که خاندان نوبختي تماسي  .نمايانگر فضاي متشنج و خالء رهبري جامعه شيعيان است تا بازتاب حقايق تاريخي

و حذف رقيب شده است، و به نزديک با امام غايب داشته اند، در نهايت موجب تثبيت موقعيت اجتماعي و پيشوايي ديني آنان 
  .نظر مي رسد که اين داستان پردازي ابزاري براي کسب و حفظ قدرت از سوي آنان بوده است

  نظر ديانت بهائي

اما ديانت بابي و بهائي بر اين عقيده اند که هر امتي منتظر ظهور منجي خود است و اين منجي در باور شيعه، به حضرت 
همانطور که مسيحيان معتقدند حضرت مسيح زنده است و به آسمانها پر کشيده و بنابراين  .ي شودمهدي، امام دوازدهم تعبير م

اما مسأله مهم، جدا از  .منتظر رجعت آن حضرت از آسمان هستند، شيعيان نيز به رجعت حضرت مهدي از سامرا مي باشند
دي که ظلم و ستم را از بين برده و عدالت و تفاوت هاي ظاهري آن، اتفاق نظر تمامي اديان در ظهور موعود است، موعو

که توسط حضرت باب  -به نظر اهل بهاء، موعود همه اديان، حضرت بهاءاهللا  .آرامش را در سراسر پهنه گيني برقرار مي کند
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قيقي ظهور فرموده تا عالم را از اين همه درد و اَلم رهايي بخشد و جهانيان را به سمت سعادت ح -بشارت داده شده بودند
 .سوق دهند

  

 ؟چرا بهائيان معتقدند که حضرت باب امام زمان هستند .۵

با توجه به شرايط و  .مسلمين است، در صورتي که تمام اديان متتظر مظهر کلي الهي هستند يک نام خاص براي" امام زمان"
ظهور قائم وجود دارد، حضرت  براي قيامت و) نه تنها قرآن، بلکه انجيل و ساير کتب(در کتب آسماني قبل  نشانه هايي که

با اندکي تامل همراه با انصاف مشاهده مي کنيم که تمامي آن نشانه ها و  .اعلي و حضرت بهاءاهللا دو ظهور پياپي قيامت هستند
البته بايد توجه داشت که نشانه هاي ديگر مثل  .عالئم در کتب آسماني، در زمان اظهار امر حضرت اعلي تحقق يافته است

نيز در اديان گذشته وجود دارد که عدم توجه به معاني باطني آنها سبب گمراهي بسياري  ...شدن آسمان، زمين لرزه و شکافته
  .ديمراجعه کن" ين بهائيمفهوم قيامت در آئ"ن نشانه ها به سؤال يشتر از مفهوم اياطالع ب يبرا .شده است

درباره ظهور حضرت باب، نام و نسب ايشان، سيادتشان، سال دقيق و محل ظهورشان، مدت دوره ي در کتب آسماني گذشته 
ديانتشان، کم و کيف کتاب و تعاليمشان، باليا و کميِ مومنين ايشان، استقامت ايشان و اصحابشان، توصيف دشمنان ايشان، دو 

 يشده که تمام يو نهايتا محل شهادت آن حضرت، اشارات به مکه و مدينه غيبت صغري و کبرايشان، برخي از سفر هاي ايشان
برخي از اين نشانه ها در خالل ديگر سؤاالت نيز آمده و تعدادي ديگر نيز در  .آنها در مورد آن حضرت تحقق يافته است

  .ادامه بيان خواهد شد

  قائم با دين و کتابي جديد مي آيد

 .دندحضرت باب حامل کتاب بيان و شريعت مستقل بابي بو

خروج مي کند، فرمان نو، کتاب نو و روشي نو و قضاوت نو ) عج(هنگامي که قائم « :امام صادق عليه السالم فرمود •
در اين حديث به صراحت تمام بيان شده قائم با کتابي جديد مي آيد و به روش و فرماني نو قضاوت  .»٢٢مي آورد
 .ميکند

است در اخالق و ) عليهما السالم(كه از نسل على بن ابى طالب) عليه السالم(مهدى قائم« :كعب االحبار مى گويد •
خداى تعالى آنچه به پيامبران داده، به  .است) عليه السالم(اوصاف، شكل و سيما، هيبت وشكوه چون عيسى بن مريم

کامال روشن و واضح بيان ميکند اين حديث نسبت به احاديث قبل مطلب را  .»٢٣او نيز با اضافات بيشترى خواهد داد
در اين حديث اوال مشخص ميشود قائم از پيامبران .که آنچه به پيامبران قبل داده شده به قائم بيشتر داده خواهد شد

قبل برتر و باالتر است و ثانيا ميتواند غير از مقام امامت داراي مقام نبوت باشد زيرا زماني قائم ميتواند برتر از 
باشد که مانند آنها داراي شريعت، کتاب و نفوذ کالم باشد و همچنين مقامي اضافه تر از آنها نيز داشته  پيامبران قبل

  .پس کامال مشخص است قائم بايد داراي شريعت و کتابي جديد باشد.باشد
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بايع الناس على كتاب واللَّه لكأنّى أنظر إليه بين الركن والمقام ي ...« :كند كه فرمود نقل مى) ع(ابوبصير از امام صادق  •
كنم به مهدى در بين ركن ومقام كه با مردم بر كتاب جديد بيعت  گويا نظر مى! يعني به خدا سوگند» ...جديد
  ٢٤ ...كند مى

إذا قام قآئم آل محمد ضرب فساطيط ويعلم الناس القرآن على ما أنزل اللَّه عزّوجلّ فأصعب ما « :فرمود) ع(امام باقر  •
هايى برپا  يعني هنگامى كه قائم آل محمد قيام كند خيمه» اليوم، ألنّه يخالف فيه التأليف يكون على من حفظه

گيرند، واين امر براى كسانى كه قرآن را  شود ومردم قرآن را آن گونه كه خداوند عزّوجلّ نازل كرده فرا مى مى
اند مخالفت  واز قرآن مأنوس بوده اند بسيار دشوار خواهد بود؛ زيرا با آنچه كه الفت داشته امروز حفظ كرده

نکته حائز اهميت است اوال کتابي که بوسيله قائم آورده ميشود ميتواند خود  ٢در اين حديث هم  .٢٥ومغايرت دارد
قرآن يا مانند قرآن باشد پس يعني عربي است و ثانيا چون در قسمت بعد عنوان شده با آنچه که افراد در حال 

مغايرت دارد پس معلوم ميشود کتابي جديد است که با آيات قرآن فرق ميکند و يعني حاضر آنرا حفظ کرده اند 
   .قرآن نيست

   .»٢٦قيام خواهد كرد ...هر گاه مهدى خروج كند به امر جديد وكتاب جديد وسنت جديد...«) ع(امام باقر  •
  .»٢٧قيام خواهد نمودهر گاه قائم آل محمد خروج كند به سنت جديد وقضاوت جديد ...« :)ع(امام باقر  •
فى )صلى اهللا عليه وآله(جاَء بِاَمر جديد كَما دعا رسولُ اِهللا ) عليه السالم(إذا قام الْقائم« :امام جعفر صادق عليه السالم •

چه در قائم عليه السالم قيام نمايد، چيز جديدى مى آورد، چنان) حضرت(يعني وقتى كه » .بدوِ االِْسالمِ الى اَمر جديد
  .٢٨بدو اسالم رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مردم را به سوى امر جديدى فرا مى خواندند

) عج(از القاب بارز حضرت مهدي » قائم«همچنين  .يکي از القاب حضرت مهدي عليه السالم صاحب االمر است •
ني است و در تمام جها) عج(است، چرا که قيام و نهضت حضرت صاحب العصر » قيام کننده«است وبه معنني 

  .تاريخ بشر چنين قيام و حکومتي نبوده، آن حضرت با اين عنوان خوانده مي شود

  اسم و کنيه و نسب قائم

  .نام حضرت باب سيد علي محمد است، سيد بوده و نسلشان به حضرت امام حسين مي رسيد

عليه السالم  اسم حضرت مهدى :م فرمودعليه السال يعني حضرت على» اسم المهدى محمد« :عليه السالم قال عن على •
  .٢٩محمد است

) صلى اهللا عليه وآله(ان ابنى هذا سيد كَما سماه رسولُ اِهللا « :فقال) عليه السالم(نظر اميرالمؤمنين علي إلى الحسين •
يعني حضرت امير المؤمنين عليه السالم » .٣٠سيداً، و سيخرج اُهللا من صُلْبِه رجالً بِاسمِ نَبِيكُم، يشْبِهه فى الْخَلْقِ و الْخُلْقِ

چنانچه رسول خدا صلى اهللا عليه ) و آقاست(اين پسرم سيد  :م انداخته فرمودندنظرى به جناب امام حسين عليه السال
ناميدند و بزودى خداوند از نسل او مردى به نام پيامبرتان بيرون خواهد آورد كه در خلقت و ) آقا(و آله او را سيد 

  .اخالق شباهت به آن حضرت خواهد داشت
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يعني » .٣١مهدي من ولْـدى، اَلـَّذى يفْتَح اُهللا بِه مشارِق االَْرضِ و مغـارِبـهااَلْ«:حضرت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله •
  .مهدى از فرزندان من است، همان كه خداوند به وسيله او مشرق ها و مغرب هاى زمين را فتح خواهد كرد

  » .٣٢فاطمه استمهدى مردى از اوالد «؛ »المهدى رجل من ولد فاطمه« :فرمود) ع(امام باقر  •
فثم يقوم القائم الحق منكم و بالحق ياتيكم و بالحقّ  يعمل سمى «حضرت علي در مورد اسم حضرت مهدي فرمود  •

او  .يعني سپس آن قيام كننده بر حق، از ميان شما قيام خواهد كرد» ٣٣نبىّ  اللّه نفسى فدائه فال تخذلوه يا بنى و عجلوا
اى  .جانم فداى او كه همنام رسول خداصلى اهللا عليه و آله است .حق را خواهد آورد و به آن عمل خواهد كرد

  .به يارى او بشتابيد، مبادا او را بى يار و ياور رها سازيد! فرزندان من
مهدي از » ٣٤المهدي من ولدي اسمه اسمي و کنيته کنيتي اشبه الناس بي خلقا و خلقا«حضرت محمد ميفرمايند  •

  .است) جسم(فرزندان من است که هم اسم و کنيه من است و شبيه ترين مردم به من از نظر خلق و خلق 
پيامبر اکرم صلي اهللا عليه و آله و سلّم و حضرت علي عليه السالم به دنيا رجعت مي « :امام باقر عليه السالم فرمود •

  .»٣٥کنند
پيامبر اکرم صلي اهللا عليه و آله و سلّم و حضرت علي عليه السالم به دنيا رجعت مي « :امام باقر عليه السالم فرمود •

به ) حضرت اعلي(او  :در فرهنگ معين آمده است .اين حديث اشاره به دو اسمي بودن حضرت باب دارد .»٣٦کنند
خود را اظهار  ، سال بعد در مکّه معظّمه دعوت»من آن مهدي صاحب االمر هستم« :مريد هاي خاصّش مي گفت

علي عليه السالم و محمد صلي اهللا عليه و آله و سلّم دو کس بودند، اينک آن هر دو منم، لذا نام من « :نمود و گفت
  .»٣٧علي و محمد است

  نژاد قائم و اصحاب او و تعداد آنها

هاى سياه از طرف خراسان  رچمبودند که با پ ۳۱۳حضرت باب شيرازي، اصحابشان ايراني و تعداد آنها در قلعه شيخ طبرسي 
  .قيام کرده به سوي مازندران حرکت نمودند

سوره مائده سؤال کردند، پيامبر اکرم صلي  ٥٤هنگامي که از رسول خدا صلي اهللا عليه و آله و سلّم در مورد آيه ي  •
اران، هموطنان اين شخص منظور از اين ي« :اهللا عليه و آله و سلّم دست خود را بر شانه ي سلمان فارسي نهاد و فرمود

يعني اگر دين به ستاره ي ثريا » ٣٨لَو کان الدين معلَّقاً بِالثُّر يا لتَناولَه وِجالٌ من اَبناء الْفارسِ«: سپس فرمود. »هستند
وع اين حديث به اين موض .بسته باشد و در آسمانها قرار گيرد، مرداني از فارس آن را در اختيار خواهند گرفت

حرف آن کشف شده و پس از ظهور  ٢حرف است و تا ظهور حضرت مهدي  ٢٧اشاره دارد که طبق احاديث، علم 
حرف بقيه کشف خواهد شد و اين اتفاق در فارس مي افتد، يعني با ظهور حضرت  ٢٥او که با قيامت مقارن است، 

  .اعلي در شيراز
از عرب بپرهيز، زيرا «؛ »يخرج مع القآئم منهم واحد ء، أما أنّه لماتّقِ العرب فإن لهم خبر سو« :فرمود) ع(امام صادق  •

  » .٣٩آگاه باش كه هيچ كس از عرب با قائم خروج نخواهد كرد .براى آنها خبر ناگوارى است



 ۱۳۸۸پائيز      جزوه رفع شبهات 

14 
 

حاضر يعني هر کجا که باشيد خداوند شما را » أَين ما تَکونوا يأت بِکُم اُهللا جميعاً«سوره بقره آمده است  ١٤٨در آيه  •
نفرند، به خدا سوگند منظور از  ٣١٣منظور ياران قائم هستند که « :امام باقر عليه السالم در تفسير آيه فرمود .مي کند

آنها هستند، به خدا سوگند در يک ساعت همگي جمع مي شوند ) ، سوره هود آمده٨که در آيه (امت معدوده 
  ».٤٠متراکم مي گرددهمچون پاره هاي ابر پائيزي که بر اثر باد جمع و 

آمدند، خود را به آن پرچمها برسانيد، اگر ) ايران(از سوي خراسان ) پرچمهاي سياه(هر گاه ديديد که رايات سود « •
  .»٤١چه خويشتن را به روي برف بکشيد، زيرا، مهدي خليفة اهللا، در ميان آنان است

  خصوصيات ياران قائم

هزار شهيد خود گواه بر اين  ۲۰برسي و شجاعت همه ياران قائم دارد و اين موضوع داللت بر جواني اصحاب قلعه شيخ ط
  .موضوع است

ياران مهدي جوانند و بزرگسالي در ميانشان " اصحاب المهدي شباب الکهول فيهم" :امام علي عليه السالم فرمود •
  ".٤٢نيست

، شهادت را ميطلبند و همواره آرزو فقط از خدا ميهراسند) ياوران مهدي عليه اسالم"( :امام علي عليه السالم فرمود •
  .٤٣داردند که در راه خدا کشته شوند

هاى آهن است، شكى در  هاى آنها به مانند تكّه گويا قلب...« :در حديثى نقل شده كه فرمود) ع(از امام صادق  •
  .»٤٤...تر از سنگ است محكم .قلوب آنها راجع به خدا وجود ندارد

  تکرار غيبت مانند اديان گذشته

را مي توان استمرار همان سنّت حكيمانه اى دانست كه در ادوار گذشته تاريخ، به ) عليه السالم(وجه غيبت حضرت مهدى 
  .غيبت معنوي و نه مادي بسيارى از انبياء و اولياء انجاميده است

ه وقوع پيوسته، مو به به درستي که آنچه از سنتهاي انبيا گذشته در مورد غيبتهاشان ب" :امام صادق عليه السالم فرمود •
  ".٤٥مو درباره قائم ما اهل بيت رخ خواهد داد

آنچه در بني اسرائيل واقع شد در ميان امت من نيز مو به مو واقع ميشود و دوازدهمين " :حضرت محمد ميفرمايند •
  ".٤٦فرزند من از ديده ها غايب ميگردد و ديده نميشود

  سال غيبت

  .اشاره دارد) شروع غيبت(عسکري اين موضوع به سال فوت امام حسن 

يعني » الْجوارِ الْکُنَّسِ«و » فَال اُقْسم بِالخُنَّسِ«(سوره شريفه ي تکوير ١٦و  ١٥امام باقر عليه السالم در تفسير آيه هاي  •
مراد از آن امامي « :فرمود) سوگند به ستارگاني که باز مي گردند، حرکت مي کنند و از ديده ها پنهان مي شوند

 .»٤٧ق غايب مي شود و آنگاه زماني مانند شهاب درخشان در شب تاريک ظاهر شود .هـ ٢٦٠است که در سال 
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  سال بعثت

هجري قمري  ۲۶۰هجري قمري که درست هزار سال يعد از سال  ۱۲۶۰بعثت حضرت باب، يعني  اين قسمت به سال ظهور يا
  .است، اشاره دارد

أَقمِ الصَّالَةَ لدلُوك الشَّمسِ إِلَى غَسقِ اللَّيلِ وقرآن الْفَجرِ إِن قرآن الْفَجرِ كَان « :شريف مي فرمايدخداوند در قرآن  •
نماز صبح را، زيرا نماز صبح همواره ] نيز[يعني نماز را از زوال آفتاب تا نهايت تاريكى شب برپادار و  ٤٨»مشْهودا

، بدون در نظر گرفتن الف الم و به حروف ابجد" غَسقِ اللَّيلِ"در اين آيه، لغت  .است ]فرشتگان[حضور ] مقرون با[
که در اين صورت، الم ديگر مشدد (مي باشد و اگر الف الم را نيز محاسبه کنيم  ١٢٦٠با توجه به الم مشدد، برابر 

 .بوده است ١٢٦١و  ١٢٦٠ين مي شود که در هر دو صورت درست است، زيرا سال بعثت ما ب ١٢٦١، معدل )نيست
اما علما اين آيه را به معني ظاهري برپا داشتن نماز و زمان آن در نظر گرفته اند، در صورتي که اصال اين سوره 
راجع به طرح احکام نيست زيرا در آيه قبل از آن بيان شده که سنت خداوند ارسال رسل است و اين سنت تغيير 

پس مفهوم اصلي اين آيه، عمر  .ظاهري اين آيه با آيه قبل، بدون ارتباط استدر اين صورت معني  .ناپذير است
  .است ۱۲۶۰ديانت اسالم است، يعني طلوع فجر اسالم تا غروب آن، که يراير سال 

شجره ي هدايت الهي در زمين کاشته خواهد ) ۱۲۶۰( در سال غرس« :ابن عربي از قول حضرت علي مي نويسد •
و في سنه الستين، « :از قول امام صادق ذکر کرده اند که) پيش از ايمان(احمد احسايي همچنين او و شيخ  ٤٩».شد

ظهور الهي ظاهر ميشود و ذکر او مرتفع  )۱۲۶۰به تصريح ابن عربي، سال ( ۶۰يعني در سال  »يظهر امره و يئلو ذکره
  .مي گردد

  توصيف دشمنان

  .)که نهايتا ايشان را به شهادت مي رسانند(اين موضوع اشاره مي کند که دشمنان قائم علماء هستند 

يعني  ٥٠»الي ان قالَ و اکثر اعدائه العلما .يظهر من بني هاشن صبي ذو الکتابٍ و احکامٍ  جديد«در حديث است که  •
   .علما هستند جواني از بني هاشم مردم را به احکام جديد فرا مي خواند و اکثر دشمنانش

  شودرنج و عذابي که قائم متحمل مي 

که البته با تسلط ظاهري قائم با ( .ساله پر از رنج و عذاب حضرت باب پس از اظهار امرشان دارد ۶اين موضوع اشاره به دوران 
  !)شمشير منافات دارد

صاحب اين امر هنگاهي که ظهور ميکند از مردم رنج فراوان تحمل ميکند نظير آزار و " :امام باقر عليه السالم فرمود •
  " .٥١تحمل کردند و بلکه بيشتر) ص(امبر اذيتي که پي

در زبان ائمه عليهم السالم به خصوص، حضرت علي عليه السالم و امام باقر » شريد«مکرر به لقب ) عج(امام قائم  •
يعني رانده شده از مردمي که آن حضرت را  .به معني رانده شده است» شريد«. عليه السالم، ذکر شده است
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عمت او را ندانستند و در مقام شکر گزاري و مقام حقّش برنيامدند، بلکه پس از اينکه از نشناختند و قدر وجود ن
دست يافتن بر او نااميد شدند، به قتل و قمع ذريه ي طاهره ي ايشان پرداختند و به کمک زبان و قلم سعي بر بيرون 

  .٥٢راندن نام و ياد او از قلوب و اذهان مردم نمودند

  شهادت قائم و محل آن

  .در تبريزشهيد شدند ۱۲۶۶شعبان سال  ۲۸حضرت باب در 

يعني هيچ يك از ما امامان نيست جز آنكه » ٥٣ما منّا إلّا مسموم أومقتولٌ« :نقل شده كه فرمود) ع(از امام حسن  •
 .شود مسموم يا شهيد مى

که اشاره  ٥٤».نتواندکه هيچ کس تاب تحمل آن  البد ما راست از آذربايجان، خبر وحشتناکي«در حديث است که  •
  .به محل شهادت حضرت باب، يعني تبريز دارد

  رجعت

  .اين موضوع به معناي باطني رجعت و زنده شدن زمين يا مردگان اشاره دارد

 يعني بدانيد که خداوند، زمين را» إعلَموا أن اَهللا يحي الْأرضَ بعد موتها«(سوره حديد  ١٧امام صادق عليه السالم آيه  •
خداوند زمين را به عدالت قائم « :تطبيق نمودند و فرمودند) عج(را با ظهور امام قائم ) پس از مرگش زنده مي کند

  .»٥٥پس از مرگ رهبران ستمگر زنده مي گرداند) عج(
 )عليه السالم(يحيى األرض بعد موتها با اشاره به قيام حضرت مهدى «در تفسير آيه شريفه ) عليه السالم(امام كاظم  •

مراد اين نيست كه خداوند زمين را با باران زنده مى كند، بلكه خداوند مردانى را بر مى انگيزد كه زمين را « :فرمود
 .»٥٦با احياى عدالت و اقامه حدود الهى زنده مى سازند

  رجعت امام حسين

ي آنرا درک کرد، زيرا عنوان شده اين حديث که در آن اشاره به اسم امام حسين عليه السالم شده، براحتي ميتوان معناي حقيق
  .امام حسين بعد از قائم رجعت ميکند و مطمئننا اشاره به اسم حضرت بهااهللا است که حسينعلي ميباشد

فى االَْرضِ كَرةً مع الْحسين، ابنِه صلوات اهللا ) عليه السالم(ان لعلى « :حضرت امام جعفر صادق عليه السالم فرمود •
على عليه السالم و فرزندشان حسين صلوات اهللا عليهما بازگشتى به ) اميرالمؤمنين(يعني بدرستى كه براى » ٥٧عليهما

  .اين زمين خواهد بود

  نعمت ظاهر و باطن

  .اين حديث اشاره به مفهوم باطني تمام شدن نعمت و کامل شدن دين دارد
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و أسبغَ علَيکُم «(از سوره شريفه ي لقمان  ٢٠تفسير آيه ي از امام کاظم عليه السالم روايت کرده اند که حضرت در  •
نعمت « :فرمود) نعمتهاي ظاهر و باطن خود را براي شما فراوان گردانيده است) خداوند(يعني و » نِعمه ظاهرةً و باطنَةً

عمت به امام عيه السالم و در مواضيع بسياري از قرآن، ن» ٥٨ظاهر، امام ظاهر است و نعمت باطنه، امام غايب است
  .تفسير شده است

  

اين مسئله که امام زمان هنگامي ظهور مي کند که اوضاع جامعه نابسامان و تعداد مسلمانان  .۶
 حقيقي کم باشد

آيا منظور اين است که هيچ کدام از عالمات اشاره شده در قرآن و ديگر کتب  .در ابتدا بايد منظور از اين سؤال روشن شود
  ارزش تفکر نداشته وصرفا بايد منتظر روزي بود که مؤمنان حقيقي کم شود؟ آيا منظورنفي ظهور موعود الهي است؟ آسماني، 

در استدالل براي يک موضوع مهم، هميشه داليل قويتر، مستحکم تر و مستندتر ارجحند بر داليل ديگر، همانطور که نشانه 
برخي از اين داليل، بشارات کتب مقدسه است به ظهور  .وجود دارندهاي بسيار مهم تر از اين مطلب در ظهور قائم نيز 

حضرت باب که با تفکر بر آنها، مي توان دريافت که زمان ظهور موعود در آينده نخواهد بود، بلکه از زمان ظهور او، قريب 
چرا به "و " مفهوم خاتميت حضرت محمد و ديگر رسوالن الهي"براي اطالع بيشتر در اين مورد، به سؤال  .سال مي گذرد ۱۶۵

  .مراجعه کنيد" فاصله دو سال، دو پيامبر ظهور کرده اند

کند؟ آيا علما مسئول  را چه کسي تعيين مي اما مسئله اصلي اين است که اوضاع نا بسامان جامعه و تعداد اندک مؤمنان حقيقي
اين کار هستند؟ در اين صورت هيچ گاه از سوي آنها چنين مطلبي اعالم نخواهد شد، چرا که در هر دوره اي، علمائي که به 

و کارشناسان ديني،  عالوه بر اين، علما .مقام و منصبي رسيده اند، براي حفظ موقعيت خود حاضر نيستند حقيقت را افشا کنند
اگرهم قرار است که هر فرد خودش مسئول تعيين اين وضعيت باشند، باز هم  .اين موضوع اتفاق نظر ندارند خود در تفسير

بسياري برآنند که . نمي توان به آن نيز استناد کرد بنايراينچون عقل هر کس يک جور حکم مي کند و افکار متفاوت است، 
آماده کنيم، نه اينکه منفعل مانده و دين و مردم را به حال خود بگذاريم بايد مقدمات ظهور او را با اصالحات و تربيت جامعه 

جالب است بدانيم كه كمي قبل از ظهور موعود، ازجمله معدودي از مسلمانان و مسيحيان در  .و منتظر اوضاع نابسامان شويم
توجه به بشارات و شرايط مذكور در  ايران و ساير نقاط جهان پيدا شدند كه نزديكي زمان ظهور را از وضعيت بد جامعه و با

  ٥٩.نيزآماده استقبال از آن شدند كتب آسمانيشان احساس كردند وعمالً

 .صادق ذکر مي شود از حضرت محمد و امام براي اينکه مفهوم کمي تعداد مؤمنين حقيقي بهتر نمايان شود، چندين حديث
به زودي امت  يعني» ث و سبعين فرقه کلها في النار اال واحدهستفرق امتي علي ثال« :حضرت محمد پيش بيني فرموده بودند که

ارتد ناس بعد نبي اال « :فرقه تقسيم خواهد شد که همه آنها، جز يکي در آتش جهنم هستند و امام صادق فرمودند ۷۳من به 
 :ه اين حديث فرمودندحضرت باب در بار .يعني مردم بعد از وفات پيامبر مرتد شدند به جز سه يا هفت نفر» ثالث او سبعه
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چنانچه در ظهور فرقان بعد از عروج شجره حقيقت، در ايمان به آن نفس هويت، ثابت نماند الّا آنچه ظاهر است و حال آن «
امروزكه مي بيني كه كلّ مؤمن اند به اميرالمؤمنين به واسطه آنست كه خالف  ...كه كل به اعمال قرآن عمل مي كردند

كه درحديث موضوع شده، " ثالثه"او پرورش ننموده و الّا اگرهمين نفوس، صدراسالم مي بودند همان نديده، در دون محبت 
  ٦٠»...مي ديدي

يعني مردم  ٦١»)ثالث مرات(اال قليل من المؤمنين و المؤمن غريب ) ثالث مرات(الناس کلهم بهائم « :امام باقر مي فرمايند
اين جمله (، سپس فرمودند جز اندکي از مؤمنين و مؤمن غريب است )ار کردندبار تکر ۳اين جمله را (همگي از چهار پايانند 

زن مؤمن از مرد مؤمن کمياب تر است و مرد مؤمن کمياب تر از کبريت « :و نيز امام صادق مي فرمايد) بار فرمود ۳را هم 
به  زبان عرب، هر شيء کمياب مترجم اصول کافي مي گويد که در .»کدام يک از شما کبريت احمر را ديده ايد؟ .احمراست

شما سه تن مؤمن پيدا مي  هان به خدا اگر من در ميان« :و نيز در همان جا مي فرمايند .کبريت احمر يا اکسير تشبيه مي شود
بنابراين حديث، نابساماني و  .»كردم كه حديث مرا نگه دارند و فاش نكنند، روا نمي دانستم هيچ حديثي را از آنها نهان دارم

  .مي تعداد مؤمنان حقيقي منحصر به نزديکي ظهور قائم نبوده استک

چرا اي  :به خدا كه خانه نشستن براي شما روا نيست، فرمود :خدمت امام صادق رسيدم و عرض كردم" :سدير صيرفي گويد
به خدا كه اگر اميرالمؤمنين به اندازه شما شيعه و  .براي بسياري دوستان و شيعيان و ياوراني كه داري :عرض كردم! سدير؟

 :فرمود) و حقش را غصب نمي نمودند(نسبت به او طمع نمي كردند ) قبيله ابوبكر وعمر(ياور و دوست مي داشت، تيم وعدي 
 :مودعرض كردم آري، بلكه دويست هزار، فر! صدهزار؟ :فرمود .صدهزار :اي سدير، فكرمي كني چه اندازه باشند؟ گفتم

برايت  :آري و بلكه نصف دنيا، حضرت ازسخن گفتن با من سكوت كرد وسپس فرمود :عرض كردم! دويست هزار؟
سپس دستورفرمود االغ و استري را زين كنند، من پيشي گرفتم واالغ را سوار  .آري :آسانست كه همراه ما تا ينبع بيائي؟ گفتم

االغ براي من  :استر زيباتر وشريف تراست، فرمود :ه من دهي؟ گفتماي سدير، مي خواهي االغ را ب :شدم، حضرت فرمود
پياده شويم نماز  :رهوارتر است، من پياده شدم، حضرت سوار االغ شد ومن سوار استر و راه افتاديم تا وقت نماز رسيد؛ فرمود

م تا به زمين خاك سرخي رسيديم، اين زمين شوره زار است و نماز در آن روا نيست، پس به راه افتادي :بخوانيم، سپس فرمود
اي سدير به خدا اگر شيعيانم به شماره اين بزغاله ها مي  :حضرت به سوي جواني كه بزغاله مي چرانيد نگريست وفرمود

چون ازنماز فارغ شديم به سوي بزغاله ها نگريستم و  .آن گاه پياده شديم ونمازخوانديم .بودند، خانه نشستن برايم روا نبود
  ٦٢."هفده رأس بودند شمردم،

قربانت، چه اندازه ما شيعه كم هستيم، اگر در خوردن گوسفندي شركت  :عرض كردم) ع(به امام باقر" :حمران بن اعين گويد
بيرون ) پس از پيغمبر، ازحقيقت ايمان(خبري شگفت تر از اين به تو نگويم؟ مهاجرين و انصار :كنيم آن را تمام نكنيم، فرمود

قربانت، عمارچگونه بود؟  :عرض كردم :حمران گويد .)سلمان و مقداد و ابوذر( سه تن رفتند مگرــ با انگشت اشاره كرد ــ
چيزي بهتر ازشهادت نيست  :من با خود گفتم .ته شدخدا رحمت كند ابا اليقظان عمار را كه بيعت كرد و شهيد كش :فرمود

مثل اين كه تو فكر مي كني عمار هم مانند آن  :حضرت به من نگريست و فرمود .)پس چرا عمار هم مثل آن سه تن نباشد؟(
معتقد چنين نيست كه هركه به واليت ما « :و ازامام كاظم نقل شده است .)"كه مثل آنها باشد(سه تن است، هيهات، هيهات 
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شيعه حقيقي مانند سرمه "و در بحار االنوار ذكر شده است  ٦٣.»شد مؤمن باشد، بلكه آنها همدم مؤمنين قرارداده شده اند
  .٦٤"درچشم و نمك در غذا قليل خواهند بود

االسالم بدأ غريبأ و سيعود غريبأ كما بدأ غريبأ؛ « :با اين احاديث معني اين بيان حضرت محمد نيز روشن مي شود كه فرمودند
   .يعني اسالم غريب آغاز شد و بزودي مانند آغاز خود، غريب برخواهد گشت» فطوبي للغرباء

با اين توضيحات، آيا حقيقتا به جز خدا کسي مي تواند تشخيص دهد که معني و منظور از نابساماني و کمي تعداد مؤمنين 
يوم تَأْتي السماء «وعده ها در اين احاديث منوط به چه زماني است؟ در قرآن شريف آمده است که حقيقي چيست؟ تحقق 

يمأَل ذَابذَا عه غْشَى النَّاسبِينٍ يم خَانيعني روز قيامت روزي است که مي آيد آسمان به دودي آشکار و فرو مي گيرد  .٦٥»بِد
امروز کدام دخان اعظم تر و مهلک تر از اين غباري است که جهان را فرا گرفته و همه از پيدا  .مردم را و اين است عذاب اليم

کردن راه حل براي نجات بشر، عاجز مانده اند؟ مشخصاً تمامي اين اوضاع نابسامان اتفاق افتاده است، و مؤمنين واقعي نيز 
مامي سلسله هاي حکومتي در ايران و جهان، يکي پس از بسيار اندکند، چرا که با نگرشي به تاريخ جهان مي بينيم که ت

اما حضرت بهاءاهللا  .ديگري با سقوط مواجه شده اند و با آنکه طالب رهايي بشر از ظلم بوده اند، همه با شکست روبرو شدند
به سوي  در تاريک ترين و منحط ترين زمان تاريخ که لزوم آن به شدت محسوس بود، ظاهر شدند تا به تدريج جهان را

 .وحدت کامل پيش برند

  

  اگر امام زمان ظهور كرده، پس چرا صلح برقرار نشده است؟ .۷

درست است كه درهمه كتاب هاي آسماني قبل مژده داده شده است كه درآخرالزمان شخصي از طرف خدا ظهور مي کند 
و توصيفاتي نيز در آن كتب ذكر شده كه صلح و دوستي و عدالت را به ارمغان مي آورد، اما براي آمدن آن موعود، شرايط 

متأسفانه اكثر پيروان، به معني حقيقي اين شرايط و توصيفات توجه نكرده، درذهن و فكرخود انتظارات غلطي براي  .است
مثالً در احاديث اسالمي آمده كه خود امام زمان و  .ظهور آن حضرت تصوركردند كه مخالف كتب آسمانيشان مي باشد

حضرت مهدي " :باليا وحبس و زندان و شهادت هم مي شوند، چنانكه در يکي از کتاب هاي شيعه آمده استپيروانش دچار 
و در کتاب ديگري آمده است كه امام حسين پس از مهدي، او را  ٦٦"بعد از هفت يا نه سال حکومت به شهادت ميرسد) عج(

سال حكومت مي كند و پس از او  ۹يا  ۷پيروز مي شود و ؛ حال آنكه همه فكرمي كنند او مي آيد و يک روزه ٦٧دفن مي كند
  !دنيا تمام مي شود

اما اگر چنين باشد كه خداوند دنيايي بيافريند و پيامبراني بفرستد و اكثرمردم به آن انبياء ظلم كنند و تعاليم اديان را كامل اجرا 
و پس از آن همه گريه و زاري براي تعجيل ظهور،  نکنند و اجراي كامل آن موكول به ظهور موعود و منجي همه اديان شود

موعود بيايد و همه را مجازات كند و ظالمين را بكشد و دنيا تمام شود، اين نه با عقل جور در مي آيد و نه با آيات كتب 
شته به عكس، دراحاديث است كه پس از قائم، حضرت مسيح دوباره ظاهر شده وحكم جهاد بردا .آسماني و احاديث اسالمي
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پسر  يعني جهاد از امت من قطع نمي شود تا اينكه عيسي »٦٨ال ينقَطع الجهاد عن امتي حتّي ينزِلُ عيسي بن مريم« :مي شود
حرف است وهمه پيامبران قبل از قائم موعود فقط دو حرف از آن را آورده اند، به  ۲۷و همچنين علمي كه  بيايد، مريم

حرف باقي مانده از آن نيز توسط آن حضرت آشكارمي گردد و  ۲۵ان رشد مي يابد كه واسطه ظهور حضرت قائم موعود، چن
   ٦٩.نيز صالحان وارث زمين مي شوند و جنگ هاي شش هزار ساله بشر تمام مي شود و صلح برقرار مي گردد

تصورات نادرستي به و عدالت پس از ظهور قائم،  اين توضيحات براي اين است كه بدانيم راجع به چگونگي تحقق صلح
يعني خداوند  »٧٠يملَأُ اُهللا االَرضَ قسطاً و عدالً كَما ملئَت ظَلماً و جوراً«قائم كه بيايد،  :درحديث مي فرمايد .وجودآمده است

ه سال ۶۰۰۰بديهي است كه ظلم، حداقل دردوره اي  .دنيا را پر از عدل و قسط خواهد نمود، همانطور كه از ظلم پر شده است
به شكلي تدريجي به وجودآمده و بنابراين عدل و صلح نيز تدريجا ايجاد خواهد شد، و واضح است كه ساختن و برپايي 
عدالت بسي دشوارتر از تخريب و ظلم است، و بساط اين جهان مادي اينچنين نيست كه قائم موعود بيايد و يك شبه جهان 

بپوشاند، زيرا سنت الهي اين گونه نبوده و نيست واال او به همه چيز قادر  ساله را جامعه اي صالح و عدل ۶۰۰۰اسيرجنگ هاي 
  .و توانا است

با توضيحات فوق بايد گفت طبق وعده هاي قرآن و احاديث، قائم موعود، حضرت باب، كه در شب پنجم جمادي االولي 
آغاز نمودند، در همان لحظه و ) قيامت است كه طبق آنچه قبالً گفته شد، همان قيامِ (قيام و دعوت خود را  .ق .ه ۱۲۶۰ سنه

يعني مانند » ٧١كَلَمحِ البصَر«قرآن مجيد از اين مرحله با عبارت  .مرحله اول، دانه صلح و عدالت را به يد قدرت الهي كاشتند
مي گردد كه  اين دانه در مرحله دوم، به مرور تبديل به نهال و درخت مقدس تنومندي .يك چشم به هم زدن، ياد مي فرمايد

قرآن مجيد از  .به تدريج سايه خود را در جهان خواهد گسترد و ميوه عدالت و صلح عمومي و وحدت عالم انساني خواهد داد
چنين است كه حال آن دانهء  .٧٢روز ياد فرموده است ۵۰۰۰۰اين مرحله وحالت رشد با تعبير طول كشيدن قيامت به مدت 

به مرور ثمره صلح و عدالت خواهد داد و در ادوار ديگر نيز به  ش، در حال رشد است وسال پي ۱۶۰كاشته شده در بيش از 
   .رشد خود ادامه خواهد داد

، چنان سريعاً به حساب انسان ها رسيدگي مي شود كه خود نمي "لمحه"در قرآن مجيد همچنين اشاره شده كه در همان 
 ،توصيف فرموده و پس از آن محاسبه معنوي" سريع العقاب"و" ابسريع الحس"فهمند، چه كه آيات قرآن مجيد، خداوند را 

ادامه دارد و در حال  به مرورآثار ظهور قائم آشكار مي گردد، چنانكه با آمدن حضرت باب، آن محاسبه انجام شد و آثار آن
روز قيامت، در مورد چگونگي حساب و كتاب مزبور، ازحضرت علي نقل شده است كه خداوند در  .٧٣ظهور و بروز است

   ." ٧٤همان طوركه به آنان روزي مي دهد وآنها اورا نمي بينند"حساب مردم را رسيدگي مي فرمايد 

شخصي در يومي نزد اين فقير بحر معاني حاضر بود و « :در اين مورد، حضرت بهاءاهللا دركتاب مستطاب ايقان مي فرمايند
 ]دين بابي [خالئق در ظهور بديعساب و اصرار مي نمود که حذکري از عالئم قيامت و حشر و نشر وحساب به ميان آمد 

 :ننموده و آيه مبارکه را که مي فرمايد ]قرآن [فرقان ذکر شد که اين مدت مگر تالوت ...چگونه شد که احدي اطّالع نيافته؟

ايد و يده ند را] جن وانسي پرسش كرده نمي شوديعني در روز قيامت ازگناه هيچ [ » ٧٥يساَلُ عن ذَنْبِه إنس و ال جان فَيومئذ ال«
به مقصود ملتفت نشده ايد که معني سؤال چنان نيست که ادراک نموده ايد، بلکه سؤال به لسان و بيان نيست، چنانچه همين 
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يعني گناهكاران به [» ٧٦و االَقدامِيعرف المجرِمون بِسيِماهم فَيؤخَذُ بِالنَّواصي « :بعد مي فرمايد آيه مشعر و مدلّ بر آن است؟ و
وجهه، حساب خاليق  از که اين است. ]سيما وقيافه شان شناخته مي شوند وسپس به موهاي پيشاني وقدم ها گرفته مي شوند

چنانچه اليوم مشهود است که به سيما اهل ضاللت از اصحاب . و عصيان، جميع ظاهر مي گردد ايمان کشيده مي شود و کفر و
  ».معلوم و واضح اندهدايت 

امر بهائي براي جهانگير  .اما ديانت بهائي وعده صلح قريب الوقوع را مي دهد که پايه هاي آن در حال شکل گرفتن است
به  .شدن و برقرار کردن صلح احتياج به جهاني نو دارد، که الزمه اش از بين رفتن نظم کهن و تولد نظم نوين جهاني است

جريان  . دو جريان موازي در عالم با يکديگر در حال حرکتند؛ يکي مخرب و ديگري سازندهفرموده حضرت ولي امراهللا
هرچند سرعت جريان مخرب بسيار زياد  .مخرب نظم کهنه را از بين مي برد و جريان سازنده نظم نو را به وجود مي آورد

حرکت جريان دوم کند شود، وجود مغرضين  مورد ديگري که باعث شده، .است، اما تأسيس نظم نوين احتياج به زمان دارد
اگر احبا عامل بودند به آنچه « :امر بهائي و همچنين عامل نبودن بهائيان به فرمايشات حضرت بهاءاهللا است، چنانکه مي فرمايند

 .»٧٧مامورند، حال اكثر من علي االرض برداي ايمان مزين بودند

  

  ان و پيامبر جديد ناميدند؟چرا حضرت اعلي ابتدا خود را باب و سپس امام زم .۸

دعوت حضرت باب در اوايل ظهور مقام خويش را تنها براي عده معدودي آشکار ساختند و به جهت پيشگيري از ضوضا و 
بلواي عمومي، براي عوام خود را باب معرفي نمودند، ولي پس از مدتي که امر انتشار وسيع تري يافت، حقيقت امر را بر 

هستند که همه اديان انتظار ظهورشان را مي کشيده اند و ) امام زمان(فرمودند که قائم موعودي  همگان آشکار ساختند و
تمام اين مراحل براي آن بود که به تدريج ذهن عموم آمادگي  .خداوند ايشان را با شريعت مستقلي مبعوث فرموده است

   .پذيرش اين امر عظيم را پيدا کند

، بابيت امام زمان است، اما به "باب"مردم گمان مي نمودند که منظور حضرت اعلي از کلمه نکته مهم اين است که در ابتدا 
از كلمه بابيت مراد او چنان بود كه من واسطه فيوضات ازشخص بزرگواري هستم كه هنوز در پس "فرموده حضرت عبدالبهاء 

در واقع حضرت باب، باب من  ."٧٨متمسك حصر و حد باراده او متحركم و بحبل واليش پرده عزتست و دارنده كماالتبي
  .يظهره اهللا، حضرت بهاءاهللا بودند

هنگامي که مردم در ابتداي ظهور حضرت مسيح ايشان را  .مشابه اين مراحل تدريجي را در ادوار گذشته نيز مي توان يافت
ز در ابتدا براي رجعت يحيي مي خواندند، آن حضرت براي جلوگيري از آشوب، سکوت مي کردند و حضرت محمد ني

  .جذب اعراب و جلوگيري از بلوا، در آيات غرانيق به مدح و ستايش بتها مي پرداختند
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  اگر حضرت باب پيامبر است، پس چرا توبه کرده است؟ .۹

مطالبي که در مورد توبه نامه ايشان موجود است از جعلياتي است که سالها بعد از شهادت ايشان به بازار آمد و هيچ گونه 
نيم قرن، ناگهان سر از مجلس شورا بدر  بيش از اين توبه نامه پس از گذشت بايد پرسيد که چرا .ني از سنديت نداردنشا

   .چندين مسأله در مورد اين ادعا سؤال برانگيزاست که در چند قسمت به آنها پرداخته مي شود! آورد؟

  شهادت حضرت باب

مريدان خود به نام هاي سيد حسين کاتب و محمد علي زنوزي در زندان سيد علي محمد معروف به حضرت باب با دو نفر از 
شخص اول منشي حضرت باب بوده و آن طور که خود مي گويد به دستور حضرت باب توبه مي کند تا  .چهريق بوده اند

دليل  .ي کنداو چنين مي کند و از مرگ نجات پيدا م .مدارک و نوشتجات او را حفظ کرده، به دست طرفداران او برساند
درستي اين مطلب اين است که سيد حسين بعدا در تهران دستگير مي شود و چون ديگر حاضر به تقيه و توبه نيست، با فجيع 

باب را به شهادت رساندند و  اگر مسأله توبه نامه صحت دارد چرا حضرت .ترين وضع با عده ديگري از بابيان کشته مي شود
  به کرد آزاد نمودند؟ يکي از طرفداران او را که تو

  شهامت و استقبال از مرگ پيروان حضرت باب

باب توبه کرده بود آيا هيچ انساني مي تواند قبول کند که صاحب ادعا خود توبه کند و همبند او که از  اگر واقعا حضرت
او مال محمد علي زنوزي مريدان او است با چنان شهامت بي نظيري مرگ را با آغوش باز بپذيرد؟ در باره اين شخص که نام 

  :٧٩تحت نام محمد علي، چنين نوشتهشده است" شرح حال رجال ايران"و ملقب به انيس است، در کتاب 

در روز تيرباران باب با  .ميرزا محمد علي هنگام ورود باب به تبريز به او گرويد و از پيروان خاص و خالص وي گرديد"
کرد که اول او را بکشند ولي چون از اقوام سيد علي زنوزي از علماي بزرگ تبريز  التماس و اصرار زياد از مامورين تقاضا مي

سيد علي دستور داد زن و بچه او را به نزد او آوردند شايد ديدار آنان در وي اثر کند و از  .بود ميل داشتند که کشته نشود
و محمد علي به گفته هاي زنش اعتنائي نکرد و او زن و دختر شش ساله هر چه اصرار کردند مؤثر نيافتاد  .عقيده خود برگردد
دختر دامن پدر را گرفت و به او گفت بابا بيا با هم  .زن که از وي مأيوس شد دختر را پيش پدر فرستاد .را از پيش خود راند

ا عمدا به خطا مي در وقت تيرباران تيرها سهوا و ي .مال محمد علي روي دختر خود را بوسيد و او را نزد مادر فرستاد .برويم
  "روي خود را به باب کرده به وي گفت از من راضي شدي؟ .در اين بين تيري به مال محمد علي اصابت مي کند .رفت

حال چه کسي قبول مي کند که  .ذکر کرده است" أرضيت عني يا موالي؟"معين السلطنة در کتاب خود اين عبارت را به عربي 
صاحب ادعا خود توبه کند، اما يکي از مؤمنان او با اين شهامت و از خود گذشتگي مرگ را با آغوش باز بپذيرد و زن و بچه 
خود را بي سرپرست بگذارد و حتي به گريه و زاري طفل خردسالش هم اهميتي ندهد و حاضر نشود تا لحظه مرگ از 

واهد در حالي که سرش بر سينه محبوب است، هدف تير ناجوانمردان گردد؟ آيا مي شود قبول کرد مواليش جدا شود و بخ
که صاحب ادعا خودش امي باشد و از گفته هاي خود هم توبه کند، ولي صد ها نفر که در بين آنان عده زيادي از روحانيون 
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شگفتي مردم آن زمان شد دست از جاه و مقام زن و بوده اند مؤمن به او شوند و با آن شهامت و از خود گذشتگي که سبب 
بچه بر دارند و با آغوش باز مرگ را بپذيرند؟ بابيان با چنان شهامت استقامتي در راه ايمان خود پاي فشردند که دوست و 

  .دشمن را به تحسين واداشتند

  انتشار رديه هاي مختلف بر ضد آن حضرت

حال سؤال اينست که  .حضرت مقاالت متعددي نوشته و از ايشان بدگويي مي نمايندچندين سال است که مخالفان در رد آن 
  اگر حضرت باب توبه کرده اند، چه لزومي دارد بعد از ساليان دراز، عليه کسي که به اسالم باز گشته است، رديه نوشته شود؟

  برگزاري فريبانه مجلس وليعهد و طرح سؤاالت بي ربط

در اين مجلس از طرف روحانيون  .گفتگوي ايشان با روحانيان تبريز و در مجلس وليعهد بوده است اين اتهام مربوط به جلسه
سؤاالتي مطرح شد که هيچ ربطي به ادعاي حضرت باب نداشت و اگر هم ايشان به آن سؤاالت مطابق ميل روحانيون جواب 

نوشته حسن مرسلوند " (د باب با روحانيون تبريزگفت و شنود سيد علي محم"در کتاب  .مي دادند، دليل صدق ادعايشان نبود
به طبع رسيد که نويسنده آن، اين سند را براي هديه به ناصر الدين شاه و به نام او نگاشته " ناموص ناصري"سندي به نام ) ۱۳۷۴

دز آن مجلس حضور است؛ از اين رو نمي توانسته است مطالبي خالف واقع براي شاهد عيني بنويسد، زيرا ناصر الدين شاه نيز 
چون محاورين اين مجلس اشخاص عالم " :در اين کتاب علت طرح سؤاالت بي مورد چنين ذکر شده است .داشته است

حکيم بوده اند ديدند که اگر طرح گفتگو با مشار اليه با بعضي مسائل غامضه حکميه و مشاکل علوم مکتومه که مشرع هر 
مغالطه و کافر ماجرائي پيش آيد نه اکثري از مجلس و نه سامعين که غايب اند خائضي نيست بياندازند و مجيب به طريق 

تشخيص قول محق از مبطل را نداده کار به کلي در پرده اشتباه و خطا مستور مانده انعقاد آن مجلس نسبت به سايرين بالمره 
شان خود پيش از وقت مراتب جهالت و خالي از فايده خواهد بود و بر علم خود محاورين نيز چيزي نخواهد افسود، چه اي

پس از ابتدا باب فحص و سؤال از اينگونه مسائل را که شبهه پرداز است مسدود داشته مسائلي را ...ناداني او را سنجيده داشتند
نمونه اي از سؤاالت مطرح شده  ."٨٠پيش آوردند که خواص و عوام در فهم صحيح و سقيم و منتج و عقيم آن مساوي اند

پادشاه ما درد پاي نقرس دارد شما دعا کنيد اين درد پا رفع شود تا ما همه به تو ايمان " :سؤال نظام العلما از باب :قرارند بدين
از تو ميپرسم بگو طالق در شرع ما چند قسم " :در ادامه ."؟٨٢کسور حساب چند تا است" :سؤال مال محمد ممقاني" .٨١بياريم

  " .٨٣است، طالق بدعت کدام است، طالق سنت کدام

طرح اينگونه سؤاالت ابتدائي از شخصي که ادعاي صاحب شريعت جديد بودن را داشته چه معنائي مي توانسته داشته باشد؟ 
رس روحانيان از روياروئي با حضرت باب بوده علت طرح سؤاالت نامربوط ت .اين سؤاالت دقيقا حساب شده مطرح شده اند

آيا اگر سيد باب به همه  .است که بدين ترتيب موفق ميشوند جلسه را به مسخرگي برگزار کنند و به هدف خود برسند
سؤاالت مطرح شده جواب قانع کننده هم مي داد، دليل بر صحت ادعاي او بود؟ اين سؤاالتي است که هر طلبه جواني که 

چگونه ممکن است در چنين مجلسي که عمدا به  بنايراين .در مدارس علميه بوده است مي توانست جواب بدهديک سال 
مسخرگي برگزار شد، حضرت باب از ادعاي خود توبه کرده باشند؟ در اين باره در همان کتاب از قول مال محمد ممقاني 
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کردي از دعوي صاحب االمري و افتتاح وحي تاسيسي حال در آن دعاوي که در مجلس همايوني در حضور ما " :آمده است
فرمودند از اين عقائد برگرد خوب نيست خود و مردم را عبث  .و آيتان به مثل قران و غيره در سر آنها باقي هستي؟ گفت آري

مال محمد  .٨٤پس مرحوم والد قدري نصايح به آقا محمد علي کردند اصال مفيد نيافتاد! گفت حاشا و کال! به مهلکه نيانداز
چون من توبه مرتد فطري را قبول ميدارم اگر از اين عقائد اظهار توبه نامئي من تو را از اين مهلکه  :مامقاني به سيد باب ميگويد

ديگري پرسيده آيا بر همان دعوي صاحب " .٨٥حرف همان است که گفتم و جاي توبه نيست! گفت حاشا .خالصي ميدهم
مودي هستي؟ و وقتي پاسخ مثبت حضرت باب را مي شنود، مي گويد من اين فتواي قتل را االمري که در مجلس وليعهد ن

پس بنا برگفته هاي شاهد عيني جلسه، توبه اي در کار نبوده است و جلسه با خدعه و تزوير برگزار گرديده  .همان موقع نوشتم
زنداني کردند و چگونه با وجود  قلعه چهريق درگذشته اگر حضرت باب در مجلس وليعهد توبه کرد، چرا او را دوباره  .است

  توبه، در زندان به دعوت خود ادامه داد؟

  نزول آثار پس از محاکمه

هجري انجام گرفته است و بعد از محاکمه، آثار متعددي از ايشان نظير پنج شأن و هيکل ۱۲۶۴محاکمه حضرت باب در سال 
چگونه ممکن است که حضرت باب توبه کرده باشد و بعد از آن دوباره به  .الدين و غيره که به طبع رسيده اند، موجود است

  !نزول آيات بپردازند؟

  جايز بودن توبه و تقيه در ديانت اسالم و بابي

باز گشت و پشيماني از گناه يا از هر کاري که بهتر از آن مي توانسد کرد " :توبه در دائرة المعارف شيعه چنين تعريف مي شود
  " .٨٦و نکرده است

) نازل در مکه(مسأله غرانيق مربوط به دو آيه از سوره النجم  .در اينجا بررسي مسأله غرانيق کمکي به حل اين مشکل مي نمايد
براي جلب نظر مخالفين و تخفيف در مخالفت آنها با اسالم، سه بت معروف دوران جاهليه مربوط ) ص(حضرت رسول  .است

اهالي قبيله قريش چون احترام  .نامند تا شايد اميدي هم به شفاعت مخالفان به وجود آيد به آنها را طايران بلند پروازي مي
البته شکي نيست که حکمت الهي اينگونه  .را نسبت به بت هاي خود مشاهده مي نمايند به سجده مي افتند) ص(رسول اکرم 

اين دو آيه در  .فتار شود تا به آن حضرت متمايل شونداقتضاء کرده که براي نجات برخي از انسانها، در ابتدا مطابق ميل آنها ر
کالم اهللا مجيد به آيات شيطاني معروف هستند که از قرآن کريم حذف شده اند، و برخالف نظر آن حضرت، مسلمين معتقد 

اين مطلب  سوره حج، ۵۲در تفسير جاللين، در شأن نزول آيه  .هستند که اين دو آيه را شيطان به آن حضرت القا نموده است
بعدا از اين واقعه ناراحت مي شوتد و بدين سبب خداوند با نزول اين آيه حضرت را ) ص(ذکر شده است که حضرت رسول 

ما پيش از تو هيچ رسولي يا " .آرامش خاطر مي دهد و قيد مي شود که اين مسأله براي پيغمبران قبل از تو هم اتفاق افتاده است
ون به خواندن آيات مشغول شد، شيطان در سخن او چيزي افکند و خدا آنچه را که شيطان نبيئي نفرستاديم مگر آنکه چ

پس اين مسأله که فرستادگان الهي در  ".سپس آيات خويش را استواري بخشيد و خدا دانا و حکيم است .افکنده بود نسخ کرد
 .بلکه بتوانند آنها را از لجاج باز دارند تازگي نداردبعضي از مواقع بر اثر مخالفت هاي بزرگان قوم با آنها مماشات مي کنند تا 
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بنابراين حتي اگر  .در اين باره به مسائل گوناگوني در قرآن کريم برمي خوريم که با اهل لجاج و عناد مماشات شده است
  .نعوذ باهللا حضرت باب توبه هم کرده بودند، باز اين مسأله حقانيت ايشان را زير سؤال نمي برد

تقيه عبارت است از کتمان حق و " :ر دائرة المعارف شيعه در تعريف تقيه به نقل از شيخ صدوق چنين آمده استو اما د
پوشيده داشتن اعتقاد از مخالفان و ترک مبارزه با آنان نظر به ضرر ديني يا دنيوي که ممکن است اظهار حق در پيش داشته 

کسي که پس از " :خداوند مي فرمايد ۱۰۶در سوري النحل آيه  .جستجو کرد ريشه تقيه را مي توان در کالم اهللا مجيد" .٨٧باشد
ايمان به خدا کافر مي شود، نه آن که او را به زور واداشته ند تا اظهار کفر کند و حال آنکه دلش به ايمان خويش مطمئن 

اين آيه زماني " .ايشان مهيا است است، بل آنان که درِ دل را به روي کفر مي گشايند، مورد خشم خدايند و عذابي بزرگ بر
 .نازل شده که عمار را با پدر و مادرش به نام سميه و با عده اي از مؤمنان اسير کردند، آنها را شکنجه مي کردند تا توبه کنند

و نزد ولي بعدا پشيمان مي شود  .عمار از روي ناچاري و از ترس مرگ توبه مي کند و از بت هاي آنان به نيکي ياد مي نمايد
از اين کالم حق، مي " .٨٨عمار پر از ايمان است از سر تا به پا"حضرت او را دلداري مي دهد و مي فرمايد که  .پيغمبر مي رود

در باره لزوم تقيه در معاني االخبار  .توان فهميد آن است که اگر در زير فشار، شخص اعتراف به مسأله اي کرد، اعتباري ندارد
 .»و کسي که تقيه را رعايت نکند ايمان ندارد .تقيه سپر محافظ مؤمن است« :ين روايت شده استچن) ص(از امام صادق 

به همين علت  .»٨٩نُه دهم دين در تقيه است و کسي که تقيه ندارد دين ندارد :همچنين از ايشان روايت شده که مي فرمايند
ره اعتقادات خود را براي حفظ جان و مال خويش پنهان ائمه در دوران حکومت هاي اموي و عباسي، خود بدان عامل و هموا

باب هنگامي که  بنابراين حتي اگر نعوذ باهللا حضرت .گذشته از اين، تقيه در ديانت بابي نيز جايز است .نگاه مي داشته اند
، بلکه از واجبات دين مبين پاهاي ايشان را به چوب بستند، توبه کرده اند، مطابق کالم خدا و ائمه اطهار اين توبه اعتباري ندارد

   .بوده است

  جعلي بودن خط و ساختار توبه نامه

اين برگه نه داراي مهر است و . از لحاظ ساختاري نيز اين نوشته داراي اشکاالت فراواني است که آن را فاقد اعتبار مي سازد
با خط حضرت باب مطابقت دارد؛ با وجود نه در متن آن اشاره اي به هويت نگارنده شده ونه خط آن  نه امضاء و نه تاريخ،

و نه حتي ذکري از  .به چشم مي خورد" يا علي يامحمد"مکتوبات حضرت باب همواره امضاء و مهر ايشان با نقش  اينکه در
نيم قرن کسي از وجود چنين  توبه نسبت به ادعائي خاص گرديده و تنها سخن از استغفار در پيشگاه الهي رفته و تا حدود

سالها يکي از علماء  درحدود همان .اطالع نداشت و به يکباره ظاهر شد و مورد استناد مخالفين ديانت بهائي قرار گرفتچيزي 
نوشت که در آن از قول سفير وقت روسيه ادعا مي گرديد که   "يادداشتهاي کينياز دالگورکي" عنوان با بي شرم مطلبي مشابه

اين نوشته بعنوان سند در سطحي وسيع از سوي  .تا در بين مسلمانان اختالف بيندازممن باب را وادار به ادعاي پيغمبري کردم 
افشاء  انجمن حجتيه توزيع گرديد ولي خيلي زود محققين مسلمان همان دوره هويت جاعل را کشف وبي اساس بودن آنرا

حزن  .قرار مي گيرد خي بظاهر محققينمهمالت مورد استناد بر اين قبيل هنوز هم که بعد از سالها تأسف انگيز است .نمودند
جائي براي   کينه وتعصب و يا طمع حفظ مقام وثروت آنچنان قلوب دشمنان کيش يزدان را سخت نموده که انگيز است که

 .انصاف و مروت باقي نگذاشته است
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که آرزومند شنيدن توبه او  اما نکته اينجاست که اگر کسي متن توبه نامه اي را بنويسد، بايد خود آن را امضا کند، نه آنان
نه تنها ناصرالدين شانزده ساله، بلکه اگر همه افراد حاضر در مجلس امضاء مي کردند و قسم هم مي خوردند  بنايراين .هستند

کم توجهي و بي مهري محمد شاه  همچنين اگر ناصرالدين که بسيار مورد .که باب توبه کرده، سنديتي به اين ورقه نمي داد
خواسته توجه شاه را به توانائي خود در مغلوب ) اگر فرض بر اصالت امضاء ناصرالدين باشد(به خيال خود با اين ادعا  بود و او

اگر چنين امري با  اين است که  بر بي اعتباري آن،  و شاهد کردن باب جلب نمايد، در اين کار از غلو و دروغ بهره برده است
و ساکت کردن بابيان، که در دوران حکومت  ، پس چرا از چنين سند مهمي براي مجاباطالع ناصرالدين شاه اتفاق افتاده بود

  او در نقاط مختلف ايران درگير جنگ با نيروهاي دولتي بودند، استفاده نشد؟

  

  چرا به فاصله دو سال، دو پيامبر ظهور کرده اند؟ .۱۰

در اين مورد نيز حديثي نقل شده است که اين مسأله را  سال و ۲سال اتفاق افتاد، نه  ۹ابتدا توجه کنيد که دو ظهور به فاصله 
  .٩٠تأييد مي کند

سال، در دوره اي كه با حضرت آدم  ۶۰۰۰طبق كتب آسماني همچون تورات و قرآن، پيامبران قبل به مدت حدود 
نكه اديان چنا .شروع و با حضرت محمد خاتمه مي يابد، انسان ها را از بت پرستي منع و به يكتا پرستي دعوت كردند

ساله كه به  ۶۰۰۰ در اين دوره .ساله، به دوره كودكي بشر تشبيه شده است ۶۰۰۰بابي و بهائي اشاره كرده اند، اين دوره 
ساله  ۶۰۰۰يعني آخرالزمان و قيامت دوره (آن كُورآدم گفته مي شود، پيامبران، بشر را آماده كردند تا در پايان دوره مزبور 

درحقيقت، آخرالزمان به معناي پايان دوران بشر نيست، بلكه منظور،  .و جواني خود وارد گردند بلوغبه دوره ) آدم تا خاتم
ورود به مرحله جديد بلوغ بشري، پس از بيش  .ساله مزبور و شروع دوره اي به مراتب عظيم ترمي باشد ۶۰۰۰ پايان دوره

اي تغييرات عظيم در فرهنگ بشري در بعد جهاني، سال كودكي، به قدري حساس و مهم بود و لزوم آمادگي بر ۶۰۰۰از
حضرت باب اول  .بقدري حياتي بود و به چنان قواي روحاني شديدي احتياج داشت كه نياز بود دو ظهور پي در پي واقع شود

ني و اديان آسما سال درگلستان ۶۰۰۰ظاهر شدند تا علف هاي هرز خرافات و پيرايه هائي را كه توسط بعضي غافلين درطول 
جامعه بشري روئيده بود، از بين ببرند و همه را آماده كنند تا پس از ايشان، حضرت بهاء اهللا با ظهورشان، دانه درخت نظم 
جديد بشري را در آن بكارند تا طبق وعده انبياء قبل، بمرور ثمرات آن، كه صلح و بلوغ و عدالت و وحدت جهاني خواهد 

دسه اديان قبل نيز به اشاره يا به صراحت، تاريخ ورود به مرحله جديد بلوغ مزبور، ذكر در تمام متون مق .بود، آشكارگردد
  ٩١.تأكيد قرار گرفته است گرديده و فاصله نزديك بين اين دو ظهور نيز مورد

و شاه ايليا و رب الجنود در دين يهودي، هوشيدر ماه  :همان طور که ذکر شد، تمامي اديان قبل به دو ظهور بشارت داده اند
 در دين مسيحي، قائم و رجعت حسيني در دين اسالم اهل تشيع، بهرام يا سيوشانس در دين زردشتي، يوحناي معمدان و مسيح

بنابراين اين دو ظهور که در تاريخ اتفاق افتاده، خيلي عجيب و دور از ذهن نبوده،  .و مهدي و مسيح در دين اسالم اهل تسنع
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در واقع اين دو ظهور که در ارتباط بسياري نزديکي با يکديگر قرار دارند، يک ظهور  .بوده اندبلکه تمام اديان منتظر آن 
  .محسوبند که در حقيقت ظهور اول براي ايجاد آمادگي ذهني در مردم بوده است تا شرايط ظهور ثاني فراهم شود

جالب است که شاه  .اپي کرده اند، بسيار نداحاديث و همچنين آيات قرآن و کتب آسماني ديگر که همه اشاره به دو ظهور پي
  :نعمت اهللا ولي نيز به اين موضوع اشاره کرده است

  در سال غرس من دو قران ميبينم
  دين نوع دگر گردد و اسالم دگر

  

  

  وز مهدي دجال نشان ميبينم
  عيان ميبينم ،اين سر نهان است

  

همچنين مقصود از  .مطابق سال بعثت حضرت باب در شيراز استاست که  ۱۲۶۰به حروف ابجد معادل  در اين ابيات، غرس
  .مهدي، حضرت باب است و دجال همان حاجي ميرزا آغاسي صدر اعظم است

ونُفخَ في الصُّورِ فَصَعق من في السماوات ومن في الْأَرضِ إِلَّا « :قرآن فرموده .برخي ديگر از اين بشارات در ادامه ذکر مي شوند
وننظُري اميم قى فَإِذَا هأُخْر يهخَ فنُف ثُم ن شَاء اللَّهشود پس هر كه در آسمانها و هر كه در زمين  يعني و در صور دميده مى» ٩٢م

شود و بناگاه آنان بر پاى ايستاده  افتد مگر كسى كه خدا بخواهد، سپس بار ديگر در آن دميده مى است بيهوش درمى
به راستي ميگويم « :در جاي ديگر حديثي است که مي فرمايند .در روز قيامت دو بار در صور دميده مي شود پس .نگرند مى

يعني و به راستى » ٩٣ولَقَد آتَينَاك سبعا من الْمثَانِي والْقرآن الْعظيم« :همچنين قرآن فرموده .»قيوم ظاهر خواهد شد ،بعد از قائم
را در اين آيه، نزول سوره فاتحه مي " هفت"برخي علما، دليل تکرار دو بار  .قرآن بزرگ را عطا كرديمبه تو سبع المثانى و 

حضرت عبدالبهاء در اين  .ولي با توجه به محتويات اين سوره، معني اصلي چيز ديگري است .دانند که دو بار نازل شده است
مقصد سر احديت است و فيض رحمانيت و آن اشاره به ظهور بعد است که ذوالحرف اسبع تکرر پيدا « :مورد مي فرمايند

اين است معني سبع مثاني يعني هفتي که دو بار  ."حسين علي"و سبع مکرر ثاني " علي محمد"حروف سبع اول  .کرده است
) حسين علي(و حضرت بهاءاهللا ) علي محمد(باب  بنابراين آيه مزبور به تعداد حروف نام هاي حضرت .»٩٤تکرار يافته است

   .برابر هفت هستند اشاره داشته که هر دو

در آخر زمان خداوند با تمام جالل و عظمت " :نقل شده است که از مفسرين معروف اسالم است، که" بخاري"در روايتي از 
نگاه براي مرتبه ثاني ظهور خواهد نمود و اين بار  آ ....لکن فقط معدودي به او روي ميآورند.خود بر نوع بشر ظاهر خواهد شد

همه معيار هاي عبوديت را ظاهر خواهد ساخت و ناس پيرامون او گرد خواهند آمد و به او ايمان خواهند آورد و او را خواهند 
  ) ترجمه" (.ستود و تمام صفات ابدي وي را تکريم خواهند نمود

او مرا « :گفتن از ايام آخر با اين گفتار، از ظهور دو روح قدسي خبر مي دهدزکرياي نبي به هنگام سخن  ،در کتاب مقدس
  ».روغن زيت ميباشند که نزد مالک تمامي جهان ميايستند) دو پسر(اينها پسران  :جواب داده، گفت

در اواخر ساله آدم تا خاتم،  ۶۰۰۰جالب است بدانيد که دو ظهور پي در پي مشابه، اما در مراتب کوچکتر، همان دوره 
در آن زمان يهوديان چنان قشري و فاسد و غافل شده بودند كه اصالح ايشان نيازمند دو  .دوره ديانت يهودي اتفاق افتاد

اول حضرت يحيي بن زكريا، يا يوحناي تعميد دهنده ظاهر شد و با غسل تعميد مردم، ايشان را آماده  .ظهور پي در پي بود
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بود كه  به اين خاطر .بشناسند زندگي مي فرمود، زمان مسيح، موعود يهود را كه در همانفرمود تا پس از خودشان، حضرت 
حتي خود حضرت مسيح نيز در ايام دعوت حضرت يحيي و قبل از آشكار ساختن مقام خودشان كه از مقام حضرت يحيي 

عت معنوي و صفاتي حضرت مسيح حضرت بهاءاهللا نيز كه رج ٩٥.باالتر بود، از او خواستند كه ايشان را نيز تعميد دهد
محسوب مي شوند، طبق احاديث اسالمي، اول به دين حضرت باب گرويدند و پس از آن، مقام حقيقي خود را آشكار 
فرمودندبه راستي شباهت هاي زيادي بين دو ظهور پي درپي حضرت يحيي ومسيح، با دو ظهور حضرت باب و بهاءاهللا وجود 

از جمله اين شباهت ها، همانطور که در احاديث اسالمي نيز بيان شده،  .اشاره شده است دارد كه در كتب بهائي به آن
اين است كه پس از ظهور قائم، حضرت مسيح ظاهر مي شود و پشت سر قائم نماز مي گزارد و اين مطلب اشاره دارد 

  .به ايمان اوليه حضرت بهاءاهللا به حضرت باب، قبل از مبعوث شدنشان

  

  نت بابي کوتاه است؟چرا دوره ديا .۱۱

داده شده، ولي در اينجا نيز " چرا به فاصله دو سال، دو پيامبر ظهور کرده اند"اگرچه پاسخ اين سؤال ضمن جواب به پرسش 
سال، و به تعبيري  ۹يا  ۷يا  ۵) ظهور قائم موعود(بايد ذکر کرد که در احاديث اسالمي صريحاً ذکر شده که دوره ديانت بابي 

   .اختالف سال هاي مزبور اشاره به مراحل اعالن ظهور بابي و طول دوره آن دارد ٩٦.مي باشدسال  ۱۹ديگر 

پس از آن تا سال هفتم که شهيد شدند، مقام حقيقي  .سال اول، حضرت باب خود را باب و سپس قائم موعود خواندند ۵تا 
چنان که در احاديث  .ند، آشکار فرموندخودشان را که مظهر ظهور الهي و مربي آسماني صاحب کتاب و شريعت مستقل ا

حرف علمي را که فقط دو حرفش را انبياء قبل آورده بودند،  ۲۷اسالمي است که ايشان از همه انبياء نشان هايي دارند و تمام 
قق آشکار خواهند فرمود و به کتاب و شرع جديد ظهور خواهند کرد و همه وعده هاي انبياء قبل با ظهور ايشان تدريجاً تح

در سال نهم از ظهور ايشان، حضرت بهاءاهللا که موعود ذکر شده در کتاب ايشان بودند، در سياه چال تهران  .خواهد يافت
از  ۱۹اظهار امر خفي فرمودند و چون هنوز بابي ها و جهانيان آماده نبودند، حضرتشان دعوت خود را علني نفرمودند و تا سال 

در اين مدت حضرتشان براي حفظ وحدت و تربيت معنوي و اجتماعي مؤمنين  .ده شوندظهور بابي صبر نمودند تا همه آما
سال، تعاليم  ۱۹بنابراين مي توان گفت که در اين  .ديانت جديد، بيشتر به آثار و تعاليم حضرت باب تأکيد و تکيه فرمودند

فرمودند و در ادرنه و عکا، تعاليم و احکام بهايي اما پس از آن حضرت بهاءاهللا به تدريج دعوت خود را علني  .بابي مد نظر بود
  .را مستقالً تشريع فرمودند و پايان دوره دين بابي را اعالن کردند

هزار ساله قبل، دوره عظيم تر و طوالني تري در تاريخ زندگي بشر  ۷-۶چون طبق وعود انبياء قبل قرار بود در پايان دوره 
حقق يابد، انتقال از دوره قبل به دوره جديد نياز به تغييرات ريشه اي عظيمي داشت شروع شود و صلح و وحدت عالم انساني ت

براي اين کار چنانکه در احاديث آمده، اول الزم بود  .که انجام آن از هر معجزه ظاهري که بتوان تصور کرد، دشوار تر بود
له را از بين ببرند و افکار و قلوب انسان ها را هزار سا ۷-۶حضرت باب در دوره اي کوتاه، خرافات وسنن و اوهام و تعصبات 

   .آماده ورود به دوره جديد نمايند
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براي اين مقصود، حضرت باب عمدا بعضي احکام و تعاليم بسيار دشوار را تشريع فرمودند که درحقيقت عمال براي دوره اي 
وسط بعضي علماي بي تقوا و امراي سياسي در اديان طوالني قابل اجرا نبود و منظور از آن انهدام خرافات و بدعتهايي بود که ت

همچنين تعاليمشان را طوري تنظيم فرموده بودند که مقصود همه آنها، بشارت و مژده به ظهور حضرت  .قبل وارد شده بود
ا غمگين کند مثالً از جمله فرمودند اگر کسي شخصي ر .بود) ، يعني کسي که خدا او را ظاهر مي کند"من يظهره اهللا("بهاءاهللا 

بود که مبادا بابي ها متوجه نباشند و حضرت بهاءاهللا را که  مثقال طال جريمه بدهد، اما مقصود از اين حکم، اين ۱۹بايد 
بود ظاهر شوند و همه بابي  يعني منظور فقط محزون نکردن من يظهره اهللا بود که بزودي قرار .موعودشان هستند محزون کنند

درصد از بابيان، بهايي شدند که در مقايسه با ظهورات قبل بي  ۹۵بخاطر همين تعاليم بود که بيش از  .ندها به ايشان ايمان آور
  .سابقه است

حضرت ولي امراهللا توضيح مي فرمايند که حضرت باب عمداً تعاليم و احکام سختي را تشريع فرمودند تا عالوه بر از بين بردن 
براي ظهور موعودشان آماده کنند و هر بهانه اي را بين ببرند تا مانند ادوار قبل که  هزار ساله، همه را ۷-۶خرافات و اوهام 

مؤمنين ظهور قبل عليه موعودشان قيام مي کردند، بابي ها عليه حضرت بهاءاهللا قيام نکنند و ايشان را اذيت نکنند تا حضرت 
 ٩٧.عود همه انبياء را تحقق بخشندبهاءاهللا بتوانند با تعاليمشان دنيا را به صلح و وحدت برسانند و و

  

  مفهوم قيامت در آئين بهائي .۱۲

يسأَلُونَك « :قرآن تعليم مي دهد كه معني روز قضا يك راز است كه به وسيله خداوند در همان روز داوري آشكار خواهد شد
وا إِالَّ ههقْتوا للِّيهجي الَ يبر ندا عهلْما عا قُلْ إِنَّماهسرم انأَي ةاعنِ الساز تو سؤال مي كنند كه ) قيامت(يعني آنها از ساعت » ٩٨ع

بنابراين  .ا ظاهر نخواهد كردچه وقت متحقّق مي شود، بگو علم آن فقط نزد خداست، در آن زمان هيچ كس جز خدا آن ر
  .آنچه افكار بشر درباره روز قضا فكر كرده يا مي كند صرفاً وهم و خيال است

  تأويل عالمات و تشبيهات روز قيامت

شَابِهاتٌ فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم هو الَّذي أَنزَلَ علَيك الْكتَاب منْه آياتٌ محكَماتٌ هن أُم الْكتَابِ وأُخَر متَ«همچنين قرآن فرموده 
إِالَّ اللّه تأويله لَمعا يمو غَاء تأويلهتابو تْنَةغَاء الْفتاب نْهم ها تَشَابم ونتَّبِعغٌ فَيرا بر تو نازل ) قرآن(يعني او كسي است كه كتاب » ٩٩زَي

ا ام الكتاب هستند و بقيه متشابهاتند، اما كساني كه در قلوبشان تنگي و كرده، بعضي از آيات آن از محكمات است، اينه
مي كنند و در آرزوي تأويل آن هستند، در حالي كه هيچكس جز  جويي دنبال گمراهي است متشابهات آن را به خاطر فتنه

قسمتي كه بسادگي قابل  :استطبق اين آيه حتواي آن كتاب مقدس به دو بخش تقسيم شده  .خداوند تأويل آن را نمي داند
قسم اول واضح و صريح است، در حالي كه نوع دوم به  .)متشابهات(و قسمتي كه تشبيه و تمثيل است) محكمات(فهم است 

آن تأويل وتفسير بر  .سبكي نازل شده كه پر از استعاره است و بنابراين به وضوح فهميده نمي شود و احتياج به تأويل دارد
عهده خداوند است و وظيفه بشر نيست؛ به اين معني که خداوند در دور بعد توسط پيامبر بعدي تفسير آن را  اساس قرآن، به
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ولَقَد جِئْنَاهم بِكتَابٍ فَصَّلْنَاه علَى علْمٍ هدى ورحمةً لِّقَومٍ « :اين مطلب در اين آيه نيز تصريح شده است .نازل خواهد كرد
نُونمؤي. لْ يهقنَا بِالْحبلُ رساءتْ رج لُ قَدن قَبم وهنَس ينقُولُ الَّذي ي تأويلهأْتي موي إِالَّ تأويله ونيعني و حاال ما براي » ١٠٠نظُر

 شرح داده ايم، هدايت و رحمتي است بر مومنين؛ حال در انتظار چه چيز هستندجز آنها كتابي آورده ايم، بر اساس علم آن را
از قبل به آن بي توجه بودند خواهند گفت رسوالن پروردگار ما براستي حق را  تأويل آن؟ وقتي تأويل آن بيايد، آنهايي كه

   .براي ما آورده بودند

ظاهر شود و ) پيامبر بعد به اعتقاد مسلمانان(اگر معني ظاهري نشانه هاي قيامت را در نظر بگيريم، چگونه ممکن است قائم 
آيا شنونده اي خواهد ! قيامتي بر پا شود و در اين هنگامه که برادر، برادر را نمي شناسد، او به تآويل اين آيات بپردازد؟چنين 

همچنين خداوند در قرآن به صراحت فرموده که در روز قيامت کتابي نازل  .داشت؟ پس معني نشانه ها بايد چيز ديگري باشد
يعني و در روز قيامت ما » ١٠١ونُخْرِج لَه يوم الْقيامة كتَابا يلْقَاه منشُورا« :جديد خواهد بودمي شود که مسلما همراه با پيامبري 

طبق آيات قبل تأويل نشانه هاي  .».به او القا خواهد شد) باز(كتابي را بيرون مي آوريم كه به صورت منشوري ) انسان(براي او
است بدانيد که حضرت باب و حضرت بهاءاهللا با ظهورشان اعالن كردند كه روز قيامت قيامت بايد در اين کتاب باشد؛ جالب 

حقيقي آمده و همانطور که خداوند وعده داده بود، در کتبشان مفهوم حقيقي تمام سمبلها و تماثيل آن كتاب مقدس را براي 
  .ما روشن نموده اند

  تمثيالت روز قيامت

ن به قيامت اعتقاد دارند، اما معاني آياتي را که در ذکر روز قيامت آمده با معاني ظاهري همانطور که تا بحال ذکر شد، بهائيا
اگر بديده بصيرت بنگريم، مي بينيم که تحقق اتفاقات روز قيامت امکان پذير نيست و اين نشانه ها  .آنها متفاوت مي دانند
اره ها به زمين مي افتند، آسمان لوله در هم پيچيده مي شود مثال از نشانه هاي قيامت آن است که ست .تمثيلي از واقعيت هستند

  :نمونه هاي ديگري از اين تماثيل عبارتند از .و يا کوه ها مانند پشم زده مي شوند

، سوره ۴۴، سوره ق آيه ۳، سوره انشقاق آيه ۴۸، سوره ابراهيم آيه ۶۷سوره زمر آيه (زمين زمين ديگر مي گردد  •
  ) ۱۷آيه ، سوره حديد ۵۰روم آيه 

، ۱۰۴، سوره انبياء آيه ۱۹، سوره نبأ آيه ۱، سوره انفطار آيه ۱انشقاق آيه  سوره (آسمان شكافته و دو نيم مي شود  •
  ) ۶۷، سوره زمر آيه ۲۵، سوره فرقان آيه ۱۰، سوره دخان آيه ۳۷سوره رحمن آيه 

  )۱۱سوره تکوير آيه (مي شود   آسمان براكنده •

  )۸سوره معارج آيه (شود آسمان مثل فلزّ گداخته مي  •

مزمل آيه  ، سوره۵قارعه آيه  ، سوره۵واقعه آيه  ، سوره۸۸نمل آيه  سوره(زمين مي لرزد و كوهها مرور مي نمايد  •
  )۱۰۵طه آيه  ، سوره۳تكوير آيه  ، سوره۲۰، سوره نبا آيه ۱۰مرسالت آيه  ، سوره ۱۴
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  )۱تكوير آيه  ورهس(خورشيد درهم پيچيده مي شود و نورش را از دست مي دهد  •

  )۷۷، سوره مرسالت آيه ۸۲انفطار آيه  سوره(ستارگان پراكنده مي شوند و محو مي گردند  •

  تناقض در تمثيالت در صورت توجه معاني ظاهري

مثال در جايي فرموده شده آسمان مانند فلز  .اگر در اين آيات معاني ظاهري قيامت را در نظر بگيريم به تناقض مي رسيم
ي شود و در جاي ديگر فرموده که آسمان به دو نيم و يا پراکنده مي شود، حال آنکه فلز گداخته را نمي توان از هم گداخته م

گذشته از اين اگر قرار بود روزي دنيا به پايان  .همچنين سنگ نمي تواند مانند پشم زده شود .شکافت، پراکنده و يا لوله کرد
ن کاري عبث نبوده؟ اگر روزي خلقت به پايان برسد، نعوذ باهللا نسبت خالقيت از برسد براي چه خدا آن را آفريد؛ آيا اي

پس بايد دانست که از شمس و قمر و کوه  .خداوند سلب مي شود، زيرا صفات ذات الهي لم يزل بوده و ال يزال خواهد بود
  .منظور چيزي غير از معاني ظاهري است ...و

  :حال به آيات زير توجه کنيد

• »ونرشْعالَ ي مهغْتَةً وةُ باعالس مهيتَأْت أَو ذَابِ اللّهع نةٌ ميغَاش مهينُواْ أَن تَأْتهستند كه عذاب  يعني آيا آنها ايمن» ١٠٢أَفَأَم
  .ددر حالي كه آگاه نيستن.آمد يا اينكه ساعت بر آنها به طور ناگهاني خواهد آمد سخت خداوند بر آنها خواهد

• »نُونمؤلَا ي مهو ي غَفْلَةف مهو رالْأَم يإِذْ قُض ةرسالْح موي مهرأَنذيعني آنها را از يوم حسرت آگاه كنيد، زماني » ١٠٣و
   .كه كه امر به انجام رسد، درحالي كه آنها درغفلت فرو رفته اند و مومن نيستند

يعني اما در يوم قيامت بعضي از شما بعضي ديگر را انكار » ١٠٤كُم بِبعضٍ ويلْعن بعضُكُم بعضًايوم الْقيامة يكْفُر بعضُ« •
 .خواهيد كرد و بعضي از شما بعضي را لعنت خواهيد نمود

• »رتَمسم رحقُولُوا سيرِضُوا وعةً يا آيورإِن يو رالْقَم انشَقةُ واعالس تبيعني نزديك شد قيامت و از هم شكافت  ١٠٥»اقْتَر
  .اي ببينند روي بگردانند و گويند سحري دايم است ماه و هر گاه نشانه

  تناقض در تمثيالت و نشانه هاي ديگر روز قيامت

در  .بروز هريک از اين نشانه هاي ظاهري قيامت سبب مي شود نه تنها افراد کره زمين، بلکه خود کره زمين نيز نابود گردد 
اين صورت چگونه ممکن است در حالي که به طور ناگهاني آسمان مانند فلز گداخته شده و حرارت چنان احاطه کرده که 

" باشند، از وقوع آن آگاه نشوند و خصوصاً بعد از اينكه " غافل"کسي را ياراي نفس کشيدن نيست، غير مومنين باز هم از آن 
ند و ايمان نياورند در حالي که عدالت برقرار شده و باالتر از همه مردم يکديگر را غوطه خور"غفلت"در " امر به انجام رسد

آيا نبايد اين عالئم و نشانه ها آنقدر قوي باشند كه مجالي براي ادامه ! انكار و لعنت کنند و حتي اين حوادث را جادو بدانند؟
 .ه عالئم يوم قيامت بايد به طور نمادين تفسير شوند نه لفظيمطمئنّاً پاسخ اين است ك بي اعتقادي و غفلت و لعنت باقي نماند؟

اين مطلب نشان مي دهد آياتي که در مورد قيامت در هر دور نازل شده اند مطابق فهم و درک مردمان همان دور است و 
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مي دانند که هر مردم امروز  .بيانگر حادثه عظيمي است که در عالم وجود رخ مي دهد و با عقل مردم دور بعد مطابق نيست
ستاره چندين هزار برابر زمين است و فرو ريختن آنها در زمين، جسمي هزاران برابر کوچکتر، ممکن نيست، اما در ادوار قبل، 
اين موضوع براي بشر قابل فهم و بررسي نبوده، لذا پيامبران الهي براي بيان کردن هيمنه روز قيامت به اين مثال ها روي آورده 

نيد که نبايد تصور شود که نعوذبااهللا نا بحال پيامبران به بشر دروغ گفته اند، بلکه آنها تنها به اندازه فهم مردم سخن توجه ک. اند
  .گفته اند

  معني حقيقي قيامت

بدين  .طبق اعتقادات بهاييان، قيامت به معناي قيام مظهر ظهور است و با ظهور هر پيامبري، قيامت دين قبل اتفاق مي افتد
ب هر کلمه در وصف قيامت، معني جديدي پيدا مي کند؛ مثال منظور از در گذر بودن کوهها به معناي در گذر بودن علما ترتي

منظور از  .است، چرا که اگر چه بعلما سيار قدرتمند هستند، اما طبق اراده الهي براي رشد دين جديد، به تدريج کنار مي روند
ل ظهور جديد است و اگر به ديده حقيقت بنگريم اين واقعه عظيم تر از قيامت سقوط شمس و قمر نيز نسخ احکام دين قب

ظاهري است، زيرا در آن روز بندگان خداوند مورد امتحان سخت الهي قرار مي گيرند و چه بسا علما و زاهداني که در اين 
فاسقي که در اين روز حقيقت را يافتند و تا روز از پيامبر جديد روي برگردانده به خدا و آياتش کافر گشته اند و چه بسا افراد 

  ! ابد پاينده گشتند؛ اين است قيامت واقعي

ن اتَّبعوك فَوق الَّذين إِذْ قَالَ اللّه يا عيسى إِنِّي متَوفِّيك ورافعك إِلَي ومطَهرك من الَّذين كَفَرواْ وجاعلُ الَّذي« :قرآن مي فرمايد
يعني هنگامى را كه خدا گفت اي عيسي من  ١٠٦»فَرواْ إِلَى يومِ الْقيامة ثُم إِلَي مرجِعكُم فَأَحكُم بينَكُم فيما كُنتُم فيه تَخْتَلفُونكَ

تا روز رستاخيز  گردانم و اند پاك مي كساني كه كفر ورزيده] آاليش[برم و تو را از  تو را برگرفته و به سوي خويش باال مي
اند قرار خواهم داد آنگاه فرجام شما به سوي من است پس در  اند فوق كساني كه كافر شده كساني را كه از تو پيروي كرده
توجه نماييد که فرموده اند تا روز قيامت ايشان را برتري  .كرديد ميان شما داوري خواهم كرد آنچه بر سر آن اختالف مي

پس از ظهور حضرت محمد، نه تنها آنها از نظر علمي بر مسلمانان برتري نداشتند بلکه در جنگهاي  خواهند داد، حال آنکه
صليبي نيز شکست هاي سختي از مسلمانان متحمل شدند، بنابراين قيامت دين حضرت مسيح با ظهور حضرت محمد به وقوع 

و نيز خداوند در انجيل مي » ت توأم آمده ايممن با قيام«همچنين در حديث است از حضرت رسول اکرم که فرمود  .پيوست
عيسي بدو گفت من قيامت و حيات هستم، هر که به من ايمان آورد اگر مرده باشد زنده گردد و هرکه زنده بود و به « :فرمايد

نزديك شد و  يعني قيامت» ١٠٨اقتربت الساعة و انشق القمر« :به همين ترتيب قرآن فرموده .»١٠٧من ايمان آورد تا ابد نخواهد مرد
زيرا شق القمر از معجزات آن حضرت است هرچند  ١٠٩پس قيامت دراين مورد ظهور حضرت محمد است .ماه از هم شكافت

مِ إِنَّنِي أَنَا اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبدنِي وأَق« :در جاي ديگر قرآن فرموده.که دو نيم شدن ماه نيز همچون قيانت تعبيري روحاني دارد
يعني منم من خدايى كه جز من خدايى نيست پس   »١١٠إِنّ السّاعةَ ءاَتيةٌ أَكَاد أُخْفيها لتُجزَى كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسعى الصَّلَاةَ لذكْرِي،

به  خواهم آن را پوشيده دارم تا هر كسى مرا پرستش كن و به ياد من نماز برپا دار، در حقيقت قيامت فرارسيده است، مى
از افعال مقاربه است و " اکادُ "اين آيه در وصف داستان وحي به حضرت موسي است و  .كوشد جزا يابد آنچه مى] موجب[

   .بنابراين ساعه و وعده نزديک بودن قيامت، در ظهور حضرت موسي نيز بوده است .نزديک بودن زمان را مي رساند
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 .عبير شده و نشانه هاي آن نيز به حوادث دوران هر پيامبر مربوط مي شودبنابر آنچه گفته شد، ظهور هر پيامبر به قيامت ت
  :ابيات زير را سروده است, مولوي با توجه به همين مفهوم از قيانت

  پس محمد صد قيامت بود نقد
  زاده ثانيست احمد در جهان
  اند زو قيامت را همي پرسيده

  

  گفتي بسي با زبان حال مي
  

  

  عقد زانك حل شد در فناي حل و
  صد قيامت بود او اندر عيان
  اي قيامت تا قيامت راه چند

  

  که زمحشر حشر را پرسد كسي
  

  معاني معنوي تمثيالت

 .برخي از اشارات قرآن به معاني معنوي قيامت را بررسي مي کنيم در آخر،

 زندگي

اما يه  .طور مفصل بررسي مي شودبعد به  يكي از وقايع مهم در يوم آخرت اين است كه مرده زنده خواهد شد که در سؤال
   .طور خالصه مي توان گفت که اين مطلب به معني يك زندگي روحاني يا حيات ايماني است

أَو من كَان ميتًا فَأَحيينَاه وجعلْنَا لَه « :اين آيه زماني نازل شد كه حمزه عموي حضرت محمد به دين اسالم گرويد •
يعني آيا مرده اي كه او را زنده گردانديم و » ١١١النَّاسِ كَمن مثَلُه في الظُّلُمات لَيس بِخَارِجٍ منْهانُورا يمشي بِه في 

براي او نوري قرار داديم كه به وسيله آن بتواند بين مردم راه رود مثَلش مثل كسي است كه در تاريكي است و از 
به عنوان مرده محسوب شده است، اما به  دنش يك مشرك بوده وحمزه قبل از مسلمان ش.آنجا خارج نخواهد شد

هر " نور"و" زندگي"اين آيه نشان مي دهد كه  .زنده شونده و دريافت كننده نور ناميده شده است دنبال قبول اسالم،
   .دو به صورت معنوي تعبير مي شوند نه ظاهري

أَمواتٌ غَير أَحياء وما  .ن اللّه الَ يخْلُقُون شَيئًا وهم يخْلَقُونيدعون من دو« :اين آيه، مشرکان را مرده ناميده است •
ثُونعبي انأَي ونرشْعيعني در حالي كه خداياني را جز خدا فرا مي خوانند، خلق نكرده اند چيزي را و جز اين » ١١٢ي

كه حيات ندارند و نمي دانند چه وقت برانگيخته  هستند) غير مومنيني(مرده هايي .نيست كه خودشان مخلوق هستند
  .خواهند شد

يا أَيها الَّذين آمنُواْ استَجِيبواْ للّه وللرسولِ إِذَا دعاكُم لما « :در اين آيه، ايمان به رسول خدا، حيات ناميده شده است •
يِيكُمحخواند،  وقتي كه شما را براي حيات بخشيدن فرامييعني اي مومنين، درخواست خداوند و پيامبرش را، » ١١٣ي

  .اجابت كنيد

  نور

دهد و در نتيجه آشفتگي هايي در آسمان، ستاره ها،  شود و نورش را از دست مي در روز قيامت خورشيد در هم پيچيده مي
بديهي است که اگر خورشيد، مركز منظومه شمسي، مختل شود، طبيعتاً همه انسجام آن منظومه نيز  .آيد ابرها و زمين پديد مي
بنابراين مركز نور در منظومه  .، نور معنوي است نه ظاهري"نور"ديانت بهايي معتقد است كه منظور از  .دچارآسيب خواهد شد
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تاريكي يا از دست رفتن نور، نشانه بي ايماني،  .دور است م ياما، يعني خورشيد، سمبلي از مظهر ظهور يا رسول الهي در هر يو
خورشيد هميشه مي تابد  .آسمان نشانه ديانت الهي است كه از آنجا مظهر ظهور الهي مي درخشد .غفلت و شرارت مردم است

وحاني، نور الهي هميشه در مفهوم ر .اما ما غالب اوقات به خاطر ابرهايي که جلوي آن قرار مي گيرند نور آن را نمي بينيم
برمي ) زمين(اوهام و تصورات بشري كه از قلوب و افكار انسان  پرتو مي افكند اما انسانها هميشه نمي توانند آن را ببينند، زيرا

ستارگان نشان دهنده رهبران روحاني هستند كه در سماء ديانت، بعد از غروب خورشيد، يعني بعد  .خيزد مانع اين نور مي شود
در اين باره  .سقوط ستارگان نيز نشانه افول روحانيت ايشان در نظر مردم است .ز رفتن مظهر امر از اين عالم، ظاهر مي شوندا

 :قرآن مي فرمايد

  .يعني خداوند نور آسمان و زمين است» ١١٤اللَّه نُور السماوات والْأَرضِ« •
• »بِأَفْو اللّه واْ نُورؤطْفأَن ي ونرِيديونرالْكَاف كَرِه لَوو هنُور متإِالَّ أَن ي ى اللّهأْبيو هِميعني تمايل دارند كه نور » ١١٥اه

خداوند را با دهانهاي خود خاموش كنند اما خداوند جز اين نمي خواهد كه نورش را كامل كند اگر چه كفّار از 
  .آن كراهت داشته باشند

• » اللّه ناءكُم مج قَدبِينم تَابكو يعني حاال يك نور و كتابي آشكار از طرف خدا براي شما آمده است» ١١٦نُور.  
يعني اين كتابي » ١١٧الْحميد كتَاب أَنزَلْنَاه إِلَيك لتُخْرِج النَّاس من الظُّلُمات إِلَى النُّورِ بِإِذْن ربهِم إِلَى صراط الْعزِيزِ« •

تو نازل كرديم براي اينكه به اجازه پروردگارشان، ايشان را از تاريكي خارج كني و به طرف نور، است كه ما بر 
 .يعني راه خداوند عزيز و حميد، بياوري

  زمين و لرزش آن

اما طبق قرآن،  .كه در روز آخرت زمين به لرزه درخواهد آمد) ۱و سوره زلزال آيه  ۱سوره حج آيه (در قرآن مي خوانيم 
  :در اين باره قرآن مي فرمايد. قلوب مردم است" زمين"معني 

  .است) هراسان(يعني قلوب مردم در آن روز لرزان » ١١٨قُلُوب يومئذ واجِفَةٌ« •
  .شي شديد متزلزل گشتنديعني آنگاه مومنين امتحان شدند و با لرز» ١١٩هنَالك ابتُلي الْمؤمنُون وزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَديدا« •

  آتش

  :حضرت محمد موقعيت قبل از ايمان مومنين را بدين گونه برايشان را شرح مي دهند 

• »تَه لَّكُملَع هاتآي لَكُم اللّه نيبي كا كَذَلنْهالنَّارِ فَأَنقَذَكُم م نم ةفْرشَفَا ح لَىع كُنتُموونا يعني در وقت كفر شم» ١٢٠تَد
هايش را نشان  ضوح به شما نشانه    اينچنين خداوند بو .دركنار گودالي از آتش بوديد، او شما را از آن بيرون كشيد

  ».مي دهد تا شايد شما از هدايت شدگان باشيد

  حواس ظاهره

  :قرآن حواس معنوي را به حواس ظاهره تشبيه فرموده، چنانکه مي فرمايد
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و بر ) غير مومنين(يعني خداوند بر قلوب آنها » ١٢١قُلُوبِهم وعلَى سمعهِم وعلَى أَبصَارِهم غشَاوةٌخَتَم اللّه علَى « •
   .گوشهايشان مهر و بر چشمهايشان پرده اي زده است

• »ونجِعرالَ ي مفَه يمع كْمب اشتباهشان برگردندو كور هستند بنابراين نمي بايست از گامهاي  يعني كر، الل» ١٢٢صُم.  
• »لَئا أُوبِه ونعمسالَّ ي آذَان ملَها وبِه ونرصبالَّ ي نيأَع ملَها وبِه ونفْقَهالَّ ي قُلُوب ملَه كلَئأَضَلُّ أُو ملْ هامِ بكَاَألنْع ك

لُونالْغَاف مچشمهايي كه با آن نمي بينند و گوشهايي كه با آن يعني آنها قلوبي دارند كه با آن نمي فهمند و » ١٢٣ه
  .آنها غافلند .بلكه گمراه ترند .آنها مثل چهارپايان هستند .شنوند نمي

  رجعت

  :در اين آيه حضرت محمد بحث بين خود و يهوديان را در مورد معني معنوي رجعت بيان مي كنند

ات  نُؤمن لرسولٍ حتَّى يأْتينَا بِقُربان تَأْكُلُه النَّار قُلْ قَد جاءكُم رسلٌ من قَبلي بِالْبينَالَّذين قَالُواْ إِن اللّه عهِد إِلَينَا أَالَّ« •
ينقصَاد إِن كُنتُم موهقَتَلْتُم مفَل ي قُلْتُمبِالَّذكه يعني آن كساني كه گفتند براستي خداوند از ما عهد گرفته است » ١٢٤و

بگو قبل از من نيز رسوالني با  .به رسولي ايمان نياوريم مگر اينكه قرباني آورد و آتشي از آسمان آن را بسوزاند
در  .به من بگوييد اگر صادق هستيد .چرا آنها را به قتل رسانديد .معجزات و با آنچه شما مي گفتيد براي شما آمدند

ني را كه در زمان ايشان زندگي مي كردند به خاطر كشتن اين آيه مي بينيم كه چطور حضرت محمد يهوديا
چطور يهودياني كه در زمان حضرت محمد زندگي مي كردند،  .پيامبران الهي در اعصار قبل محكوم مي كنند

هزاران سال پيش در زمان پيامبران پيشين مي توانستند وجود داشته باشند؟ چرا بايد حضرت محمد ايشان را به 
به معني مراجعت همان مردم نيست، بلكه رجعت " رجعت"ان آنها متّهم كنند؟ تنها جواب اين است كه كشتن پيامبر

   .به معني بازگشت همان صفات رذيله مردم شرور در زمانهاي قبل است به مردم آن زمان
زخرف آيه و سوره  ١٥٨سوره نساء آيه (چنين انتظاري نيز در مورد رجعت عيسي مسيح در يوم قيامت وجود دارد 

نزول خود آن حضرت از آسمان ظاهري نيست، بلكه ظهور پيامبر  در اين آيات معني آمدن حضرت مسيح،  .)٦١
او بهاءاهللا، شكوه و جالل خداوندي بود كه  .الهي موعود است با همان صفاتي كه مسيح در طي دعوتش ابراز نمود

   .حيات و تعاليم مقدسش بر همان اساس محبت و صلح در جهان امروز استوار است

  خداوند و مالئكه اش

   :در اين باره قرآن مي فرمايد

• »كَةُ وآلئالْمامِ والْغَم ني ظُلَلٍ مف اللّه مهيأْتإِالَّ أَن ي وننظُرلْ يهوراألم عجتُر إِلَى اللّهو راَألم ييعني آيا انتظاري » ١٢٥قُض
اي از ابر بر آنها بيايد و حكم آنها امضاء شود؟ و به سوي  جز اين دارند كه خداوند و همچنين مالئكه او در سايه

منظور از  .ده استدر اين آيه آمدن خداوند و مالئكه اش در روز قيامت بيان ش .خداوند چيزها بازگردانده شود
خداوند، مظهر ظهور او مي باشد كه در روز آخرت ظاهر مي شود زيرا خداوند روح و غير قابل رويت و مافوق 

   .همه اشياء مادي است
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• »اللَّه ونايِعبا يإِنَّم ونَكايِعبي ينالَّذ د(بندند  يعني همانا كساني كه با تو عهد وفاداري مي» ١٢٦إِندر حقيقت  )اي محم
در اين آيه مشخص شده كه آنچه شامل حال مظاهر ظهور الهي است، به خود خداوند نيز  .اند با خدا بيعت نموده
   .نسبت داده مي شود

• »ونلْبِسا يهِم ملَينَا عسلَلَبالً وجر لْنَاهعلَكًا لَّجم لْنَاهعج لَومطمئنّاً او را به يعني و اگر ما فرشته اي را برگزينيم» ١٢٧و ،
نفوس " مالئكه"طبق اين آيه، . پوشانيم دهيم و او را در مقابل آنان لباسي مثل خودشان مي شكل مردي قرار مي

  .كنند مقدسه و قهرمانان دين اهللا هستند كه خبر ديانت را در هر جا اعالم مي

  دو نفخه صور

صدا خواهد داشت که به اعتقاد اهل بهاء به معني دو ظهور  قيامت دو دهد كه صور خداوند، يعني امر او، در يوم  قرآن خبر مي
قرآن مي  .، چنانکه همه اديان منتظر دو موعود هستند)حضرت باب و حضرت بهاءاهللا(آيند  الهي است كه به دنبال هم مي

  :فرمايد

ا من شَاء اللَّه ثُم نُفخَ فيه أُخْرى فَإِذَا هم قيام ينظُرون ونُفخَ في الصُّورِ فَصَعق من في السماوات ومن في الْأَرضِ إِلَّ« •
شود و همه كساني كه در آسمان و زمين  يعني و آنجا يك بار در صور دميده مي» ١٢٨وأَشْرقَت الْأَرضُ بِنُورِ ربها

شود و كساني  ري در صور دميده ميسپس آنجا نداي ديگ .شوند هستند مگر كساني كه خداوند بخواهد، منصعق مي
   .شود و زمين با نور خداوند روشن مي .خيزند كه به آنها خيره هستند بر مي

) جهان(يعني روزي كه اضطراب صداي صور، آن  »١٢٩فَإِنَّما هي زَجرةٌ واحدةٌ ...تَتْبعها الرادفَةُ .يوم تَرجف الراجِفَةُ« •
به كلمه تَتْبعها  .حقيقت آن فقط يك صداي واحد خواهد بود به  آيد، داي دوم به دنبال آن ميكند و ص را آشفته مي
همچنين توجه داشته باشيد كه اين دو نفخه در  .حضرت بهاءاهللا بالفاصله بعد از حضرت باب آمدند .توجه كنيد

ه يك دين واحد جهاني تبديل شده چنانكه امر حضرت باب و حضرت بهاءاهللا ب واقع يك صدا تلقّي مي شوند، 
جالل و   شكوه،"بهاء در عربي به معني  .در آيه اول درخشيدن زمين بِنُورِ ربها اشاره به نام حضرت بهاءاهللا دارد .است
  .مي باشد" ربها"است كه معادل " خداوند"قسمت دوم نام حضرت بهاءاهللا به معني  .است" نور

  زندگي بعد از مرگ

بر طبق تفسير بهايي از قرآن و تعاليم حضرت بهاءاهللا، روح انسان بعد از مرگ جسم بالفاصله براي زندگي و اعمالش در اين  
شود که اين مي تواند به عنوان رستاخيز فردي روح انساني در عالم بعد تلقّي شود،  دنياي مادي شخصاً مورد قضاوت واقع مي

آيات  .اين مطلب نيز در سؤال بعد مفصال بررسي مي شود .مال خود را دريافت مي نمايدجايي كه روح مجازات و مكافات اع
دهند که زندگي پس از مرگ، حيات روح است، زيرا لين آيات زماني نازل شده که  ذيل از قرآن به اين حقيقت شهادت مي
   :جسم افراد مخاطب هنوز در اين دنيا است
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• »نَّةَ قَالَ يخُلِ الْجيلَ ادقونلَمعي يمتَ قَوا لَي. ينمكْرالْم نلَنِي معجي وبي رل ا غَفَرد(يعني به او» ١٣٠بِمحضرت محم (
دانستند كه خداوند مرا آمرزيد و مرا يكي از  او گفت اي كاش قوم من مي .گفته شد كه به بهشت داخل شو

  .محترمين گردانيد
يعني و گمان مكنيد كساني كه در راه » ١٣١واْ في سبِيلِ اللّه أَمواتًا بلْ أَحياء عند ربهِم يرزَقُونوالَ تَحسبن الَّذين قُتلُ« •

آنها كامالً به آنچه خداوند به ايشان عطا كرده  .بلكه آنها نزد پروردگارشان زنده اند خدا به قتل رسيده اند مرده اند،
  .متنعم هستند

يعني اي نفس » ١٣٢وادخُلي جنَّتي .فَادخُلي في عبادي .ارجِعي إِلَى ربك راضيةً مرضيةً .لنَّفْس الْمطْمئنَّةُيا أَيتُها ا« •
در زمره بندگان من درآي و به جنّت من داخل  .به خداوندي كه از تو راضي است رجوع كن با رضايت، مطمئنّه،

   .شو

  مسيحي الفت بين قوم يهودي و

از ديگر نشانه هاي قرآن راجع به وقوع روز قيامت اين است كه يهوديان بيشتر از آن در معرض دشمني مسيحيان قرار نمي 
اين آيات چنين  .گيرند و دشمني و نفرت بين خود يهوديان و فرقه گرايي بين مسيحيان تا روز قيامت ادامه خواهد داشت

   :است

• »يسا عي إِذْ قَالَ اللّهالَّذ قفَو وكعاتَّب ينلُ الَّذاعجواْ وكَفَر ينالَّذ نم كرطَهمو إِلَي كعافرو فِّيكتَوواْ ى إِنِّي مكَفَر ين
فُونتَخْتَل يهف ا كُنتُميمف نَكُميب كُمفَأَح كُمجِعرم إِلَي ثُم ةاميمِ الْقوبه خاطر بياور هنگامي را كه خداوند  يعني» ١٣٣إِلَى ي

اي عيسي من كساني را كه پيرو تو هستند تا روز رستاخيز فوق كساني قرار مي دهم كه به تو اعتقاد  :گفت
   .سپس رجوع شما به من است و در مورد آنچه اختالف داريد ميان شما حكم خواهم نمود .)يهود(ندارند

• »اودالْع منَهينَا بأَلْقَيوةاميمِ الْقوغْضَاء إِلَى يالْبدشمني و نفرت قرار داديم كه تا يوم ) يهوديان(يعني ما بين ايشان » ١٣٤ةَ و
   .قيامت طول خواهد كشيد

يعني و از » ١٣٥والْبغْضَاء إِلَى يومِ الْقيامةفَنَسواْ حظا مما ذُكِّرواْ بِه فَأَغْرينَا بينَهم الْعداوةَ  ...ومن الَّذين قَالُواْ إِنَّا نَصَارى« •
آنها نيز قسمتي از آنچه را به آنها تعليم داده شده بود فراموش كرده  ...بين كساني كه مي گويند ما مسيحي هستيم

  .بنابراين ما عداوت و دشمني بين آنها را تا يوم قيامت برپا داشتيم اند، 
با ظهور حضرت بهاءاهللا که به معني قيامت است، يهوديان بعد از  .به وقوع پيوسته اندمي بينيم كه چطور اين نبوات 

قرنها تابعيت به عنوان يك ملّت مستقل در اسرائيل مستقر شده اند و دشمني و نفرت در بين يهوديان و مسيحياني كه 
   .بهايي شده اند، به وحدت و عشق تبديل شده است

  حل مشاجرات مذهبي

د به امر و كتابشان را حاوي مفاهيمي مي دانند که تعيين كننده بين اختالفات و رافع مشاجرات مذهبي در حضرت محم
بنابراين وقتي که از روز آخرت به عنوان روزي صحبت مي نمايندكه در آن  .)۶۴و  ۶۳سوره نحل آيات (يومشان است 
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صودشان ظهور ميزان جديد فيض الهي از طريق نزول ديانتي مطمئنّاً مق اختالفات و مشاجرات مذهبي سرانجام رفع مي گردد، 
در آيه بعد به دايره نامحدود اديان توجه نماييد كه همه مسائل گوناگون و مشكالت خودشان را  .ديگر از جانب خداوند است

  :دارند و آنها را در روز قيامت زدوده اند و رفع نموده اند

• »ينالَّذنُوا وآم ينالَّذ إِن اميالْق موي منَهيلُ بفْصي اللَّه كُوا إِنأَشْر ينالَّذو وسجالْمى والنَّصَارو ينالصَّابِئوا واده اللَّه إِن ة
ٍء شَهِيدلَى كُلِّ شَيو يهوديان و صابئين و مسيحيان و ) مسلمانان(يعني همانا كساني كه ايمان آورده اند » ١٣٦ع

، در روز قيامت خداوند بين آنها )مشرکين(و كساني كه براي خداوند واحد شريك مي گيرند ) زرتشتيان(مجوس 
   .حكم مي كند زيرا او بر همه چيز گواه است

  وحدت

حضرت بهاءاهللا از طريق تعاليمشان وحدت بشريت را در اين عصر  .روز قيامت بوضوح به عنوان روز وحدت بيان شده است
   :قرآن در اين مورد مي فرمايد .مي نمايندپر شكوه مستقر 

• »اديعالْم فخْلالَ ي اللّه إِن يهف بيمٍ الَّ رويالنَّاسِ ل عامج نَا إِنَّكببراي روزي كه بدون شك  يعني اي خداي ما، » ١٣٧ر
  .ه اش كوتاهي نمي كندخواهدآمد تو مطمئنّاً ناس را با يكديگر جمع مي نمايي و به حقيقت خداوند در وعد

• »رِينالْآخو ينلالْأَو لُومٍ .قُلْ إِنعمٍ موي يقَاتإِلَى م ونوعمجلين و آخرين» ١٣٨لَمهمه آنها در )مذاهب(يعني بگو او ،
  .ميقات روز معلوم جمع خواهند شد

  

  كفن و دفن ، عالم بعد و احکام)حشر و نشر(عقيده ديانت بهائي در مورد معاد جسماني  .۱۳

برخي معتقدند که در عالم بعد، پس از وقوع قيامت، جسم انسان به صورت اوليه باز گشته و مجازات و مکافات اعمال خود را 
به كارهاي  اما پيامبران قبل براي اينكه مردم به نداي الهي گوش فرا دهند و از عمل به كارهاي ناشايست بهراسند و .مي بيند

به اندازه فهم آنها دركتاب هاي آسماني ذکر کرده اند که همه دوباره زنده خواهند شد و براي  زبان وخوب تشويق شوند، به 
فهماندن حساب وكتاب و پاداش وجزاي اخروي از تشبيهات ومثال هاي مادي وجسماني درباره بهشت و جهنم و قيامت و 

مردم آن زمان نمي  .بهشت چشمه وميوه هاي خوشگوار مثالً گفته اند در جهنم آتش و مار است و در .معاد استفاده كردند
و ناخوشنودي ) بهشت(دانستند كه منظور از چشمه بهشت و آتش جهنم تشبيه و مثالي است براي اين كه خوشنودي خدا 

   .را درک کنند) جهنم(او

  )حشر و نشر(معاد جسماني 

 .است به شكل پيامبرجديد ومؤمنين جديد و كفارجديدمنظور از معاد، بازگشت پيامبران ومؤمنين وكفار زمان هاي گذشته 
زيرا صفات و اخالق خوب پيامبر جديد و مؤمنينش، مثل پيامبر قبلي ومؤمنين اومي باشد و صفات بد كفار سابق نيز مانند 
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وخاك مثل اين كه بگوييم گل وخاري كه پارسال در بهار در باغ شكفت و در زمستان از بين رفت  .صفات كفار جديد است
اين گل و خار عيناً گل وخار پارسال نيست، ولي شبيه به آن  .شد، دوباره در بهار جديد به شكلي تازه از همان باغ مي رويد

   .و بوته روئيده است و همان رنگ و بو را دارد است و ازهمان دانه

نده شدن و بر انگيخته شدن مردگان از بعث اموات به معناي ز در مورد زنده شدن مردگان، بايد گفت که به عقيده اهل بهاء،
همان طور که پيش تر گفته شد حضرت عيسي مرگ و حيات را زندگي و مرگ ايماني توصيف  .قبور غفلت و اوهام است

هر عملي که انسان انجام مي دهد ناشي  .جسم در اين دنيا تنها وسيله است براي روح تا در اين جهان پيشرفت کند .کرده است
عادالنه آن است که پاداش يا  بنايراين .وست و اراده از روح نشأت مي گيرد، اين تفاوت اصلي انسان و حيوان استاز اراده ا

از اين رو حضرت بهاءاهللا هم فرمودند اين روح آدم هاست كه در دنياي بعد زنده  .مجازات نيز به روح تعلق گيرد نه جسم
  .و بد خود را مي بينداست و همان جا پاداش و جزاي معنوي كارهاي خوب 

از ائمه اطهار در تفسير قيامت و بعث اموات و حشر و نشر و صراط و ميزان در کتب اخبار و تفاسير معتبره روايات بسيار نقل 
در حديث القمي از حضرت رضا » والسماء رفعها و وضع الميزان«از جمله در تفسير صافي در ذيل آيه مبارکه  .شده است

در اين حديث، منظور از ميزان  .»ي ان قال السماء رسول اهللا رفع اهللا اليه و الميزان امير المومنين نصبه لخلقهال«روايت مي کند 
ان «فرموده که ) ع(بيان شده است که او را خدا نصب فرموده براي خلق خود و نيز حضرت صادق ) ع(امير المومنين علي 
يعني  »١٣٩وا أَن اللَّه يحيِي الْأَرضَ بعد موتها قَد بينَّا لَكُم الْآيات لَعلَّكُم تَعقلُوناعلَم« :قرآن مي فرمايد .»الصراط اميرالمومنين

ايم باشد كه  را براى شما روشن گردانيده] خود[گرداند، به راستى آيات  بدانيد كه خدا زمين را پس از مرگش زنده مى
يحيها اهللا تعالي با القائم بعد موتها يعني کفر اهلها و « :روايت شده که فرمود) ع(در تفسير صافي از حضرت باقر  .بينديشيد

در تفسير آيه  .يعني خداوند زمين را زنده مي گرداند بعد از مردن آن يعني کافر شدن آن و کافر مرده است» الکافر ميت
و زمين به نور ( »١٤٠ووضع الْكتَاب وجِيَء بِالنَّبِيين والشُّهداء وقُضي بينَهم بِالْحق وهم لَا يظْلَمون وأَشْرقَت الْأَرضُ بِنُورِ ربها«

نهاده شود و پيامبران و شاهدان را بياورند و ميانشان به حق داوري گردد ] اعمال در ميان[پروردگارش روشن گردد و كارنامه 
يعني زماني که قائم قيام نمود زمين » اذا قام القائم اشرقت االرض بنور ربها« :حضرت صادق فرمود) ار نگيرندو مورد ستم قر

يعني زماني که قائم قيام فرمود، قيامت » اذا قام القائم قامت قيامة« :روشن مي شود به نور پروردگارش و همچنين فرموده اند
أَو من كَان ميتًا فَأَحيينَاه وجعلْنَا لَه نُورا يمشي بِه في « :عث اموات، قرآن مي فرمايدو نيز در معناي احياء و ب .قيام خواهد کرد

اش گردانيديم و براي او نوري پديد آورديم تا در پرتو آن در ميان مردم راه  بود و زنده] دل[يعني آيا كسي كه مرده» ١٤١النَّاسِ
طبق اين آيه، او قبل از ايمان، کافر و مرده بود و پس از  .يمان حمزه عم حضرت رسول استبرود و اين آيه مبارکه راجع به ا
  .آن به روح ايماني زنده گرديد

اما استدالالت عقالني را که مي توان براي اثبات روحاني بودن معاد آورد، آن است که بدن انسان در طول حياتش حدود 
لول هاي زنده به تدريج جاي سلول هاي مرده را مي گيرند و اين فرآيند در چهل بار به طور کامل عوض مي شود، يعني س

طول زندگي به اندازه چهل برابر بدن انسان انجام مي گيرد؛ به نظر شما عذاب يا پاداش اخروي به کدام سلول ها اختصاص 
مي دهد وگرنه جسم بارها عوض مي  مي يابد؟ تنها روح است که در تمام اين سالها ثابت مانده و هويت اصلي انسان را نشان
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و ديگر آنکه جسم انسان زماني که از بين مي رود به  .شود، پس مجازات و مکافات نيز بايد به هويت ثابت او تعلق گيرد
خاک تبديل مي شود، اين خاک توسط گياهان جذب مي شود و اين گياه ممکن است توسط حيوانات خورده شود و انسانها 

اهان و حيوانات ندارند، پس آن قسمت از بدن فردي که مرده بود به صورت غذا جذب بدن ما شده و اآلن نيز غذايي جز گي
پس اگر زماني قرار باشد که همه با هم زنده شوند، آن عضو هاي مشترک به چه کسي تعلق مي گيرد و ! جزيي از بدن ماست

  تکليف بقيه چه مي شود؟

سيار شديد تر از عذاب جسمي است، چنانکه مي بيند برخي از افرادي که از نظر گذشته از موارد ذکر شده، عذاب روحي ب
خدا هم مثل خود ! مادي داراي رفاه و ثروت بسياري هستند، به علت اينکه روح آنها ارضاء نشده، دست به خودکشي مي زنند

ما براي اين كه بگوييد خيلي خوشحاليد يا مثالً ش .انسان ها براي توضيح برخي مسائل معنوي از تشبيه و مثال استفاده مي كند
درصورتي كه دل شما از نظر جسماني درهر دو حال به يك " دلم گرفت"يا " دلم بازشد"خيلي غمگين هستيد، مي گوييد 

بيان عذاب جسماني در کتب آسماني، تنها تمثيلي بوده است براي درک بهتر . است" گرفته"و نه " باز شده"شكل است و نه 
  .معاد براي کساني که از حقيقت روح خود غافل بوده اندمفهوم 

   عالم بعد

خداوند كه انسان را براي شناسايي و دوستي خود خلق فرموده است البته وسائل و نيروهاي الزم را نيز براي اين منظور در 
پس در انسان، عالوه بر جسم،  .دهد از عالم حيواني فراتر رود همين قواست كه به او امكان مي .اختيار او قرار داده است

حقيقتي معنوي به نام روح انساني وجود دارد كه اصل و حقيقت وجود انسان است و منبع قوايي است كه انسان را از حيوان 
از زمان انعقاد نطفه در رحم، روح به آن تعلق  .گيرد زندگي انسان در اين عالم از ارتباط روح و جسد شكل مي .كند ممتاز مي

يابد و پس ازمرگ و نابودي  اين روح در دوران زندگي فرد تكامل مي .شود رد، مثل پرتو نوري كه در آينه منعكس ميگي مي
پايان الهي به ترقي و پيشرفت خود ادامه خواهد داد، اما دوران زندگي در اين عالم خاكي كه آغاز اين  جسم نيز در عوالم بي

پس از مرگ  بهائيان به عالم بعد و وجود روح و بقا و زندگي آن .ر استتكامل روحاني است از اهميت خاصي برخوردا
  .معتقدند، اما كيفيت عالم بعد را روحاني مي دانند و نه جسماني و مادي

در بدايت حياتش انسان در عالم رحم بود و در عالم رحم استعداد و لياقت « :فرمايند حضرت عبدالبهاء در اين مورد چنين مي
چشم الزم داشت در اين عالم، در  .عالم حاصل کرد و قوائي که در اين عالم الزم بود در آن عالم تحصيل نمود و ترقّي باين

جميع قوائي که در اين عالم الزم بود در عالم  .گوش الزم داشت در اين عالم، در عالم رحم پيدا کرد .عالم رحم حاصل نمود
و به اين عالم که آمد ديد که جميع قواي الزمه مهيا است؛ جميع اعضا  .در عالم رحم مهياي اين عالم شد .رحم تحصيل کرد

پس در اين عالم نيز بايد تهيه و تدارک عالم بعد را  .و اجزائي که از براي اين عالم حيات الزم دارد در آن عالم حاصل نموده
در عالم رحم قوائي که در اين عالم محتاج  ديد و آنچه در عالم ملکوت محتاج بايد تهيه و تدارک آن در اينجا بيند همچنانکه

به آن است پيدا نمود همچنين الزم است که آنچه در عالم ملکوت الزم يعني جميع قواي ملکوتي را در اين عالم تحصيل 
عالم در عالم ملکوت بعد از انتقال از اين عالم به آن عالم، محتاج به چه چيز است و محتاج به چه قوائي است؟ چون آن  .بکند

عالم تقديس است عالم نورانيت است لهذا الزم است که در اين عالم تحصيل تقديس و نورانيت کنيم و آن نورانيت را بايد 
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در اين عالم حاصل کنيم و در آن عالم روحانيت الزم آن روحانيت را بايد در اين عالم تحصيل نمائيم در آن عالم ايمان و 
ه الزم جميع را بايد در اين عالم تحصيل کرد تا بعد از صعود از اين عالم به آن عالم باقي انسان ايقان و معرفت اللّه و محبت اللّ

واضح است که آن عالم، عالم انوار است لهذا نورانيت الزم  .ببيند جميع آنچه الزم آن حيات ابدي است حاصل نموده است
است آن عالم، عالم کماالت است لهذا بايد در اين عالم تحصيل است آن عالم، عالم محبت اللّه است لهذا محبت اللّه الزم 

کماالت کرد آن عالم، عالم نفثات روح القدس است در اين عالم بايد درک نفثات روح القدس نمود آن عالم، عالم حيات 
و اين قواي رحماني  انسان بتمام همت بايد اين مواهب را تحصيل نمايد .ابدي است در اين عالم بايد حيات ابدي حاصل نمود

را به اعلي درجه کمال بايد بدست آورد و آن اين است اول معرفت اللّه ثاني محبت اللّه ثالث ايمان رابع اعمال خيريه خامس 
جانفشاني سادس انقطاع سابع طهارت و تقديس و تا اين قوي را پيدا نکند و اين امور را حاصل ننمايد البتّه از حيات ابديه 

  »١٤٢.تمحروم اس

 احکام كفن ودفن

به طور خالصه احکام کفن و دفن متصاعدين در آئين بهائي به اين صورت است که حمل ميت به مسافت بيشتر از يک ساعت 
نهي شده و ميبايست جسد در پارچه اي کتاني و يا ابريشمي پيچيده گردد و در انگشت ميت يک انگشتري منقوش به عبارت 

تابوت مي بايست از بلور،  .قرار داده شود) اليه منقطعاً عما سواء و متمسکاً باسمه الرحمن الرحيمقد بدئت من اهللا و رجعت (
در ديانت بهايي  .صالت مخصوصي به منظور قبل از استقرار در قبر مقرر شده است .سنگ و يا چوب لطيف و محکم باشد

نشانه احترام به او و موجب خوشنودي روح او احترام به جسد شخص  .سوزاندن و موميايي کردن جسد نهي گرديده است
و جسد  از مرگ نيز زنده است و از جهان مادي پس است، زيرا جسد در هنگام حيات، ميزبان روح بوده است و چون روح

 .خود نيزآگاه است، بايد احترام الزم را مجري داشت و به همين سبب ارجح است که ميت را در تابوت بلورين قرار داد

  

آخرين و کامل ترين دين است، پس چه نيازي بوده است تا آئين جديدي ظاهر  اسالم .۱۴
 ؟شود

پيروان  ....همان گونه که يهوديان، زرتشتيان، مسيحيان، بوداييان و .البته اين سخن، سخن تازه اي از جانب اهل اديان نيست
در اين ميان فقط بهائيان اند که  .همه اديان معتقدند که دين آنها آخرين و کامل ترين دين است، مسلمين نيز چنان مي گويند

اما قرآن کريم بطور واضح و آشکار اشاره به ظهور پيامبران بعدي و ديانتهاي بعدي دارد،  .مي گويند ما آخرين دين نيستيم
براي اطالع بيشتر به سؤال  .ان خود کامل ترين دين است و پس از آن دين کامل تري خواهد آمدزيرا هر دين تنها در زم

  .نيز مراجعه کنيد" مفهوم خاتميت حضرت محمد و ديگر رسوالن الهي"

آيه اي  .ن دين، بدان استناد مي نماينددو آيه در قرآن هست که مسلمين براي اثبات مدعاي خود مبني بر آخرين و کامل تري
اليوم اکملت لکم دينکم و اتمت عليکم نعمتي و «که مسلمين در نشان دادن اکمال دين اسالم بدان رجوع مي کنند، آيه 
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اين سخن شريف در قرآن، کامال درست است و اگر نبود، از ظهور حضرت رسول اکرم  .است» ١٤٣رضيت لکم االسالم دينا
اگر آنچه که در باب شرح نزول اين آيه نوشته اند، درست باشد، اين آيه در حجة الوداع و در غدير  .بار نمي آمدنتيجه اي به 

بايد توجه کنيم که اين بشارت  .خم نازل شده و در آنجا، پيامبر اکرم بشارت کامل شدن دين اسالم را به مسلمانان داده است
مخاطبين آن آيه، همه از مسلمين بودند و البته واضح است که آن آيه بايد به  .در مورد اسالم است و نه مطلقا موضوع دين

از  .به هيچ طريق، از اين کالم متين نمي توان استنتاج کرد که ديگر ديني در عالم ظاهر نخواهد شد .همان شکل نازل مي شد
اسالم در قرآن کريم، به اديان سامي نيز  اين گذشته، شبهه اي را نيز مي توان به موضوع وارد ساخت، به اين عبارت که لفظ

در آن کتاب کريم به عنوان مسلمان معرفي شده اند که در ادامه مورد بحث قرار مي  ...اطالق شده است و موسي، ابراهيم و
اگر کسي مانند برخي مفسرين قرآن قصد مغالطه داشته باشد، در اين مبحث مجال وسيعي دارد که با توجه به معاني لفظ  .گيرد

  .اسالم در قرآن، تأويالت گوناگون ديگري نيز از اين آيه به دست دهد

ست، زيرا قبل از آيه مزبور همان طور که ذکر شد، مخاطب اين آيه، امت اسالميه مي باشند و خطاب متوجه جميع اهل عالم ني
يعني امروز کفار و معاندين از غلبه يافتن بر دين » ١٤٤اليوم يئس الذين کفروا من دينکم فالتخشوهم و اخشوني« :مي فرمايند

خداوند  .شما نا اميد شده اند، پس شما اي مسلمين، ديگر از کفار ترس نداشته باشيد و از من که پروردگار شما هستم بترسيد
روان اسالم بشارت مي دهد که به واسطه ي اکمال نزول قرآن مجيد، دين اسالم کامل گرديد زيرا شريعت حضرت رسول به پي

تدريجا تشريع گرديد و آيات قرآنيه تدريجا نازل شد و چون نزول آيات قرآنيه اکمال يافت، دين اسالم نيز اکمال ) ص(
که در حجة الوداع بر حضرت رسول نازل شد و هشتاد و يک روز بعد پذيرفت، زيرا همان طور که ذکر شد، اين آيه ي مبار

پس از آنجا که نزول قرآن اکمال يافته بود،  .وفات فرمود و به ملکوت اعلي پيوست) ص(از نزول آن، حضرت رسول 
  .خداوند منان به امت اسالم فرمود که دين شما اکمال پذيرفت

آن نيست که ساير اديان و شرايع الهيه ناقص بوده اند و دين اسالم تنها دين کاملي چنانکه مشاهده مي نمائيد اين آيه دليل بر 
است که خداوند تشريع فرموده، زيرا شرايع مقدسه الهيه که در هر دور و زماني براي اقوام و ملل مختلف تشريع گشته، مطابق 

آن شريف به کامل بودن شرايع مقدسه قبل خداوند در قر .مقتضاي آن دور و زمان، از هر جهت کامل و تمام بوده است
و لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس « :اشاره مي فرمايند) ...مسيحي، يهودي، زرتشتي و(

رود آورديم تا مردم پيامبران خود را با داليل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را ف] ما[يعني به راستى » ١٤٥...بالقسط
از آيه مبارک فوق کامال آشکار و واضح مي شود که اديان قبل از اسالم جميعا در دور و زمان مخصوص  .به انصاف برخيزند

خود کامل بوده اند، زيرا اگر فرض کنيم شريعتي بر حسب اقتضاي دور و زمان خود کامل نبوده، چگونه مردم مي توانستند از 
ت ناقص به قسط و عدالت رفتار کنند؟ آيات مبارکه ي ديگري که داللت بر کامل بودن کتب آسماني روي احکام آن شريع

پس کامل بودن دين اختصاص به دين اسالم نداشته و  .)۱۵۴مثل سوره انعام آيه (قبل مي باشد نيز در قرآن موجود مي باشد 
با وجود اين تشريح و توضيح نمي توان گفت که  .ستجميع شريع الهيه بر حسب دور و زمان خود از هر جهت کامل بوده ا

چون دين اسالم کامل است، ديگر نياز به شريعت جديد نمي باشد، چون تمامي دين هاي قبلي نيز کامل بودند، اما اديان الهي 
   .همواره نازل شده بودند و بنابراين باز هم نازل خواهند شد
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خداوند  .که در آن ذکر اسالم آمده، مالک آخرين دين بودن اسالم قرار داده اندبرخي عالوه بر اين آيه، آيات ديگري را نيز 
ومن يبتَغِ غَير «يعني دين حقيقي نزد خداوند اسالم است و همچنين فرموده » ١٤٦إِن الدين عند اللّه اِإلسالَم« :در قرآن فرموده

ف وهو نْهلَ مقْبينًا فَلَن يالَمِ داِإلسرِينالْخَاس نم ةريعني هر كس از ديني بجز اسالم تبعيت كند آن ديانت هرگز از او » ١٤٧ي اآلخ
اما اصول ديانت بهايي اين موضوع را روشن مي نمايد كه  .پذيرفته نخواهد شد و در دنياي بعد او در بين زيانكاران خواهد بود

چنانکه (اده خود به اراده خداوند و تسليم کردن وجه به سوي او است ، تسليم كردن ار"اسالم"معني .واقعيت چيز ديگري است
بنابراين در زمان حضرت محمد كساني كه خود را تسليم اراده  .كه از طريق آخرين پيامبر او بيان مي شود) در قرآن بيان شده

فاده و كاربرد لغات اسالم و مسلم به اينجا اما قرآن در است .آخرين مظهر اراده الهي از طريق قرآن نمودند، مسلمان ناميده شدند
و ) ۷۲و  ۷۱سوره يونس آيات (نوح در قرآن يك مسلم ناميده شده اند  براي مثال حضرت .محدود يا متوقّف نشده است

به همين ترتيب حضرت  .)۱۳۳ -  ۱۳۱سوره بقره آيات (خوانده شده اند " مسلمون"حضرت ابراهيم، يعقوب و فرزندانشان نيز 
و حتي حواريون حضرت مسيح نيز ) ۱۲۶و سوره اعراف آيه  ۸۴سوره يونس آيه (خطاب شده اند " مسلمين"موسي و پيروانش 

يعني و هنگامي » ١٤٨نَا مسلمونوإِذْ أَوحيتُ إِلَى الْحوارِيين أَن آمنُواْ بِي وبِرسولي قَالُواْ آمنَّا واشْهد بِأَنَّ« :ناميده شده اند" مسلمون"
كه به حواريون مسيح نازل كردم كه به من و فرستاده من ايمان بياوريد، آنها گفتند ما مومن شديم و تو را شاهد مي گيريم كه 

  .هستيم) تسليم امر تو(ما مسلم 

البتّه تنها  .ازگذشته، حال و آينده بوده استيك مفهوم كلّي از ديانت الهي، اعم " اسالم"بنابراين منظور پيامبر اسالم از كلمه 
در اين  .ديانت حقيقي كه به وسيله خداوند پذيرفته مي شود، چنين دين کامل و عمومي است، چنانكه آيات قبل شاهد آن بود

تعريف بنابراين يك مسلمان واقعي اين آيات را كه در  .زمان مفهوم حقيقي و جامع اسالم، در ديانت بهايي بيان شده است
  . مفهوم اسالم است، به عنوان يك وسيله و نه مانعي در جستجوي حقيقت تلقّي مي كند

و ماکان محمد ابا احد من «اما آيه ديگر که مسلمين آن را در باب آخرين پيامبر بودن حضرت رسول مطرح مي نمايند، آيه 
" نبي"و ) به معني نگين انگشتر" (خاتم"در باب الفاظ است، به جز آن که مي توان » ١٤٩رجالکم ولکن رسول اهللا و خاتم النبيين

شرح نزول اين آيه به خوبي معلوم مي سازد که  .بحث کرد، به نظر مي رسد بهتر است شأن نزول آيه مورد توجه قرار بگيرد
بود که با دختر  زيد بن حارثه، پسر خوانده حضرت رسول اکرم .مدلول آيه مطلقا به پايان پذيري سلسله اديان ارتباطي ندارد

اين جريان باعث  .بداليلي زيد زن خود را طالق داد و حضرت رسول با او ازدواج کرد .عمه آن حضرت ازدواج نموده بود
به معناي نگين " خاتم"شد تا اعراب بر آنها طعنه هايي بزنند و اين آيه در باب تقديس و تنزيه پيامبر اسالم نازل گشت و لغت 

ن متن معناي خود را به دست مي آورد که بگويد رسول اسالم منزّه و در ميان پيامبران چون نگين در ميان انگشتر نيز در همي
استداللي که برخي مسلمين از اين  .)مراجعه کنيد"  مفهوم خاتميت حضرت محمد و ديگر رسوالن الهي"به سؤال (انگشتر بود 

دادن آخرين پيامبر بودن حضرت محمد صورت مي دهند، دقيقا مانند اين است که کسي بگويد، فالني عجب  آيه، براي نشان
  ! طبيب و دکتر حاذقي است و بنابراين پس از او ديگر فيلسوفي در عالم ظاهر نخواهد شد

را نيازمند آيين جديد مي  مهم تر از اين بحث هاي لغوي و تفسيري، بحث در باره کارکردهاي اجتماعي اديان است که دنيا
هر موجود زنده اى كه در اين  .نمايد و آيين بهائي را به نسبت ساير اديان پيشين متمايز مي کند چه که با زمانه تطابق تام دارد
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هر مرحله شرايط و حاالت و احتياجات  .دنيا زندگي مي كند از شروع تا خاتمه حياتش مراحل مختلفه اى را طى ميكند
در زندگى يك انسان مرحله شيرخوارگى، طفوليت، صباوت، جوانى و بلوغ هر يك شرايط و  .خود را دارد مخصوص به

هر مرحله ما را براى مرحله بعد آماده ميكند، قواي ذهني ما را زياد ميكند و بصيرت ما را پرورش  .احتياجات متفاوتي دارد
جامعه انساني هم اكنون از مرحله  .بهمين ترتيب در زندگي جامعه انساني دوران و مراحل مختلف موجود است .ميدهد

آنچه كه احتياجات زمان قديم را  .طفوليت گذشته وارد مرحله اي مي شود كه ساليان دراز منتظرش بود يعني مرحله بلوغ
سباب بازيهاي دوران شيرخواري و طفوليت فكر انسان بالغ را ا .برآورده مي كرد حال جوابگوي احتياجات اين زمان نيست

 .از هر نظر جامعه انساني با تغيير و تحول كلي مواجه است چه در حكومت و قانون و يا در علوم و صنايع .راضي نميكند
لوغ و همچنين حال وقت ب .موازين و روش اخالقي و نحوه زندگاني گذشته با پيشرفت و تقدم جهان امروز مطابقت نميكند

آنها بايد فراموش شود و .تقليد از اعتقادات قديمه و تعصبات قديمه علت عداوت و اختالف شده است .تجديد ديانت است
اين تجديد و تطور در  .جاي خود را به تعاليم الهيه اي دهد كه براي پيشرفت و رفاه عالم انساني در اين عصر نازل شده است

  ١٥٠.قيقي است و سراج هدايت عالم است و درمان الهي بيماريهاي جامعه انساني استحقيقت ديانت، اساس تمدن ح

اما در عين حال  .سال قبل اداره نمود ۱۴۰۰اغلب مسلمانان خود نيز معترف اند که دنياي امروز را نمي توان با قوانين اعراب 
اما تا امروز  .توانايي حل مشکالت دنيا را داردتمام آنها مي گويند که آنچه جاري است، اسالم حقيقي نيست و اسالم حقيقي 

به دليل (نه کسي توانسته معناي اسالم حقيقي را نشان بدهد و نه توانسته ساز و کاري براي برطرف نمودن نقائص موجود 
ه اند پس از نه تنها به ديگران، بلکه مسلمين حتي در ميان خود هنوز نتوانست .، به ديگران بنماياند)عوض شدن زمانه و شرايط

در اين صورت چگونه خواهند توانست جهاني را با  .گذشت صدها سال، نمونه اي از حکومت عادل را به ديگران عرضه کنند
آن همه نژاد و رنگ و اعتقاد، بر سر پا محفوظ دارند؟ اداره جهان واحد نيازمند قوانين جهاني است و اسالم هيچ گونه ساز و 

عي اش ارائه نداده چون در آن زمان بشريت امکان ارتباطش با جهانيان محدود بوده و همچنين کار جهاني در احکام اجتما
در ميان اديان  .اين موارد مي توانسته در دين بعد و مطابق با عصر خويش نازل شود، همانطور که خداوند اراده فرموده است

براي  .ي هاي ساختاري براي اداره جهان ارائه مي نمايندموجود، امروزه فقط بهائيان اند که داعيه اي جهاني دارند و تئور
  .مراجعه کنيد" آئين بهايي با ديانت اسالم چه تفاوتي دارد"اطالع بيشتر در اين مورد به سؤال 

  

 مفهوم خاتميت حضرت محمد و ديگر رسوالن الهي .۱۵

  ١٥١.در اينجا اين مسأله را از هشت جهت به اختصار بررسي مي نماييم .مسئله خاتميت موضوع بسيار گسترده اي است

  تجديد اديان يک ضرورت است و علم الهي نامحدود است
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و بي پايان  فيض يزدان همچون ذات او جاودان است و نمودن راه برطالبان، به مقتضاي درک و توانشان سنتي تغييرناپذير
تعاليم آسماني همچون داروئي شفابخش براي آالم و امراض جوامع انسانيند، اما دردها و درمانهاي هر دوران متفاوتند و  .است

   .غير همسان؛ بنابراين نمي توان داروي درد قديم را براي درمان امراض جديد بکار برد

شيوه  يعني» ١٥٢سلْنَا قَبلَك من رسلنَا والَ تَجِد لسنَّتنَا تَحوِيلًاسنَّةَ من قَد أَر« :خداوند در تصديق اين مطلب، در قرآن مي فرمايد
اينکه قبل از تو پيامبرانمان را فرستاديم و هرگز در اين شيوه ما تحولي رخ نخواهد داد، به اين معني که در آينده نيز  ماست

  :ات زير را سروده استموالنا نيز با توجه به همين آيه، ابي .رسوالني خواهيم فرستاد

  گفت در قرآن خدا با عقل کل
  سنت اهللا را ز پي تبديل نيست

  

  

  سنت ما بوده ارسال رسل
  زان در ارسال رسل تعطيل نيست

  

پيامبران مربيان روحاني بشريتند، پس واضح است که درسهاي ايشان بتناسب رشد عقل و آگاهي و شيوه زندگي مخاطبين، 
يعني ما پيامبران مامور شده  »١٥٣أمرنا ان نکلم الناس علي قدر عقولهم« :پيامبر اسالم در اين مورد فرموده اند .متحول مي گردد

بنابراين نمي توان به آموزشهاي دورانهاي پيشين بسنده نمود و از رشد ظرفيت  .ايم تا با مردم به فراخور عقلشان سخن گوئيم
   .هاي عقلي و آگاهي ها و قابليت هاي امروز بشر چشم پوشي کرد

از اين گذشته، به مرور زمان تعاليم هر پيامبر به دست فراموشي سپرده شده و دستخوش تغييرات و انحرافاتي مي گردد که 
قال « :رسول اکرم نيز اين بر اين مطلب صحه گذاشته اند .شفافيت و کارائي پيشين آنها از دست برود باعث مي شود خلوص،

 سيأتي علي الناس زمان ال يبقي من القرآن اال رسمه و من االسالم اال اسمه يسمون به و هم ابعد الناس منه رسول اهللا ص
» ١٥٤هاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة و اليهم تعودمساجدهم عامرة و هي خراب من الهدي فقهاء ذلک زمان شر فق

بر مردم زماني خواهد آمد که از قرآن جز رسم آن و از اسالم جز اسم آن که به آن ناميده ميشوند  :يعني رسول خدا فرمود
ن زمان بد ترين نخواهد ماند، و ايشان از همه کس نسبت به آن دورترند، مساجدشان آباد است ولي از هدايت خاليست، فقها آ

مثالي نيز در عالم طبيعت مؤيد اين مطلب  .از ايشان فتنه خارج مي گردد و به خودشان برمي گردد فقها زير آسمان هستند،
است؛ همانطور که سرچشمه پاک و پاکيزه است، اما در طول مسير به علت برخورد با اجسام ناپاک دچار آلودگي هاي 

از اين رو تجديد اديان در فواصل  .يز با گذشت زمان مورد انحرافات مختلف قرار مي گيرندگوناگون مي گردد، اديان الهي ن
   .زماني مناسب، امري اجتناب ناپذير خواهد بود

لزوم نسخ و کنار گذاشتن بسياري از احکام قرآن و شرع، امريست که روحانيون اهل انصاف و تحقيق نيز بدان اذعان نموده 
وما كَان لرسولٍ أَن يأْتي « :قرآن نيز خود بر اين مسأله تأکيد دارد .ا غير قابل پذيرش و اجرا خوانده اندو قوانين گذشته ر ١٥٥اند

زه او آيه اي نمي يعني هيچ پيامبري بدون اجا» ١٥٦بِآية إِالَّ بِإِذْن اللّه لكُلِّ أَجلٍ كتَاب يمحو اللّه ما يشَاُء ويثْبِتُ وعنده أُم الْكتَابِ
محو مي نمايد و ) از کتاب قبل(، براي هر زماني کتابي است و خداوند آنچه را بخواهد )تا زمان آن فرا نرسيده باشد(آورد 

  .آنچه را بخواهد تثبيت ميکند و مادر کتاب نزد اوست
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چيزي  يعني» ١٥٧وإِن من شَيٍء إِالَّ عندنَا خَزَائنُه وما نُنَزِّلُه إِالَّ بِقَدرٍ معلُومٍ« :ديفرما يخداوند در قرآن در مورد خزانه علمش م
و در مورد وسعت  .وجود ندارد مگر آنکه خزائن آن نزد ما موجود باشد و ما تنها به اندازه اي مشخص آن را نازل مي کنيم

يعني » ١٥٨ر مدادا لِّكَلمات ربي لَنَفد الْبحر قَبلَ أَن تَنفَد كَلماتُ ربي ولَو جِئْنَا بِمثْله مدداقُل لَّو كَان الْبح« :کلماتش مي فرمايد
بگو اگر دريا مرکب گردد براي نگاشتن کلمات پروردگارم البته دريا تمام ميشود پيش از آنکه کلمات پروردگارم پايان 

بنابراين اعتقاد به قطع هدايت الهي و ختم ظهور فرستادگان  .اي ديگري مشابه آن هم کمک گرفته شودپذيرد حتي اگر از دري
علم و فضل  و بدان معناست که خداوند هرآنچه در خزانه او بمنزله محدود دانستن درياي بيکران علم و حکمت يزداني است
که اگر درياها مرکب (ندارد و همچنين تمام کلمات الهي  خويش داشته ظاهر نموده و ديگر چيزي براي آموختن به انسان ها

اين نظير همان ادعايي است که قوم يهود در زمان نزول اسالم در مورد بسته  .نوشته شده اند!) قادر بر نگاشتن آن نيستند شوند
يعني يهود گفتند  »١٥٩لُعنُواْ بِما قَالُواْ بلْ يداه مبسوطَتَانقَالَت الْيهود يد اللّه مغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيديهِم و« :شدن دست خداوند داشتند

، بنايراين .دستهاي خودشان بسته است، و ملعون گشتند به خاطر آنچه گفتند، بلکه دستان او باز است دستان خدا بسته است
پيامبر را مسئول اين کار مي کرد و احتياجي اين ادعا کفري آشکار است و اگر بنا بود روزي رسالت ختم شود، خداوند اولين 

  .به پيامبران بعدي نبود

 ...درختي را چون بنشاني ...دين الهي يكي است ولي تجدد الزم« :حضرت عبدالبهاء در باره ضرورت تجدد اديان مي فرمايند
كارد، دوباره  ر را گرفته در زمين پاك ميلهذا باغبانِ  حقيقت دانهء همان شج .بعد از مدت مديد كُهن گردد، از ثمر باز مانَد

نظر به عالم جسماني نماييد كه حال چنان تجدد  .دقت نماييد در عالمِ  وجود هرچيز را تجدد الزم .شود شجرِ اول ظاهر مي
قّيات شود كه امر عظيم دين كه كافلِ  تر يافته، مشروعات و اكتشافات تجدد يافته، ادراكات تجدد يافته، پس چگونه مي

تجدد ماند؟ اين مخالف  العادهء عالم انساني است و سبب حيات ابدي و مروجِ  فضائل نامتناهي و نورانيت دوجهاني، بي فوق
 .»١٦٠.فضل و موهبت حضرت يزداني است

 سبب جدائي بين اديان الهي

هاي پيشين را بنگريد و عبرت   آئينمطلبي كه در قرآن مجيد مورد تأكيد بسيار قرار گرفته، اين است كه سرنوشت پيمبران و 
پيمبران براي تو نقل  يعني آنچه از سرگذشت »١٦١موعظة و ذكري للمؤمنين ...و كالً نقص عليك من انباءالرسل« :گيريد
يعني  »١٦٢لقد كان قي قصصهم عبرة الولي االلباب«همچنين  .از اين جهت است كه مؤمنان را پند و تذكري باشد ...كنيم مي

  .آنها براي خردمندان مايه عبرت استهاي  داستان

ايد، زندگي بر شما چقدر مشكل خواهد شد؟ زندگي  فرض كنيد شما ناگهان تجربيات و خاطرات گذشته خود را از ياد برده
شهادت مورخين، هر ملتي  به .اند هاي متمادي آموخته درسهايي باشد كه پيشينيان در طي قرن بايست متّكي به هر ملّتي نيز مي

آموزد  ما مي  ترين درسي كه تاريخ به شايد مهم .هاست تكرار آن ه از اشتباهات گذشته خود عبرت نگيرد، محكوم بهك
هاي ديگر   از جمله درس .گيرند  هاي پيشين عبرت نمي آموزند و از سرنوشت نسل اينست كه مردمان درس تاريخ را نمي

هاي  جنگ .اند  استفاده مردمان، خاصه پيشوايان دين قرار گرفته هاي پروردگار همواره مورد سوء تاريخ اين است كه آئين
  .متعدد مذهبي شاهد اين مدعاست
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آيند، وسيله دشمني و  هاي پاك يزدان را كه براي اشاعه دوستي و يگانگي بين مردمان مي اما چطور پيشوايان اديان، آئين
ها همواره سوء تفسير و تعبير گفتار پيمبران الهي بوده   دائيها و ج كنند؟ تاريخ شاهد است كه منشأ و منبع دشمني جدائي مي

  .هاي جديد پروردگار باز داشته است  است، به خصوص سوء تفسيرهايي كه مردمان را از پذيرش آئين

تاريخ نشان مي دهد چندي پس از پيدايش هريك از آئين هاي يزدان، بسياري از پيشوايان، براي تحكيم مقام و منصب خود 
ه اند كه آيه اي، نكته اي، و يا حتّي كلمه اي در كتاب آسماني خود بيابند كه امتياز خاصّي به دين آنها بخشد و به كوشيد

اين احساس برتري همواره منشأ تعصّب، و تعصّب پيوسته  .نحوي برتري افكار و عقائد آنها را بر آئين هاي ديگر تضمين كند
  .سبب دشمني و جنگ شده است

اند و  آئين پس از يافتن آيه يا كلمه مورد نظر، آن آيه يا كلمه را اهميت خاص بخشيده و پايه عقائد خود ساخته پيشوايان هر
پيروان  كمك آن آيه يا كلمه، قصر وسيع و پرشكوهي ساخته، به در طي قرون و اعصار، با تارهاي خيال و آمال خود، به

دم برون نگذارند به اين توجيه که گمراه كنندگان مكّار در سر هر راهي در امن و امان ق اند كه هرگز از آن پناهگاه آموخته
اند، حكم آنان را حكم خدا شمرده، و آرامش و  پيشوايان داشته خاطر اطميناني كه به پيروان نيز به .اند انتظار آنان ايستاده

  .اند  جيح دادهدر كشور نامحرمان تر" دربدري"سير و سفر و " خطر"سكون در قصر اجدادي را بر 

 .آموختند كه شما امت برگزيده پروردگاريد پيروان مي آن پيشوايان به .را در نظر آريد علما و پيشوايان آئين حضرت موسي
پس  .پذيرش دين ديگر، اين هديه پربها را از دست شما بربايد .بايد قدر اين هديه بزرگ را بشناسيد و در حفظ آن بكوشيد

اين پيشوايان براي منع  .هاي ديگر نياميزيد آئين كليم دل بنديد و با پيروان دين تي و سعادتيد، تنها بهاگر خواستار راه راس
پيروان   از جمله به .ساختند" مانع بزرگي"هاي كتاب آسماني خود  پيروان از پذيرش موعودشان حضرت مسيح، از آيه
براي اثبات ادعاي خود، آياتي از اين قبيل  .عرصه جهان مي گذارد آموختند كه پيامبر ما با قدرت و غلبه پادشاهان پاي به

اي را از بين  شاهزاده«و  »١٦٣.اي شهرِ بيت اللحم، از تو موعودي پديد آيد كه حاكم و فرمانرواي اسرائيل شود« :شاهد آوردند
گذرد، هنوز علما و پيشوايان  اكنون كه دو هزار سال از ظهور موعودشان، حضرت مسيح مي .»١٦٤.پادشاهي نشانم شما بر تخت

هاي ديگر از   قوم كليم پيروان خويش را در انتظار آمدن موعودي با قدرت و سلطنت نگاه داشته، آنان را از پذيرش آئين
  .اند جمله مسيحيت و اسالم باز داشته

هاي تاريخ را ناديده انگاشتند، از سرنوشت پيشينيان عبرت نگرفتند و از پذيرش آئين اسالم سر باز  نيز درسپيشوايان مسيحي 
حقيقت در كتاب آسماني خود يافتند و با آن قصر بلند و پرشكوهي ساختند و مسيحيان را  يکي از آياتي كه آن منكران .زدند

 .)ابدي(منم راه راستي و زندگي »:ين گفتار مشهور حضرت مسيح استاز پذيرش اسالم و هر آئين ديگر برحذر داشتند، ا
مسيحيان آموخت كه پاي بيرون  سوء تعبير و سوء استفاده از آيه پيش، به  .»١٦٥.پدر آسماني راه نيابد  من، به هيچكس جز به

يش آئين اسالم حدود اكنون كه از پيدا .نهادن از قصر نياكان، حتّي براي ديداري كوتاه، كاري است بيمناك و پرخطر
نياز شمرده اند و از   هاي ديگر بي گذرد، هنوز عامه مسيحيان جهان بر طبق آيه پيش، خود را از پذيرش آئين  چهارده قرن مي

  .تحقيق و تتبع در پيام آسماني قرآن رو گردانيده اند



 ۱۳۸۸پائيز      جزوه رفع شبهات 

48 
 

هاي پيشين پيروي  لما و پيشوايان آئينپيشوايان و علماء اسالم نيز از درس تاريخ عبرت نگرفتند و از همان راه و روش ع
اين صاحبان مقام و منصب نيز از پيروان خود خواستند كه هرگز از قصر بلند و پرشكوه اسالم پاي برون ننهند و آئين  .كردند

پيروان آموختند كه پس از پيدايش آئين آنان، هرگز آئيني براي  با كمال يقين و اطمينان به .جديد يزدان را ناديده انگارند
تا جهان پايدار است، خالق  .نوع انسان بياموزد، در قرآن نازل فرمود خواست به مردم جهان نيايد و آنچه را يزدان مهربان مي

علما و پيشوايان مسلمان هم نياز  .وحي خداست فصلِگيتي ديگر سخن نگويد و كتابي چون قرآن نفرستد، قرآن آخرين 
سوره  ۴۰آنها آيه  .پيروان اطمينان خاطر بخشد و جاي شك و شبهه در اين ادعا براي احدي نگذارد اي داشتند كه به  آيه  به

لمانان از پذيرش آئين ساير اديان و منع مس را مالک خود قرار دادند و براي اثبات امتياز دين خود به) آيه خاتم انبيين(احزاب 
با نفوذ و قدرت، با  اين پيشوايان .پرداختند و از آن كلمه قصري پر شكوه و پايدار ساختند" خاتم"تعبير و تفسير  ديگر، به

هاي پيشين با سوء  چنان كه پيشوايان آئين تفاسير يك جانبه و مؤكّد خود، جاي شك و ترديد براي احدي نگذاشتند و آن
را از مقصود اصلي آن منحرف ساخته، " خاتَم"يزدان، مردمان را از حقيقت باز داشتند، پيشوايان مسلمان نيز كلمه گفتار  نفسيرِ

  .آن دادند به معاني تازه اي

 همه دين خود را آخرين دين مي دانند 

ان به کتب آسماني همان طور که در قسمت قبل ذکر شد، قرن ها است که کثيري از پيروان اديان مختلف به سبب دلبستگي ش
که در دست دارند و به استناد برداشتهاي نا صوابي که از متون مقدس خويش نموده اند، راه دريافت هدايات جديد را بر 
 .دلهاي خود بسته اند و در طي اعصار از شناسائي پيام آوران زمانشان محروم مانده اند و دين خود را آخرين دين شمرده اند

عت تو را دائما نگاه يشر« :حضرت داود فرمود :ز اين بيانات که به طور نادرست تعبير شده اند، عبارتند ازنمونه هايي ديگري ا
آسمان و زمين زائل خواهد شد ليکن سخنان من هرگز زائل نخواهد « :و يا حضرت عيسي فرمود» ١٦٦خواهم داشت تا ابداالباد

ولَقَد « :خداوند در قرآن در مورد اين مدعيان مي فرمايد .قرآن در) ۴۰سوره احزاب آيه " (خاتم النبيين"و يا آيه » ١٦٧شد
لَن ي قُلْتُم لَكتَّى إِذَا هح اءكُم بِها جمم ي شَكف ا زِلْتُمفَم نَاتيلُ بِالْبن قَبم فوسي اءكُملُّ جضي كولًا كَذَلسر هدعن بم ثَ اللَّهعب

ه نم اللَّهتَابرم رِفسم يعني قبل از اين يوسف با بينات آمد پس به آنچه براي شما آمد در شک بوديد تا اينکه وقتي  »١٦٨و
به  .مرد گفتيد هرگز خداوند بعد از او پيامبري بر نخواهد انگيخت، اينچنين خداوند افراط گرايان شکاک را گمراه مي سازد

أَفَكُلَّما جاءكُم رسولٌ بِما الَ تَهوى أَنفُسكُم ..« :داده شده است که در اين دام نيفتندهمين علت در قرآن به مسلمانان هشدار 
فَرِيقًا تَقْتُلُونو تُمفَفَرِيقًا كَذَّب تُمرتَكْبيعني هرگاه که پيامبري برخالف هواي نفس شما آمد استکبار ورزيديد بعضي را » ١٦٩اس

» ١٧٠يا حسرةً علَى الْعباد ما يأْتيهِم من رسولٍ إِالَّ كَانُوا بِه يستَهزِئُون« :تيد و همچنين قرآن فرمودهتکذيب کرديد و برخي را کش
ثُم أَرسلْنَا رسلَنَا « :يعني حسرتا بر اين بندگان هيچ پيامبري بر ايشان نيامد مگر آنکه او را مورد آزار و سرزنش قرار دادند و نيز

يعني سپس پيامبرانمان را فرستاديم هرگاه که براي امتي پيامبر فرستاديم او را تکذيب » ١٧١تْرا كُلَّ ما جاء أُمةً رسولُها كَذَّبوهتَ
به همين علت بود که يهوديان زمان حضرت رسول معتقد بودند که دست خداوند يسته شده و حضرت موسي آخرين  .نمودند

اللَّهم إِن كَان هذَا هو الْحق من عندك فَأَمطر « :بر عدم حقانيت آن حضرت ايمان داشتند که مي گفتندپيامبر است و چنان 
همان حق از جانب توست پس بر ما از آسمان ] كتاب[يعني خدايا اگر اين » ١٧٢علَينَا حجارةً من السماِء أَوِ ائْتنَا بِعذَابٍ أَليمٍ

  .بباران يا عذابي دردناك بر سر ما بياور سنگهاي
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 و از موعود اما علي رغم هشدارهاي قرآن، مسلمانان نيز از اين قبيل استنباطات مستثني نبوده اند و مسير مشابهي را طي نمودند
لَتَركَبن طَبقًا عن « :با تکذيب و تمسخر و قتل و آزار استقبال کرده اند، همان گونه که پيامبر اسالم پيش بيني نموده بود

 :در تفسير اين آيه از پيامبر نقل گرديده که فرموده اند .مرحله به مرحله همان اعمال را مرتکب خواهيد شد يعني» ١٧٣طَبقٍ
به  البته شما هم شيوه پيشينيان را نعل به نعل و جزء يعني» ١٧٤...لترکبن سنة من کان قبلکم حذو النعل بالنعل و القذة بالقذة و«

  .جزء درپيش خواهيد گرفت

يکي از سخت ترين موانع ذهني که پيروان ديانت اسالم در برابر خود ساخته اند، اعتقاد به قطع ارتباط خداوند با انسان از 
سال نزول قرآن  ۲۳که به استناد مطالبي از قرآن و احاديث به آن معتقد گشته اند و با وجودي که طي  طريق پيامبران است

آيات آن توسط پيامبر نسخ گرديده، گمان نموده اند که اين کتاب الي االبد نسخ نخواهد شد، با اينکه نسخ شدن آيات  بارها
 يعني هر آيه اي را نسخ يا فراموش کنيم» ١٧٥ما نَنسخْ من آية أَو نُنسها نَأْت بِخَيرٍ منْها أَو مثْلها« :در خود قرآن نيز بيان شده است

   .ل آن يا بهتر از آن را مي آوريممث

  آيه خاتم النبيين 

ما كَان محمد أَبا « :از سوره احزاب است ۴۰اصلي ترين مطلبي که موجب شده مسلمانان دين اسالم را آخرين دين بدانند، آيه 
ينالنَّبِي خَاتَمو ولَ اللَّهسن رلَكو كُمالجن رم دد پدر هيچيک از مردان شما نيست ولکن رسول خداست و خاتم يعني محم» أَح

  .انبياء

اين حقيقت که آياتي که در قرآن پشت سر هم آمده اند، بايد با يکديگر ربط معنايي داشته ياشند، انکار ناپذير است، زيرا 
به يکديگر ربط داده " ولکن" همچنين توجه کنيد که اين دو آيه به هم مربوطند، چرا که با حرف ربط .قرآن کالم الهي است

پايان (بنابراين در نگاه نخست به آيه مزبور، اين سوال در ذهن مطرح مي گردد که اگر برداشت رايج ازخاتم النبيين . شده اند
پيامبر است، در چيست و چرا  صحيح باشد، ربط اين عبارت با قسمت اول که مربوط به زندگي خصوصي) دهنده پيامبري
ين اهميت که سرنوشت آتي يک امت را رقم مي زند، در قرآن تنها يک بار و آن هم در عبارتي چنين چند پهلو نکته اي به ا

گنجانده شده است؟ چگونه مي توانيم اين واقعيت را که محمد هيچ فرزند پسري نداشته به اينکه ديگر پيامبري نخواهد آمد، 
تعمق بيشتري بنمائيم تا بتوانيم توجيه صحيحي از مربوط بودن اين " يينخاتم النب"ربط دهيم؟ الزم است که در معناي عبارت 

   .دو آيه داشته باشيم

در زمان پيامبر اسالم يکي از اين رسم هاي باطلي که در ميان مردم وجود داشت، اين بود که هيچ کس حق ندارد با زن پسر 
از سوي خدا مأمور شد  )ص(پيامبر اسالم  .قعي مي دانستندآنان زن پسر خوانده را مانند زن پسر وا .خوانده اش ازدواج کند

اين  .که زينب را که همسر پسر خوانده اش است، پس از طالق زيد از او، به همسري بگيرد تا آن رسم باطل از بين برود
ه پيامبر از ، مفسرين اسالمي شرح داده اند ک۴۰همچنين در شأن نزول آيه  .سوره احزاب تصريح شده است ۳۷مطلب در آيه 

که البته اين موضوع نيز به حکمت (پسر خوانده او بود، در شگفت آمد  زيبايي زينب بنت جحش همسر زيد ابن حارثه که
زيد که از همسرش به  .را فرمود "سبحان اهللا خالق النور تبارک اهللا احسن الخالقين"و آيه ) الهي مصلحتي بوده، نه دلباختگي
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آزاد شده اي مي دانست و مدام او را تحقير مي کرد، دل خوشي نداشت، هنگامي که اين سخن به اين دليل که او را برده 
اشاره  ۳۷گوشش رسيد، با رضايت، همسر خويش را طالق داد و او را به عقد پيامبر در آورد تا آن سنت باطل نيز که در آيه 

امبر مي دانستند و ازدواج با همسر پسر در بين آنها کار اما چون اعراب زيد را فرزند پي .شده، در ميان اعراب از بين برود
در پاسخ آنان نازل شد که مي گويد  ۴۰آيه  که چرا زن پسر خود را گرفتي؟ ناپسندي بود، پيامبر را مورد سرزنش قرار دادند

   ١٧٦.محمد پدر هيچيک از مردان شما نيست ولکن رسول اهللا است و خاتم پيامبران

لقب رايجي است که به " خاتم الشعرا"م جهت تکريم و شاخص نمودن بکار ميرود و مثال اصطالح در بين اعراب لقب خات
خاتم "در احاديث زيادي نيز عبارت  .شعراي توانا داده مي شده و کسي هم گمان نمي کرده که او آخرين شاعر است

و انت سواء  يو ان« :از جمله .آمده است و يا ديگران در توصيف اميرالمومنين از زبان حضرت محمد، حضرت علي " الوصيين
يعني من و تو تنها در نبوت با هم فرق داريم پس من خاتم نبيين هستم و » ١٧٧نيين و أنت خاتم الوصييخاتم النب ياال النبوة فان

من مثل زنبور  يعني» ١٧٨نيين و وارث النبيين و خاتم الوصين و امام المتقين و اول السابقيعسوب الدي انا«تو خاتم وصيين و 
به معناي آخرين " خاتم وصيين"حال اگر . عسل براي دين و اولين از سابقين و امام متقين و خاتم وصيين و وارث نبيين هستم

  .وصي باشد، اعتقاد به وصايت فرزندان علي و امامت آنها باطل است

آن مهر و يا نگين انگشتري است و اين دو مفهوم با  از جمله معاني .اما اگر خاتم با فتحه خوانده شود، معاني ديگري نيز دارد 
مي توان گفت که خاتم به معناي مصدق و تاييد  بنايراين .هم منافاتي ندارند، چرا که در قديم مهر افراد نگين انگشترشان بود

اين موضوع را که ازدواج کننده است بدين معنا که رسول اکرم پيامبران قبل را تصديق کرده، بر بياناتشان مهر تاييد مي زند و 
از طرف ديگر اين برداشت در  .با زن پسر ناصواب است، همان طور که پيامبران قبل نيز بيان نموده اند، تاييد مي فرمايند

تعارض کامل با آياتي از قرآن قرار دارد که به صراحت ظهور پيامبران و يا امتهاي صاحب کتاب ديگر را در آينده خبر مي 
   .دهند

  خاتميت در روايات

گرچه در مقابل قرآن هيچ حديث و روايتي داراي اعتبار نيست، ولي چون برخي به استناد رواياتي چند،، امکان ظهور پيامبران 
نخستين روايت  .بعد از حضرت محمد را نفي مينمايند، مرور بر بعضي از اين روايات و مفاهيم حقيقي آنها مفيد بنظر مي رسد

را جانشين خود در مدينه قرار دادند و موقع رفتن ) ع(است که حضرت محمد به غزوه تبوک مي رفتند و علي مربوط به زماني
يعني تو نسبت به من مانند هارون هستي به موسي با  »١٧٩انت مني بمنزلة هارون من موسي اال انه ال نبي بعدي« :به او فرمودند

 »١٨٠ووهبنَا لَه من رحمتنَا أَخَاه هارون نَبِيا«و اشاره دارد به آيه ) ون بودچنانچه هار(اين تفاوت که تو نبي بعد از من نيستي 
اين تعبيري بود که شيخ صدوق در قرون اوليه اسالم از معناي اين  .و از رحمتمان به او برادرش، هارون نبي را بخشيديم يعني

ترجمه کرده " ولکن نبيي بعد از من نيست"، "تو نبي بعد از من نيستي" روايت نموده، ولي متأخرين قسمت آخر آن را به جاي 
  .اما توجه کنيد که آن برداشتي صحيح است که با قرآن در تعارض نباشد! اند
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ايها الناس حاللي حالل الي يوم القيامة و حرامي حرام « :وط به بياني از حضرت محمد است که فرموده اندروايت ديگر مرب
براي درک اين  .يعني اي مردم حالل من تا روز قيامت حالل است و حرام من تا روز قيامت حرام است »١٨١الي يوم القيامة

مفهوم قيامت "براي اطالع بيشتر از اين مطلب، به سؤال  .ار دهيمحديث شايسته است مفهوم قيامت را دقيق تر مورد بررسي قر
 .مراجعه کنيد" در آئين بهائي

کما اينکه حضرت مسيح فرموده  .حقيقت اينست که در قرآن و ديگر کتب مقدسه، قيامت هر ديانتي ظهور پيامبر بعد است
آمين آمين به شما « :و نيز مي فرمايند »١٨٢هرکه به من ايمان آورد اگر مرده باشد زنده گرددمن قيامت و حيات هستم « :اند

قرآن مي  .»١٨٣ميگويم که ساعتي ميآيد بلکه اکنون آمده است که مردگان آواز پسر خدا را ميشنوند و هرکه بشنود زنده گردد
 »١٨٤د لَبِثْتُم في كتَابِ اللَّه إِلَى يومِ الْبعث فَهذَا يوم الْبعث ولَكنَّكُم كُنتُم لَا تَعلَمونوقَالَ الَّذين أُوتُوا الْعلْم والْإِيمان لَقَ« :فرمايد
» ١٨٥ا غَافلينشَهِدنَا أَن تَقُولُواْ يوم الْقيامة إِنَّا كُنَّا عن هذَ« :و نيز مي فرمايند. امروز روز رستاخيز است ولکن شما نمي دانيد يعني

فَهلْ ينظُرون إِلَّا الساعةَ أَن « :و همچنين فرموده اند .يعني ما شاهديم که در روز قيامت خواهيد گفت ما از وقوع آن بي خبريم
اکنون نشانه هاي آن آمده يعني آيا غير از اين انتظار دارند که قيامت ناگهان واقع شود، هم » ١٨٦تَأْتيهم بغْتَةً فَقَد جاء أَشْراطُها

قال دولة االبليس الي  ...والليل اذا يغشي« :يوم ظهور قائم دانسته اند، همچون در احاديث نيز بطور اخص، يوم قيامت را .است
  .»١٨٧و هو يوم قيام القائم والنهار اذا تجلي و هو القائم اذا قام يوم القيامة

امبر جديد و زنده شدن مردگان روحاني به روح ايمان است و هالک پس منظور از قيامت و رستاخيز مردگان، ظهور پي
به  در قرآن نيز ايمان حمزه عموي پيغمبر را .گرديدن معنوي آناني که از هدايت الهي محروم مانده اند، نه پايان جهان

 »١٨٨...ينَاه وجعلْنَا لَه نُورا يمشي بِه في النَّاسِأَو من كَان ميتًا فَأَحي« :توصيف نموده اند" کسيکه مرده بود و او را زنده گردانيديم"
ولَقَد « :بيان داشته اند و فرموده اند مقارن ظهور پيامبران و ظلم و عدم ايمان مردم به ايشان و يا اينکه هالکت اقوام گذشته را

ر ماءتْهجواْ وا ظَلَملَم كُملن قَبم ونلَكْنَا الْقُرأَهينرِمجالْم مزِي الْقَونَج كنُواْ كَذَلمؤيا كَانُواْ لمو نَاتيم بِالْبلُهس.  لْنَاكُمعج ثُم
لُونمتَع فكَي نَنظُرم لهدعن بضِ مي اَألرف فيعني به يقين نسلهاي پيشين را چون مرتکب ظلم شدند و چون  »١٨٩خَالَئ

اينچنين قوم گناهکار را مجازات ميکنيم، سپس شما را در زمين جانشين  او ايمان نياوردند هالک ساختيمپيامبرشان آمد به 
إِذَا جآؤوك « :و نيز در آيه اي ديگر کفر و مقابله با حق را به منزله هالکت دانسته اند .آنها نموديم تا ببينيم شما چه ميکنيد

كَفَر ينقُولُ الَّذي لُونَكادجيينلاَألو يراطذَآ إِالَّ أَسه واْ إِن. ونرشْعا يمو مهإِالَّ أَنفُس كُونلهإِن يو نْهع ننْأَويو نْهع نونْهي مه١٩٠و« 
يشينيان چيزي غير از داستانهاي اساطيري پ) قرآن(يعني آنگاه که نزد تو مي آيند با تو جدل مي کنند و کافران مي گويند اين 

از آن منع مي کنند و خود نيز از آن دوري مي کنند، آنان کسي را بجز نفسهاي خود هالک نمي ) مردم را(نيست و ايشان 
جاي تعجب است که با وجود اين همه انذار، باز هم کثيري از اين امت به راه پيشينيان رفتند و به هالکت  .و آگاه نيستند کنند

   .روحاني دچار گشتند

در بناي يک  ت ديگري که از آن تعبير خاتمه نبوت گرديده، بياني از حضرت محمد است که خود را به آخرين سنگرواي 
ها فنظر يدارا فاکملها و حسنها اال موضع لبنة فکان من دخل ف يا کمثل رجل بنياالنب يف يقال انما مثل« :ساختمان تشبيه نموده اند
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به فرض صحت اين روايت، آيا پايان بناي يک » ١٩١اءياالنب ينة قال فانا موضع البنة ختم بها قال ما احسنها اال موضع هذه البيال
 ساختمان به معناي اينست که بناي ديگري هم ساخته نخواهد شد؟

قل السالم علي محمد رسول اهللا خاتم النبيين و سيد المرسلين و صفوة رب « :همچنين حضرت امير در مفاتيح الجنان فرموده اند
يعني بگو سالم برمحمد فرستاده خدا، خاتم  »١٩٢العالمين امين اهللا علي وحيه و عزائم امره والخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل
 دوران گذشته ختم بنايراين .راهگشاي آيندگان انبيا و سرور رسوالن و امين خداوند در وحي و اراده او و خاتم برگذشتگان و

به خاتم، مقدمه آغاز دوراني جديد است که ظهور پيامبران جديد را در دل خود خواهد داشت و إن شاءاهللا نور اين ظهورات 
 .تيرگي هاي جهل و ظلم را از عالم برخواهد کند

  تفاوت ميان رسول و نبي

حتي در قرآن ذکر  رسول داراي مقامي باالتر از نبي است، .ان نبي و رسول استنکته ديگري که شايان توجه است تفاوت مي
وإِذْ أَخَذَ اللّه ميثَاق النَّبِيين لَما « :وقتي رسوالن ظاهر شدند به ايشان ايمان آورند گرديده که خداوند از نبيين پيمان گرفته که

اءكُمج ثُم ةكْمحتَابٍ ون كتُكُم مآتَي نَّهلَتَنصُرو بِه نُنملَتُؤ كُمعا ملِّم قصَدولٌ مسو آنگاه خداوند از انبياء پيمان  يعني »١٩٣...ر
گرفت، چون کتاب و حکمت به شما داده شده، پس وقتي که رسولي براي شما آمد که تصديق کننده آنچه نزد شماست بود 

بنابراين اگر حتي خاتم النبيين را به معناي پايان دهنده نبوت هم بدانيم، اين بدان معناست  .به او ايمان آوريد و ياريش نمائيد
که مانند انبياي بني اسرائيل، نبي جانشين رسول نخواهد شد، بلکه امام خواهد بود که مقامي باالتر از نبي دارد، زيرا که خود 

پس خاتميت به معناي قطع سلسله  .»١٩٤لياسرائ ياء بنيکانب يعلماء امت« :فرموده اند علماء امت من همچون انبياء بني اسرائيلند
  .رسالت و يا ما فوق آن نيست

اما اکثر مفسرين با استداللي عجيب که رسول نبي هم هست، اين مفهوم را شامل هردو مي دانند، چنانکه يکي از اين افراد 
خواب، شنيدن صدا و آمدن  :در باره فرق ميان رسول و نبي گفته شد که رسول آنست که به او به سه طريق وحي شود" :گفته

در هر حال کلمه خاتم النبيين، خاتم رسوالن را  ...نبي آن است که فقط به وسيله خواب و شنيدن صدا وحي شود .فرشته وحي
 .با مثالي ساده ميتوان مغالطه ايشان را آشکار کرد "١٩٥.ز نبي رسول نيستالزم گرفته، چون هر رسول نبي است، ولي بعضي ا

اگر بگوئيم ديگر هيچ ديپلمه اي به اينجا نخواهد  .مثال کسي که داراي تحصيالت ليسانس است، قطعا مدرک ديپلم هم دارد
   آمد، آيا بدان معناست که من بعد هيچ ليسانسه و يا باالتري هم نخواهد آمد؟

 طني بدويت و ختميتمعناي با

اين مطلب که به وحدت مظاهر معروف است، به اين معني  .پيامبران الهي در مرتبه توحيد، حکم يک شخص واحد را دارند
پيروان اديان در اين اعتقاد متفق القولند که مظاهر مقدسه  .است که هر يک از پيامبران مي توانند هم اولين باشند و هم آخرين

هياکل آسماني در مثل، مانند آئينه اي هستند که در  .هي و معرض کماالت حضرت باري تعالي مي باشندجلوه گاه صفات ال
از جمله صفات الهي که در  .مقابل شمس حقيقت قرار گرفته و کماالت الهي را جذب و بعالم انساني منعکس مي نمايند

هو الْأَولُ والْآخر «آن کريم نيز اشاره شده است که هيکل انبيا تجلي مي يابد، صفت اولويت و آخريت است، چنانکه در قر
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ناطالْبو رالظَّاهو از آنجائي که پيامبر اسالم نيز مظهر صفات الهي بوده اند، لذا بدين مناسبت است که حضرتشان خود » ١٩٦...و
پس اگر چنانکه به حضرتشان کلمه خاتم النبيين اطالق شود، اين  .را مظهر اولويت و آخريت و بدئيت و ختميت ميدانند

خود آن حضرت در مورد بدئيت مقام خود مي  .ختميت به اعتبار وحدتي است که در حقيقت روح انبيا الهي موجود مي باشد
و همچنين در جاي  .نديعني من نبي بودم هنگامي که گل آدم را مي سرشت »١٩٧و کنت نبيا و آدم بين الماء و الطين« :فرمايند

يعني مثل نوري بودم ميان دست پروردگارم، » ١٩٨کنت و علي نورا بين يدي الرحمن قبل ان يخلق عرشه« :ديگر مي فرمايند
در صورتي که در ظاهر  »١٩٩مي روم و زود باز مي گردم« :حضرت عيسي نيز فرمود .پيش از آنکه عرش خود را خلق کند

  .د بعد از ايشان ظهور فرمود و اين داللت دارد بر وحدت پيامبران الهيباز نگشت و حضرت محم حضرت مسيح

همان قسمي که در «از جمله مي فرمايند  .شرح اين موضوع را حضرت بهااهللا به تفصيل در کتاب مستطاب ايقان بيان نموده اند
يايد و در حيني که اسم اولويت اول ال اول صدق اخريت براي مربي غيب و شهود ميايد همان قسم هم بر مظاهر او صادق م

صادق است همان حين اسم آخريت صادق و در حيني که بر سر بدئيت جالسند همان حين بر عرض ختميت ساکن و اگر 
بصر حديد يافت شود مشاهده مينمايد که مظهر اولويت و آخريت و ظاهريت و باطنيت و بدئيت و ختميت اين ذات مقدسه و 

   .»ه هستندارواح مجرده و انفس الهي

از جهت ديگر وقتي که وحدت انبيا الهي به ثبوت رسيد و مسلم گرديد که هياکل مقدسه يک حقيقت بوده و از يک منبع 
ساطع و متجلي مي گردند، پس جميع آنان مظهر بدئيت و ختميت مي باشند و بر جميع آنان کلمه فاتح النبيين و خاتم النبيين 

به همين قسم  .در مثل اگر چنانچه آفتاب هزار بار طلوع و غروب نمايد، باز هم يک آفتاب زياده نخواهد بود .اطالق مي گردد
اگر هر يک از شموس حقيقي، مثال پيامبر اسالم، خود را اولين و آخرين نور الهي و نخستين و آخرين مظهر آسماني بنامد، 

سماني و آخرين نبي و فرستاده الهي مي باشد، ايضا صحيح خواهد درست خواهد بود و اگر ادعا فرمايد که آخرين فيض آ
) ص(بود، چه که ظهورات قبل از شارع اسالم نيز ظهور حقيقت محمدي بوده و ظهورات بعد از حضرتشان نيز ظهور محمد 
اکرم و  خواهد بود به عبارت ديگر ظهورات آينده نيز مجئي ثانوي همان حقيقت و همان روحي است که در وجود رسول

يعني نيست امر ما مگر واحد، » ٢٠٠وما أَمرنَا إِلَّا واحدةٌ«انبياي قبل از وي تجلي نمود، چه که مظاهر مقدسه الهي بحکم آيه 
  :مولوي در اين مورد مي گويد .جميعا حقيقت واحد و ذات متحدي هستند که به الوان و اشکال مختلفي تجلي نموده اند

  هم جداستگان از سان و گجان گر
  

  

  ران خداستيش يمتحد جانها
  

يعني اول و وسط و آخر و کل ما  »٢٠١اولنا محمد اوسطنا محمد اخرنا محمد فکلنا محمد«خود پيغمبر در اين مورد مي فرمايند 
همچنين حضرت مسيح خود را مظهر بدئيت و ختميت  .يعني تمام انبيا من هستم» ٢٠٢اما النبيئون فانا«و همچنين  .محمد است

و به «و در جاي ديگر انجيل خود را جوهر خاتم خدا دانسته و مي فرمايد » ٢٠٣من الف و يا و اول و انتها هستم«دانسته و فرمود 
  .»٢٠٤وسيله او عالمها را آفريد که فروغ و جاللش و خاتم جوهرش بود

و اگر جميع نداي اَنَا خاتَم النَّبيين بر آرند آن هم «تشريح نموده و چنين مي فرمايد  شارع بهايي اين مطلب را در کتاب ايقان
حق است و شبهه را راهي نه و سبيلي نه زيرا که جميع حکم يک ذات و يک نفس و يک روح و يک جسد و يک امر دارند 
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 .»رواح حقيقي و ساذج السواذج ازلي اندو همه مظهر بدئيت و ختميت و اوليت و آخريت و ظاهريت و باطنيت آن روح اال
چه مقدار از نفوس که به سبب عدم بلوغ به اين مطلب به ذکر خاتم النّبيين محتجب شده از جميع فيوضات «ايضا مي فرمايند 

منم آدم و نوح و موسي و  :و همچنين فرمودند" اَما النَّبيون فَاَنَا" :اند با اينکه خود آن حضرت فرمود محجوب و ممنوع شده
منم آدم  :مع ذلک تفکّر نمي نمايند بعد از آنکه بر آن جمال ازلي صادق مي آيد به اينکه فرمودند .عيسي چنانچه ذکر شد

و همچنانکه بدء انبياء را که آدم باشد به خود نسبت دادند همين  .منم آدم آخر :اول، همين قسم صادق مي آيد که بفرمايند
و اين بسي واضح است که بعد از آنکه بدء النّبيين بر آن حضرت  .نبياء هم به آن جمال الهي نسبت داده مي شودقسم ختم ا

لَترى کلّ النّبيين والمرسلين کهيکلٍ واحد ونفسٍ «و همچين مي فرمايند  .»٢٠٥صادق است همان قسم ختم النّبيين صادق آيد
ن را يا و مرسليهمه انب ينيب ينه مييعني هر آئ» ٢٠٦هم آخرهم وآخرهم أولَهمواحدة ونورٍ واحد وروحٍ واحدة، بحيث يکون أولُ

   .باشد اول آنان آخر آنها و آخر آنها اول آنان يکه ميکل واحد و نفس واحد و نور واحد و روح واحد بطوريمانند ه

بار طلوع و غروب فرمايد يک شمس حضرت باب نيز در آثار خود انبيا الهي را به خورشيد تشبيه فرموده اند که اگر صدها 
بدان که مثل او مثل شمس است اگر بما النهايه طلوع نمايد يک «واحد طلوع و غروب فرموده است، چنانکه فرموده اند 

اوست که در کل رسل ظاهر بوده و  ،شمس زياده نبوده و نيست و اگر بما النهايه غروب کند يک شمس زياده نبوده و نيست
کتب ناطق بوده اولي از براي او نبوده زيرا که اول به او اول ميگردد و اخري از براي او نبوده زيرا که آخر اوست که در کل 
  .»٢٠٧.به او آخر ميگردد

  تأکيد قرآن بر ظهور پيامبران در آينده

يعني براي هر امتي » ولكُلِّ أُمة أَجلٌ فَإِذَا جاء أَجلُهم الَ يستَأْخرون ساعةً والَ يستَقْدمون« :فرموده ۳۴قرآن در سوره اعراف آيه 
يا « :بالفاصله درآيه بعد مي فرمايند .پاياني است و وقتي که زمانش فرا رسد ساعتي پس و پيش نخواهد شد) پيروان هر ديانتي(

ا يإِم منِي آدبهِملَيع ففَالَ خَو أَصْلَحنِ اتَّقَى وي فَماتآي كُملَيع قُصُّوني نكُملٌ مسر نَّكُمييعني اي آدميزادگان، چون که » أْت
شايد از اين صريح  .پس هرکه تقوي پيشه کرد ترسي نخواهد داشت پيامبراني از شما بيايند و آيات خداوند را بر شما بخوانند

   .توان بر ظهور پيامبران در آينده تأکيد ورزيدتر ن

. يعني هيچ امتي اجلش پس و پيش نخواهد شد »ما تَسبِق من أُمة أَجلَها وما يستَأْخرون« :مي فرمايند ۵و نيز در سوره حجر آيه 
به معناي " أمة" .»إِذَا جاء أَجلُهم فَالَ يستَأْخرون ساعةً لكُلِّ أُمة أَجلٌ...« :هم مفهوم مشابهي بيان مي گردد ۴۹در سوره يونس آيه 

جماعت پيرو يک آئين و يا خود آئين است و در هيچ جاي قرآن أمة اسالم ابدي خوانده نشده اند و از فرا رسيدن أجل 
كَذَلك أَرسلْنَاك في أُمة قَد خَلَتْ « :براي مشخص نمودن جايگاه أمت اسالم در بين ساير أمتها مي فرمايند .مستثني نگشته اند

ما أُمهلن قَبيعني اينچنين تورا درأمتي فرستاديم که قبل ازآن هم أمتهائي بوده اند و نيز مي فرمايند ٢٠٨»م: » لْنَاكُمعج ككَذَلو
اين چنين شما را امتي در وسط قرار داديم تا گواه  يعني ٢٠٩»علَيكُم شَهِيدا أُمةً وسطًا لِّتَكُونُواْ شُهداء علَى النَّاسِ ويكُون الرسولُ
ولكُلِّ أُمة رسولٌ فَإِذَا جاء رسولُهم قُضي « :ميفرمايند ۴۷و در سوره يونس آيه  .بر مردمان باشيد و رسول هم گواه بر اعمال شما

ونظْلَمالَ ي مهو طسم بِالْقنَهييعني براي هر امتي پيامبري است و آنگاه که رسولشان بيايد در ميان ايشان به عدالت قضاوت » ب
ولَقَد بعثْنَا في كُلِّ أُمة رسولًا أَن اعبدواْ « :آمده ۳۶ مفهومي مشابه در سوره نحل آيه .خواهد نمود و ايشان گمراه نخواهند شد
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سوره بقره نيز اين مطلب به طور ضمني بيان شده  ۲در آيه  .پيامبري برانگيختيم تا خدا را عبادت کنيد يعني در هر امتي »اللّه
. آن ترديدي نيست هدايت کننده متقّيان است] حقانيت[يعني آن کتاب كه در » ذَلك الْكتَاب الَ ريب فيه هدى لِّلْمتَّقين« :است

ذکر ) ذلک(نکته اين آيه در آن است که کتاب آسماني که هدايت کننده مومنان و خداترسان است، با اسم اشاره به دور 
آن به کار مي رفت و استفاده از  يا اسم اشاره به نزديک براي) به معني اين(اگر منظور خود قرآن بود، بايد هذا  .شده است

، اشاره به "ذلک"اما حقيقت اين است که اسم اشاره  .اسم اشاره به دور در قرآن براي اشاره به خود آن کتاب، بي معني است
  .کتاب آسماني بعدي دارد که مشخص مي سازد خداوند کتاب آسماني بعدي را نيز براي هدايت بشر خواهد فرستاد

قُل  .ويقُولُون متَى هذَا الْوعد إِن كُنتُم صَادقين« :ن اسالم نيز در قرآن بيان شده است، آنجا که مي فرمايدحتي زمان اجل دي
ونمتَقْدلَا تَسةً واعس نْهع ونرتَأْخمٍ لَّا تَسوي اديعبگو ميعاد گوييد اين وعده چه وقت است،  گويند اگر راست مى و مىيعني » ٢١٠لَّكُم م

و در جاي ديگري مقدار هر روز هزار سال معلوم  .شما يک روز است كه نه ساعتى از آن پس توانيد رفت و نه پيشى توانيد جست
 يعني يک روز نزد پروردگارت مثل هزار سال است از آنچه شما» ٢١١وإِن يوما عند ربك كَأَلْف سنَة مما تَعدون ...« :گرديده

يعني » ٢١٢ا تَعدونيدبر الْأَمر من السماِء إِلَى الْأَرضِ ثُم يعرج إِلَيه في يومٍ كَان مقْداره أَلْف سنَة مم« :همچنين فرموده .مي شماريد
سال است از آنچه شما مي امر از آسمان به زمين اداره شده، سپس به سوي او باز مي گردد در روزي که مقدار آن هزار 

مدت دين اسالم هزار سال ذکر شده که با سال بعثت حضرت اعلي برابر است؛ امام حسن عسکري در سال  بنايراين .شماريد
  .، يعني هزار سال بعد ظهور فرمودند۱۲۶۰رحلت فرمودند و حضرت باب در سال  ۲۶۰

اگر اهل انصاف باشيم به راحتي مي توانيم نتيجه بگيريم که براي هر، ديانتي از جمله اسالم دوره زماني معيني وجود  بنايراين
متأسفانه اکثر آنان که تأويل و تفسير قرآن را به  .دارد و اديان و امتهاي ديگر خواهند آمد که کتاب و پيامبر خويش را دارند

کالم الهي را از آنچه مفهوم حقيقي آن بوده، منحرف مي سازند و معناي  طمع متاع دنيا، دست دارند، به هواي نفس خود و يا
فَويلٌ لِّلَّذين يكْتُبون الْكتَاب بِأَيديهِم ثُم يقُولُون هذَا من « :اين موارد در قرآن نيز بيان شده است .اصلي آن را فراموش مي کنند

کتاب مي نويسند و مي گويند خدا چنين  )به ميل خود(يعني واي بر کساني که بدست خود » ٢١٣بِه ثَمنًا قَليلًا عند اللّه ليشْتَرواْ
يعني کالم الهي » ٢١٤ ...يحرفُون الْكَلم عن مواضعه ونَسواْ حظا مما ذُكِّرواْ بِه ...« گفته تا مبلغ ناچيزي بابت آن بگيرند و همچنين

  .فراموش مي کنند ا از موضع هاي آن منحرف مي سازند و فايده آن پندي را که در کالم الهي بر ايشان داده شدهر

و دانش تأويل آن را محدود  اين تأويالت در حالي صورت مي گيرد که خداوند تبيين کالم خود را به خود اختصاص داده 
چون  يعني »٢١٥ثُم إِن علَينَا بيانَه .فَإِذَا قرآناه فَاتَّبِع قرآنه« :ذکر آن آمده به خود و راسخان در علم دانسته، چنانکه در اين آيات
» ٢١٦...وما يعلَم تَأْوِيلَه إِالَّ اللّه والراسخُون في الْعلْمِ...«و همچنين  تبيين آن آن را خوانديم از قرائت آن تبعيت کن پس برماست

في المثل درميان دهها تفسير منتشره از قرآن، تنها تعداد اندکي  .تأويل آن را غير از خدا و راسخان در علم نمي دانند يعني
نموده اند و از بين آنها تنها يکي و آن هم فقط در نسخه عربي بيان ) تاء(اشاره به تاکيد حضرت علي به قرائت خاتم به فتح 

عبير حضرت علي، به معناي زينت پيامبران است و براي اينکه مورد اعتراض هم قطارانش قرار نموده که خاتم النبيين، بنا بر ت
 :قال يعن عبدالرحمن السلم...«مثل اين تعبير ! نگيرد، بالفاصله اظهار نموده که البته اين مطلب بسيار بعيد و دور از ذهن است



 ۱۳۸۸پائيز      جزوه رفع شبهات 

56 
 

اقرب  ية االولين به فتح تاء و الرواييفقال اقرئهما و خاتم النب ئهماطالب و انا اقر يبن اب يعل ين فمر بيالحسن والحس يکنت اقر
 .»٢١٧الظاهر و اهللا اعلم ير مألوف علينة غينتهم کما هو خاتم من مظاهر الزيز يعنيبانه خاتمهم  ير عن النبيو اشهر الن التعب

  

 چرا بهائيان معتقدند که دين بهايي کامل تر از دين اسالم است؟ .۱۶

کامل بودن يک دين به اين معني است که پيغمبر هر دين در  .بايد دانست معني کامل بودن يک دين چيستدر وهله اول 
زمان خود، وظيفه ابالغ و رساندن پيام خدا را به امت و پيروان خود، تماماٌ و کامالٌ انجام مي دهد؛ يعني تا پيغمبر خدا رسالت و 

سال ابالغ پيام خدا به امت  ۲۳براي همين است که حضرت محمد پس از  .نمي رودوظيفه الهي خود را به پايان نرساند، از دنيا 
را شفاهاٌ به ) ع(اسالمي، در آخرين سال زندگي خود در جهان خاک، هنگام بازگشت از آخرين سفر حجشان، حضرت علي 

دند و آنچه را که الزم بود امتشان جانشيني خود انتخاب فرمودند و توضيح دادند که در همان لحظه دين مسلمانان را کامل نمو
آيه نازل شده مربوط به اين واقعه که در غدير خم اتفاق افتاد در قرآن مجيد  .پس از وفات ايشان انجام دهند، مشخص ساختند

يعني امروز دين شما را برايتان » ٢١٨...اِإلسالَم دينًاالْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتي ورضيتُ لَكُم ...« :چنين است
  .آييني برگزيدم] به عنوان[خود را بر شما تمام گردانيدم و اسالم را براى شما  كامل و نعمت

همانا خداي عزّ و جلّ پيغمبر خويش را قبض روح « :است که مي فرمايند) ع(مؤيد اين حقيقت، حديث زير از امام رضا 
ين را برايش کامل کرد و قرآن را بر او نازل فرمود که بيان هرچيز در اوست حالل و حرام و حدود و احکام و نفرمود تا د

و در حجة الوداع که سال » " ٢١٩چيزي در اين کتاب فرو گذار نکرديم"تمام احتياجات مردم را در قرآن بيان کرده و فرمود، 
ز دين شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و دين اسالم را امرو" :بود، اين آيه نازل شد) ص(آخر عمر پيغمبر 
جانشين خود را معرفي نکند تبليغش را کامل ) ص(تا پيغمبر (موضوع امامت، از کمال دين است  ." ٢٢٠براي شما پسنديدم

راه ايشان را روشن ساخت و آنها  از دنيا نرفت تا آنکه نشانه هاي دين را براي امتش بيان کرد و) ص(و پيغمبر ) نساخته است
پس هر که  .را به عنوان پيشوا و امام منصوب کرد و همه احتياجات امت را بيان کرد) ع(را بر شاهراه حق واداشت و علي 

  " ٢٢١...گمان کند خداي عزّ و جلّ دينش را کامل نکرده، قرآن را رد کرده و هرکه قرآن را رد کند به آن کافر است

ثُم آتَينَا موسى الْكتَاب تَماما علَى الَّذي أَحسن وتَفْصيلًا لِّكُلِّ شَيٍء « :اشاره شده که دين يهود نيز کامل است در همان سوره
نُونمؤي هِمبقَاء رم بِللَّهةً لَّعمحرى ودهه نيكى كرده بر كسى ك] نعمت را[يعني آنگاه به موسى كتاب داديم براى اينكه » ٢٢٢و

  .است تمام كنيم و براى اينكه هر چيزي را بيان نماييم و هدايت و رحمتي باشد اميد كه به لقاي پروردگارشان ايمان بياورند

با توضيح فوق نتيجه مي گيريم که همه اديان الهي در دوره خود کامل ترين دستور و روش زندگي مادي و معنوي بشريت 
در تشبيه مي توان گفت که هريک از مربيان آسماني در زمان و کالس و رتبه و سال تحصيلي خود، کامل ترين  .بوده اند

شکل تعليم و تربيت را ارائه فرمود و ادامه کار را پس از خود به پيامبر و معلم کامل ديگري سپرد تا سير تکاملي بشر ادامه يابد 
به اين ترتيب، اين تعليم و تربيت، ابدي  .، اين دليل بر ضعف مربيان آسماني نيستو اگر بشر استعداد بيشتر آموختن را نداشت
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با  .است و تا بشر هست ادامه خواهد داشت و مربيان آسماني يکي پس از ديگري به اين امر مهم مبعوث شده و خواهند شد
دوره خاصّ خود، به معني خاتم و  اين توضيحات، اين حقيقت نيز روشن مي شود که کامل ترين بودن هريک از اديان در

  .آخرين بودن آن دين نيست، و همه اديان در مسير تربيت و رشد جسماني و انساني و روحاني بشريت مکمل يکديگرند

به جاي آن، بايد از علت عظمت و اهميت منحصر به فرد ديانت  .پس معلوم مي شود سؤال فوق، سؤال دقيق و صحيحي نيست
که موقعيت دين بهايي را نسبت به اديان سابق متمايز مي سازد، اين است که همه اديان قبل به آن مژده چيزي  .بهايي پرسيد

داده اند و مربيان آسماني قبل، همه رنج ها را قبول فرمودند و انسان ها را آماده کردند تا روز ظهور حضرت بهاءاهللا برسد و 
بشريت به کمال خود برسد و صلح عمومي و وحدت عالم انساني در کره  نُبوات و آرزوي همه پيغمبران متحقق گردد؛ يعني

هزار ساله به تدريج پايان يابد و بشر از دوران کودکي خود به دوران بلوغ و  ۷-۶زمين مستقر شود و جنگ هاي خانمان سوز 
  .کمال خود وارد شود

کافي است يادمان بيايد که در اين  .زار ساله مزبور استه ۷-۶به زباني ساده تر، دين بهايي ثمره و ميوه کمال و تماميت دوره 
هزار ساله از حضرت آدم تا حضرت خاتم، همه انبياي الهي به مردم فرموده اند که در پايان و آخرالزمان اين دوره  ۷-۶دوران 

ي جديد و به مراتب طوالني که مي توان آن را به پايان دوران کودکي بشر و اتمام سال هاي دبستاني تشبيه کرد، دوره ا
اهميت و عظمت ديانت بهايي در اين  .طوالني تر آغاز خواهد داشت که بشريت وارد مراحل بلوغ و کمال خود خواهد شد

اگر اديان قبل نبودند، چنين دوره اي تحقق نمي يافت؛ و اگر قرار نبود  .است که چنين دوره جديدي را تاسيس فرموده است
هايي تحقق يابد، اديان قبل ظاهر نمي شدند، و استغفراهللا زندگي بشر و آمدن پيامبران بيهوده چنين دوره اي در ظل دين ب

اسالم آخرين و کامل ترين دين است، پس چه نيازي بوده است تا آئين جديدي "براي اطالع بيشتر به سؤال ! تصور مي شد
  .يدمراجعه کن "ظاهر شود

  

  ؟اسالم راقبول داريد، چرا احكام را تغيير مي دهيد اگر .۱۷

مثال چرا مسح نمي کشيد و يا قبله را  .و نزول احکام جديد مخالف اسالم است از جمله اعتراضات اين است که تغييراحكام
  عوض کرده ايد، در صورتي که مي گوييد دين اسالم را قبول داريم؟

تعليمات و حقايق اصلي و اساسي و تغييرناپذير، و احكام فرعي وثانوي و تغيير در جواب بايد گفت که هر ديني از دو قسمت 
بنابراين آنچه در اديان بعدي نسبت به اديان قبل از آن تغييرنمي كند تعاليمي اساسي همچون  .پذير، تشكيل شده است

و فضل و بخشش و تقوي روحانيات و وحدانيت خدا و بقاي روح و مجازات و مكافات و لزوم محبت و عدالت و كرم 
اما احكامي چون حالل وحرام ها، ميزان  .وعفت وعصمت و نيكوكاري و فروتني و صفات واالي اخالقي و امثال آن مي باشد

مجازات ها و پاداش ها، احكام فرعي عبادات و نماز و روزه وحج و ازدواج و طالق و ارث و اقتصاد وغيره كه عموماً 
ط جسماني ومادي زندگي بشرمي شوند، به تناسب زمان و مكان و نيازها واستعدادات هردوره از بيشترمربوط به جنبه وشراي
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اگر قرار بود پيامبري جديد بيايد و تغييري در تعاليم و احكام و ساير امور بشري  .زندگي بشر در روي كره زمين تغييرمي كنند
ت البته از رشد وتكامل تدريجي زندگي جسماني و انساني ندهد، ديگر لزومي به آمدن اين همه پيامبر نبود، و درآن صور

  .ومعنوي بشرهم خبري نبود

گذارد، مالحظه مي كنيم كه  با توجه به غير قابل تغيير بودن قسمتي از تعاليم ديني كه برروي زندگي روحاني بشر تاثير مي
ان را براي قرآن مقدس استفاده مي و سپس همان عنو ٢٢٣مي نامند» الفرقان«حضرت محمد عهد عتيق را در يك مثال 

البتّه احكام عهد عتيق با قرآن متفاوت است و دو كتاب مقدس مشابه نيستند اما به وسيله كاربرد يك عنوان مشابه  .٢٢٤فرمايند
همين به  .براي هر دو كتاب، حضرت محمد به تعاليم اساسي و روحاني اين دو كتاب كه البتّه مشابه هستند توجه نموده اند

نكه جوهر تعاليم روحاني و اخالقي ايشان مثل ظهورات گذشته يترتيب در اين عصر وقتي حضرت بهاءاهللا ظاهر شدند، با ا
التّغيير و رو به ترقّي، ضرورتاً احكام و قوانيني نيز نازل فرموده اند كه  بوده است، اما به لحاظ رعايت مقتضيات جامعه دائم

  .ه نمايدنيازهاي اين عصر را برآورد

لكُلٍّ جعلْنَا منكُم شرعةً ومنْهاجا ولَو شَاء اللّه ...«درباره احكام قابل تغيير كه متعلّق به زندگي مادي بشر است، قرآن مي فرمايد 
اديم و اگر اي قرار د شريعت و طريقه) حضرت موسي،مسيح و محمد(يعني براي هريك از شما » ٢٢٥ًلَجعلَكُم أُمةً واحدة

لكُلِّ أُمة جعلْنَا منسكًا هم نَاسكُوه فَلَا «همچنين مي فرمايد  .گردانيد خواست، مطمئنّاً همه شما را يك امت مي خداوند مي
كبإِلَى ر عادرِ وي الْأَمف نَّكنَازِعتي مراسمي قرار داديم كه آن را به» ٢٢٦يبنابراين نگذار آنها در  جا بياورند، يعني براي هر ام

  .اين مورد با تو بحث كنند، بلكه آنها را به سوي پروردگارت فراخوان

بود، اما درعوض احكام فرعي را  ...چنين است كه همه اديان گفته اند بايد متقي و راستگو و درست كردار وعفيف وعادل و
و طالق و سايراحكام  و قبله و ازدواج ل دارد، نماز و روزه و حجمثالً اسالم با آنکه ديانت مسيح و يهود را قبو .تغييرداده اند

فرعي دين مسيحي را تغييرداد، اما اصول تعاليم حضرت مسيح را تغيير نداد، بلكه آنها را به زباني جديدتر و پيشرفته تر توضيح 
به همين شكل تغيير احكام فرعي اسالم توسط دين  .اين تغييرات به اين معني نيست كه اسالم حضرت مسيح را قبول ندارد .داد

بهائي، به مفهوم قبول نداشتن اسالم نيست، بلكه به اين معني است كه بعضي احكام فرعي اسالم امروزه نمي تواند موجب 
ه صلح و وحدت جهاني بشرگردد، و به اين خاطرحضرت بهاءاهللا آنها را تغييرداده اند؛ مثل حكم نجس دانستن افرادي ك

چنين قوانيني با گذشت زمانه خود به خود از درجه اعتبار ساقط، فراموش و نسخ شده  .مشرکند و يا قطع کردن دست سارق
ما نَنسخْ من آية أَو « :بايست خداوند آنها را عوض كند؟ جواب اين سوال هم به طور حتم در قرآن داده شده است آيا نمي .اند

يعني هر آيه اي را كه ما نسخ كنيم يا به فراموشي اندازيم » ٢٢٧منْها أَو مثْلها أَلَم تَعلَم أَن اللّه علَى كُلِّ شَيٍء قَديرنُنسها نَأْت بِخَيرٍ 
   بهتر از آن را خواهيم آورد، آيا نمي دانيد كه خداوند قادر بر هر چيز است؟

ي كه اسالم را شرعاً و رسماً قبول دارند و آن ديني آسماني مي دانند، جالب آنکه امروزه به جز خود مسلمانان، تنها گروه
 .مراجعه کنيد" آئين بهايي با ديانت اسالم چه تفاوتي دارد"براي اطالع بيشتر به  .بهائيان هستند
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  ؟چيست داليل حقانيت ديانت بابي و بهايي .۱۸

چه چيز سبب الهي بودن اديان گذشته بوده است؟ چه داليلي  .براي پرداختن به اين موضوع، بايد در اديان گذشته نظر نمود 
  بوده است که سبب گرديده مردم مظاهر ظهور قبل را از جانب خدا بدانند؟ 

  سيره و اخالق مظهر ظهور

دين، خصوصيات و منش و يا سيره مظهر ظهور بوده است، در همه ظهورات، يکي از اصلي ترين اصول براي دانستن حقيقت 
سبب اقبال مومنين ) که اين خصوصيات نيز به وسيله خداوند در ايشان به وديعه گذاشته شده(يعني خصوصيات فردي پيامبران 

ن اثر مي مي گرديد که از اين خصوصيات مي توان به صداقت، امانت، پاکي و درستي ايشان اشاره نمود که برقلوب ديگرا
در اين ظهور نيز اين خصوصيات به صورت اولي نمايان بود، يعني حضرت اعلي و حضرت بهاءاهللا از نظر حسن اخالق  .نمود

   .و پاکي ضمير شهره اطرافيان بودند

  رنج و مشقات مظهر ظهور

بر اساس آيات (سنت الهي  آنها طبق دليل ديگر که مي توان اديان گذشته را از جانب پروردگار دانست، اين است که همه 
اگر به تاريخ  .دچار صدمات و زحمات فراوان گرديدند و حتي در مواردي جان خويش را نيز در راه حق فدا نمودند) قرآن

حيات اين ظهور نظر نماييد، به اين نکته پي خواهيد برد که مظاهر اين ظهور دچار شدائد بسي فراوانتر از اديان پيشين گرديده 
. اعلي آماج صدها تير بال گشتند و حضرت بهاءهللا نيز بيشتر عمرگرانمايه خويش را در تبعيد و زندان گذراندند حضرت .اند

اگر حضرت باب و حضرت بهاءاهللا مظاهر ظهور الهي نبودند و ادعاي ايشان صرفا براي تامين منافع مادي بود، آيا هرگز حاضر 
  !د و از ادعاي خود دست بر ندارند؟مي شدند که اين همه رنج و مشقت را متحمل شون

  ت موجوده در کتب آسمانيابشارات و عالم

براي الهي بودن اين ظهور بيان نمو،د بشارتها و نشانه هايي  همچنين از جمله داليلي که مي توان آن را در زمره داليل ثانويه
اين عالمت ها دقيقا به اين ظهور اشاره مي نمايند  .است که در ظهورات گذشته، در کتب و يا ديگر آثار بيان گرديده است

  .که در قسمتهاي مختلف اين جزوه بيان شده اند

  اعراض و بلواي منکرين

هلْ يقْدر « :بر الهي بودن اين امر است، چنانکه حضرت بهاءاهللا مي فرمايند ياعراض و بلواي منکرين، خود دليلي محکم ديگر
نم تَكَلَّمي أَن دأَح أَس القَلَم لَّمي عالَّذ؟ ال فَوشَرِيفيعٍ وضكُلِّ و نم ادبالع هلَيع تَرِضُ بِهعبِما ي هلْقَاِء نَفْست كان نمِ إِالّ مدالق ارر

يعني آيا احدي قادر است که از جانب خود سخني بگويد که تمام بندگان از شريف و پست بر  ٢٢٨»مؤيداً من لَدن مقْتَدرٍ قَديرٍ
مي (عليهش اعتراض کنند؟ نه قسم به کسي که به اسرار قدم آگاه است، تنها کسي که از جانب خداوند مقتدر قدير است 

   .)تواند
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  قدرت نزول آيات و جانبازي پيروان آئين بابي و بهائي

معترف گردند، همان قدرت نزول آيات و بياناتي  که سبب مي شد نفوس کثيري بر الهي بودن اديان گذشته مقر ودليل ديگر 
در اين دو ظهور اخير نيز همين آيات و بينات با قدرتي افزون تر، از فم مبارک  .مي گرديد يبود که از اين نفوس مبارک جار

ر يک شب چندين برابر قرآن آيات نازل نمودند و حضرت بهاءاهللا در اين دو ظهور بروز نمود، به طوري که حضرت اعلي د
 ۱۰۰حضرت بهاءاهللا با آنکه تحصيالت رسمي نداشتند، بيش از  .دوران پر ثمر عمرشان آثار بي شماري را به تحرير در آوردند

علوم اکتسابي است و جلد کتاب آسماني نازل فرموده اند، که بر خالف کتب فالسفه و عرفا و دانشمندان که محصول 
نافذ در افکار و قلوب بوده و تا حال هزاران نفر از اديان و نژادها در نقاط مختلف جهان چنان تربيت  نفوذش محدود است،

ميليون  ۷نفرشان در راه تحقق تعاليمش جان خود را رايگان داده اند و جامعه اي متشکل از بيش از  ۲۰۰۰۰نموده که بيش از 
اند که علي رغم قدرت و ثروت ظاهري و بدون آلوده شدن به فسادها و منازعات و اختالفات مذهبي و  نفر تشکيل داده

سياسي، نه تنها از بين نرفته، بلکه نزد جميع ملل و دول و سازمان هاي جهاني همچون سازمان ملل مشهور و مورد احترام و 
حضرت بهاءاهللا درباره قدرت  .عاليم آن شهادت داده اندطرف مشورت واقع شده و صد ها نفر از بزرگان جهان بر عظمت ت

آيات و الواحي که حضرت بهاءاهللا در  .»٢٢٩تويي آن مقتدري که به قلم، امر مبرمت را نصرت فرمودي« :نزول آثار مي فرمايند
قتدار، آنها را به حق زماني که در ادرنه زنداني بودند، به ملوک و مظاهر قدرت در دنيا ارسال نمودند و در آن با هيمنه و ا

  .دعوت کرده و از اعراض به حق انذار فرمودند، خود دليل ديگري بر از جانب حق بودن ايشان است

  بر جا ماندن حق و محو شدن باطل

در کتب آسماني قبل همچون تورات و انجيل و قرآن، مالک هايي براي الهي بودن و حقانيت اديان و عالمت بطالن مدعيان 
، چنان که بوته حنظل هرگز ميوه »درخت را از ميوه اش مي شناسند« :مثال حضرت مسيح فرموده اند .ارائه شده استدروغين 

يعني و بگو  ٢٣٠»وقُلْ جاء الْحق وزَهق الْباطلُ إِن الْباطلَ كَان زَهوقًا« :در قرآن مجيد نيز نازل شده است که .شيرين نمي آورد
   .ود شد آرى باطل همواره نابودشدني استحق آمد و باطل ناب

أَلَم تَر كَيف ضَرب اللّه مثَلًا كَلمةً طَيبةً كَشَجرة طَيبة أَصْلُها ثَابِتٌ وفَرعها « :در جايي ديگر ضمن مقايسه حق و باطل مي فرمايد
 ويضْرِب اللّه اَألمثَالَ للنَّاسِ لَعلَّهم يتَذَكَّرون ومثلُ كَلمة خَبِيثَة كَشَجرة خَبِيثَة اجتُثَّتْفي السماء تُؤتي أُكُلَها كُلَّ حينٍ بِإِذْن ربها 

نْيالد اةيي الْحف لِ الثَّابِتنُواْ بِالْقَوآم ينالَّذ تُ اللّهثَبارٍ ين قَرا ما لَهضِ مقِ اَألرن فَومفا و لُ اللّهفْعيو ينمالظَّال لُّ اللّهضيو ةري اآلخ
آيا نديدي خدا چگونه مثل زده سخني پاك كه  يعني ٢٣١»ما يشَاُء أَلَم تَر إِلَى الَّذين بدلُواْ نِعمةَ اللّه كُفْرا وأَحلُّواْ قَومهم دار الْبوارِ

دهد و خدا  اش را هر دم به اذن پروردگارش مي اش در آسمان است ميوه استوار و شاخهاش  مانند درختي پاك است كه ريشه
زند شايد كه آنان پند گيرند و مثل سخني ناپاك چون درختي ناپاك است كه از روي زمين كنده شده  مثلها را براي مردم مي

گرداند و ستمگران را  با سخن استوار ثابت مي اند در زندگي دنيا و در آخرت و قراري ندارد خدا كساني را كه ايمان آورده
خدا را به كفر تبديل كردند و قوم خود را  نعمت] شكر[دهد آيا به كسانى كه  گذارد و خدا هر چه بخواهد انجام مي راه مي بي

   .به سراي هالكت درآوردند ننگريستي
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سول است و قول شاعر و يا کاهن و غيبگو نيست، ديگر نيز پس از آنکه مي فرمايد، قرآن مجيد وحي خدا و کالم ر ييدر جا
كُم من أَحد عنْه حاجِزِين وإِنَّه ولَو تَقَولَ علَينَا بعضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا منْه بِالْيمينِ ثُم لَقَطَعنَا منْه الْوتين فَما من« :تأکيد مي فرمايد

تَّقةٌ لِّلْمرلَتَذْكگرفتيم سپس رگ قلبش را پاره  ها بر ما بسته بود دست راستش را سخت مي اى گفته پاره] او[يعني و اگر  ٢٣٢»ين
يعني هرکه  .)تذكاري براى پرهيزگاران است] قرآن[شد و در حقيقت  او نمي] عذاب[كرديم و هيچ يك از شما مانع از  مى

  .نسبتي دروغ به خدا بندد، خدا او را نابود خواهد کرد و امرش را از بين خواهد برد

  )تقرير(داليل عقلي 

از داليل فوق علماي اعالم استداللي را براي تشخيص دين حقيقي از دين باطل استخراج کرده اند که هم عقالني است و هم 
و آن را به  -۳و ديني بياورد،  -۲ ،اگر شخصي مدعي رسالت شود -۱ :ن اين کهو آ .وحياني و به آن دليل تقرير مي گويند

و آن دين نفوذ نمايد و در عالم باقي بماند، اين بقا و نفوذ دليل حقانيت است؛ چنان چه اگر چنين نگردد،  -۴خدا نسبت دهد، 
لبته اين چهار شرط همه بايد با هم وجود ا ٢٣٣.همان طور که در فوق ذکر شد، حتما از بين خواهد رفت و ريشه کن خواهد شد

  :جناب نعيم شاعر معروف بهايي ضمن استداللي، خالصه داليل فوق را در شعر زير، چنين آورده اند .داشته باشند

  اولين حجت ارتفاع نداست
  با نفوذ کالم و رد ملل
  ارتباط نفوس و جذب قلوب
  يک تنه بي سپاه و جنگ و اثاث

  گويياندکي فکر اگر کني 
  اين ندا چون که نسبتش به حق است

  

  وان ندا هر دليل را داراست  
  با نزول کتاب و حمل بالست
  وضع قانون و بعد از آن اجراست
  ايستادن برابر اعداست
  به خدا اين ندا، نداي خداست
  نفس دعوي، به صدق خويش گواست

  

ون في اللَّه من بعد ما استُجِيب لَه حجتُهم داحضَةٌ عند ربهِم وعلَيهِم والَّذين يحاج« :مؤيد دليل تقريري، اين است که مي فرمايد
يدشَد ذَابع ملَهو پردازند حجتشان پيش  او به مجادله مي] دعوت[يعني و كساني كه در باره خدا پس از اجابت  ٢٣٤»غَضَب

توجه فرماييد که اين سوره  .خواهد بود شان است و براي آنان عذابي سختبراي] از خدا[پروردگارشان باطل است و خشمي 
در مکه نازل شده و در آن وقت عده کمي به اسالم مؤمن شده بودند، با اين حال مي فرمايد پس از آنکه همين عده قليل نيز 

همين دليل ! اب و غضب الهي بر اوستبه اسالم ايمان آورده اند، هرکه مجادله نمايد و دليل الهي بودن اسالم را رد کند عذ
أَم لَهم شُركَاء « :است که جز خدا کسي نمي تواند ادعاي آوردن دين نمايد، چنان که پنج آيه بعد در همين سوره مي فرمايد

نَهيب يةُ الْفَصْلِ لَقُضملَا كَللَوو اللَّه أْذَن بِهي ا لَمينِ مالد نم موا لَهعشَريمأَل ذَابع ملَه ينمالظَّال إِنو يعني آيا براى آنان  ٢٣٥»م
] در باره تاخير عذاب در كار[اند و اگر فرمان قاطع  شريكاني است كه در آنچه خدا بدان اجازه نداده برايشان بنياد آييني نهاده

  .اي پر درد است شد و براى ستمكاران شكنجه نبود مسلماً ميانشان داوري مي

به عبارتي يعني آيا تا به حال اتفاق افتاده که احدي دين و شريعتي را بدون اجازه خدا تشريع نموده باشد که اين ظالمان، امر 
بنابراين طبق اين آيه، ديانت بهايي نيز که ظاهر شده و حال پس حدود ! اسالم را به آن قياس کنند و شريعت مجعوله شمرند؟

در جهان از اديان و نژادهاي مختلف پيرو دارد، جز از طرف خدا نمي تواند باشد و اگر از سال، بيش از هفت ميليون ۱۶۵
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اما حقيقت  .جانب خدا نبود، حتماً تا حال با وجود اين همه مخالفت و بالياي وارده بر شارع دين و پيروانش از بين رفته بود
شرفت و ارتفاع امر الهي شده، کما اينکه در اين ظهور اينست که در تمام ظهورات الهي، اعراض دشمنان عليه حق، باعث پي

  .کامال مشخص است

  بشارات شعرا

توجه کنيد که برخي از اين اشعار در  .در آخر به برخي بشارات شعرا به ظهور حضرت باب و حضرت بهاءاهللا اشاره مي شود
 حضرت نطقه اولي به جناب مالحسين .کتب چاپي جديد حذف گرديده اند، اما اصل آنها در کتب قديمي موجود است

روح القدس گاهي به زبان شعرا ناطق مي گردد و مطالبي به لسان آنها جاري مي سازد که غالبا خود « :بشرويه اي مي فرمايند
   .»٢٣٦آنها مقصود اصلي و منظور واقعي را نمي دانند

  شيخ بهايي •
او ادعا کرد که  .در بعلبک لبنان به دنيا آمدميالدي  ۱۵۴۶محمد بن حسين بن عبد الصمد جبل عاملي در سال 

پس از کشف اين معما لقب خود  ۱۶اين عالم روحاني و فيلسوف عرب در اواخر قرن  .مقصود از اسم اعظم را يافته
  .را بهايي گذاشت و به شيخ بهايي معروف گرديد

  شاه نعمت اهللا ولي •
مکه معظمه به تحصيل پرداخت و سالها در يزد، هرات و سال در  ۷در فارس متولد گرديد و به مدت  ۷۳۰او به سال 

سالگي در همانجا  ۱۰۰سال آخر عمر خود را در ماهان کرمان گذراند و در  ۲۵قندهار به رياضت مشغول شد و 
  .وفات يافت
o  در مورد نام حضرت بهاءاهللا شاه نعمت اهللا ولياشعار  

  اين هفت حرف نام آن شاه منست
   بشمارش مجموع دويست و سي و هشت

  

  آن شاه مراد مظهراهللا منست  
  تا دريابي که نام دلخواه منست

  

مجموع حروف هفتگانه مذکور در اين شعر به حروف ابجد عبارتست از حسين علي نام مبارک حضرت 
  .بهاءاهللا

o  حضرت بهاءاهللا و نيز جانشيني حضرت عبدالبهاء در مورد نسب و مدت رسالت شاه نعمت اهللا ولياشعار  

  نايب مهدي آشکار شود
  پادشاهي تمام دانايي
  بندگان جناب حضرت او
  تا چهل سال اي برادر من
  دور او چون شود تمام به کام
  نوجواني ز دودمان ملوک
  سر حد روم را زند برهم

  بلکه من آشکار مي بينم  
  روري با وقار مي بينمس

  سر به سر تاجدار مي بينم
  دور آن شهريار مي بينم
  پسرش يادگار مي بينم
  جا کند بر فراز تخت سلوک
  همچو کيهان به هند زند علم
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  تا سي و چهار و پنج سال تمام
  دگر از بعد پادشاهي او
   نعمت اهللا هرآنچه بود نهان

  

  آنچه امر است نيز بگو
  آنچه امر است نيز بگو
  اندر اين نکته اش نمود بيان

  

o  در باره ظهور حضرت اعلي شاه نعمت اهللا ولياشعار       

  غ ر س چو بگذرد از سال
  

  غايبي آشکار مي بينم  
  

  :با قدري تحريف و تصحيف ذکر شده در جلد هفتم نامه دانشوران

  در سال غرس من دو قران ميبينم
  دين نوع دگر گردد و اسالم دگر

  

  از مهدي و دجال نشان ميبينم  
  اين سر نهان است عيان ميبينم

  

  .، سال بعثت حضرت اعلي۱۲۶۰است با به حساب حروف ابجد برابر » غ، ر،س«

  چون به برج سعد آيند آن زمان اين هفت شاه
  

  آشکارا گردد آن مهدي که هادي ما بود  
  

هجري  ۱۲۵۶سياره که به دور خورشيد مي گردند است و اين هفت سياره در سال  ۷شاه،  ۷منظور از 
  .قمري به برج سعد آمده اند

  موالنا •
الدين حسين خطيبي بلخي معروف به موالنا جالل الدين رومي يکي ديگر از اعاظم جالل الدين محمد بن بهاء 

  .حکما و عرفا و بزرگترين شعراي ايران است که بيش از هر شاعر ديگري در آثار مقدسه به او اشاره گشته است
o موالنا پيامبر بي کتاب در مورد تداوم ظهور پيامبران مي گويد: 

  گفت در قرآن خدا با عقل کل
  سنت اهللا را ز پي تبديل نيست

  

  سنت ما بوده ارسال رسل  
  زان در ارسال رسل تعطيل نيست

  

  .)االسراء(سوره بني اسرائيل  ۷۷اين ابيات اشاره دارند به آيه 

o تضمين وحدت از موالنا  

  هر لحظه به شکلي، بت عيار برآمد
  دل برد و نهان شد

  هر دم به لباسي دگر آن يار بر آمد 
  جوان شد گه پير و   

  گه نوح شد و کرد جهاني به دعا غرق
  خود رفت به کشتي
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  عيسي شد و بر گنبد دوار برآمد       
  مشهور زمان شد       

  باهللا که همو بود که مي آمد و مي رفت
  هر بار که ديدي

  تا عاقبت آن يار، عرب وار بيامد 
  داراي جهان شد 

  باز آن صنم خوشقدم،آن مفخر آدم
  محبوب دو عالم

  نام بهاء، از شجر نار برامدبا  
  هر پير جوان شد 

  جهاني به دعا غرقه نمودست ،گر نوح
  راه گشوده است

  آن کشتي دردانه به کهسار برآمد 
  تا حصن امان شد 

  عيسي به فلک رفت، ولي روح تسلّي
  !در اوج تجلّي

  با مهر فزاينده، پدروار برآمد
  خود شاه شهان شد 

  کالمشگر احمد مرسل که عرب بود و 
  شد باده جامش

  از کلک بهاء، هر در شهوار برآمد
  سلطان بيان شد 

  گر باب بهاء،جان به فدا در ره حق داد
  تا زنده شود داد
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  با پرچم داد، آن سرو سردار برآمد
  دادار، عيان شد 

  در لعل بهاء، خمر بقاء، گشته مهنّا
  بزمي شده بر پا

  اي قوم بيا، ساقي خمار برآمد       
  ده، روان شدآن با       

  حافظ •
  .ايران است شمس الدين محمد بن بهاءالدين شيرازي متخلص به حافظ و مشهور به لسان الغيب از بزرگترين شعراي

o اشعار حافظ درباره ظهور حضرت اعلي  

  شيراز پر غوغا شود شکر لبي پيدا شود
  ببين هالل محرم بخواه ساغر راح
  عزير دار زمان وصال را کاندم

  

آشوب لبش بر هم زند بغداد را ترسم که   
که ماه امن و امان است و سال صلح و 
  صالح مقابل شب قدر است و روز استفتاح

  

روز از  ۲همچنين  .۱۲۶۱هالل محرمي را به حساب در آور که با عدد ساغر در آيد يعني در محرم سنه 
  .مولد مبارک است ۲اين ماه 

  اي صبا گر بگذري بر ساحل رود ارس
  فارس را گرفتي به شعر خود حافظعراق و 

  

  بوسه زن بر خاک آن وادي و مشکين کن نفس  
  بيا که نوبت بغداد و وقت تبريز است

  

زماني مسافرخانه مقام اعلي تکميل و تقديم حضرت عبدالبهاء گرديد هيکل مبارک با مسرت وافر به باني 
  .دو بيت از غزل حافظ را خواندندمسافرخانه آقا ميرزا جعفر رحماني شيرازي نظر فرمودند و اين 

  خوشا شيراز و وضع بي مثالش
  ميان جعفر آباد و مصلي

  

  

  خداوندا نگهدار از زوالش 
  عبير آميز مي آيد شمالش

  

واقع است و اين هواي لطيف دريا ) مقام مقدس اعلي(مسافرخانه آقا ميرزا جعفر شيرازي در کنار مصلي 
  .هم معرف آن شعر است

  فردوسي •
  :شاعر نامدار ايران با توجه به اين عقيده که شاه بهرام پيغمبر ايراني موعود زرتشتيان است چنين سروده فردوسي

  از اين پس بيايد يکي شهريار 
  يکي مرد پاکيزه نيک خوي 
  کزو گردد ايمن جهان از بدي

  

  

  ز دشت سواران نيزه گذار
  کزو دين يزدان شود چار سوي
  بتابد از او فره ايزدي

  

  .بوده اند) يزدگرد سوم(شاعر از دشت سواران مازندران است که جمال مبارک از انساب پادشاهان ساساني  مقصود
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  سعدي •
شاعر ) هجري قمري ۶۹۱يا  ۶۷۱ - ۶۰۶يا حدود  ۵۸۵حدود (ابومحمد مصلح بن عبداهللا مشهور به سعدي شيرازي 

  .اند مقامش نزد اهل ادب تا بدانجاست که به وي لقب استاد سخن داده .گوي ايراني است و نويسنده پارسي
o اشعار سعدي درباره ظهور حضرت اعلي 

  بهش باش که هوشيدر ز در آيد باز
  

  

  طواف کعبه و مسجد االقصي شد شيراز
  

  عطار •
  :گويدعطار در مورد آفرينش زمين و نيز ظهور پيامبران مي 

  به قرآن چنين فرمود داور
  که عالم را به شش روز آفريدم
  بود عالم حقيقت عالم دين
  بود شش روز دور شش پيمبر
  وليکن روز دين سال هزار است
  چو گردد شش هزاران سال آخ

  

  

  تو تا دينش بداني اي برادر
  محمد را به عالم برگزيدم
  چنين دارم ز دين راه تلقين
  اورمرا تعليم قرآن گشت ي

  بدين ترتيب عالم را مدار است
  شود قائم مقام خلق ظاهر

  

  نظامي گنجوي •
مي  گمان ميزيسته بوده يوم نصف مقارن که هفتاد و پانصد سال در که گنجوي نظامي حکيم بزرگ شاعر
 نصف فلها فسدت ان و يوم فلها امتي صلحت ان« حديث طبق قائم حضرت ظهور و اسالم امت اجل که کرده

 االسرار مخزن کتاب در که اينست .باشد بايد يوم نصف در» تعدون مما سنته کالف ربک عند يوما ان و يوم

  :مي شود نقل آن بيت چند که سروده اشعاري مناسبت همين به سوم نعت در

  نقاب مکي و برقع مدني اي
  نفس آمد بلب را منتظران
  در عرب منشين ران عجم سوي
  کن تازه وجهان برآراي ملک
  زنند کم امرا تا زن تو سکه

  ازآسورگان مسند اين بازکش
  بپردازشان غولند خانه
  توباش جان بيا جسميم ماهمه
  ميکنند دين رخنه طرفي از

  را سرافيل بفرماي و خيز
  شو اسرار پرده خلوتي

  خواب ايام بس پانصد و هفتاد
  

  

  آفتاب بود چند نشين سايه
  رس بفرياد فرياد تو ز اي

  شب شبديز و اينک روز زرده
  کن آوازه از پر را هردوجهان

  زنند دم خطبا تا توخوان خطبه
  آلودگان از منبر اين ده غسل
  اندازشان عدم دان غله در
  باش تو سليمان موريم همه ما
  ميکنند کمين اطراف دگر وز
  را قنديل سه دو اين بدمد تا
  شو بيدار تو خفتيم همه ما

  شتاب بمجلس است بلند روز
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اگردر آنچه ظاهر شده تفكر نمائي خود را غني و مستغني « :به اين بيان حضرت بهاءاهللا مي کنيم که مي فرماينددر پايان اشاره 
حق مقدس است از ظنون و اوهام و مشيت و اراده انام با علم يفعل ما يشاء و راية يحكم ما يريد آمده  .از سؤال مشاهده كني

حجة و برهان فوق مقامات اهل امكان ظاهر فرموده آياتش در كتب و زبر و الواح موجود و مشهود و بيناتش در سور ملوك و 
 .»٢٣٧رئيس ظاهر و هويدا

  

 معجزه ديانت بهايي چيست؟ .۱۹

 .ضوع معجزه فقط مربوط به ديانت بهايي نيست، لذا براي درک حقيقت، اين مبحث در نُه قسمت بررسي مي شودمو

  خداوند به هر کاري تواناست

يعني خداوند مي  .برخالف ادعاي رديه نويسان عليه دين بهايي، بهائيان معتقدند خداوند بر هر امري و معجزه اي قادر است
خداوند قدرت مطلق است و هيچ  .تواند معجزه هاي گوناگون، چه ظاهري و چه باطني، توسط پيامبران خود آشکار سازد

قدرتي برتر از او نيست و همه عالم در يد اقتدار اوست، زيرا خود عالم را آفريده است و به حقايق و ذات آن شناخت و احاطه 
 .کامل دارد

  ع معجزاتدليل عدم وقو

خداوند علي رغم توانايي مزبور، تمايلي به آوردن معجزات ظاهري ندارد و اراده فرموده است کارهاي اين جهان خاکي و 
علت آن هم اين است که  .مادي را بيشتر از طريق اسباب و وسايل و بر طبق قوانين مادي انجام دهد و اين است سنت الهي

بنابراين  .فقط براي کساني دليل هستند که در زمان وقوع آن معجزات حاضر بوده اندحتي در صورت آوردن چنين معجزاتي، 
هندو ها، بودايي ها، يهوديان، مسيحي ها، زردشتي ها،  .معجزات نمي تواند براي نسل هاي بعدي دليل محکمي باشد

حقانيت آئين هاي خود را از طريق معجزات همه و همه چنين معجزاتي را به وفور نقل کرده اند، اما نتوانسته اند  ...مسلمانان،
به اين ترتيب معجزات ظاهري ! حتي بت پرستان نيز به بت هاي خود نسبت معجزه داده اند .ظاهري براي يکديگر اثبات کنند

  .نمي توانند برهان محکمي باشند و به کلي مشکوک و مخدوش اند

که منکران پيامبران، حتي در صورت مشاهده معجزه ظاهري نيز  در خود قرآن مجيد و تاريخ اسالم شواهد قاطعي وجود دارد
 .است) ص(نمونه بارز آن ادعاي شق القمر کردن حضرت محمد  .مؤمن نمي شدند و پيامبران را ساحر و جادوگر مي گفتند

معناي هر چند اين معجزه  .معجزه خواست و حضرت، ماه را به دو نيم کردند) ص(گفته شده ابوجهل از حضرت محمد 
باطني دارد، اما فکر مي کنيد حتي در صورت واقعي و ظاهري بودن دو نيم شدن ماه، نتيجه چه مي شد؟ آيا ابوجهل مؤمن 

و خديجه و امثال سلمان و ) ع(اما مقايسه کنيد ابوجهل را با حضرت علي ! نه تنها مؤمن نشد، بلکه بر کفر خود افزود! شد؟
اينان شق القمر را نديدند و مؤمن شدند، ولي آن معرض، به اصطالح  .ر و والدين شهيدشحمزه و بالل و مقداد و عمارِ ياس
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مؤمن ) که در قسمت هفتم ذکر خواهد شد(پس معلوم است آنان به خاطر دليل مهم ديگري ! شق القمر را ديد ولي مؤمن نشد
خدا براي کفار فرشتگان را فرو فرستد و يا شدند و نه به خاطر معجزات ظاهري، چنانکه در قرآن نيز مذکور است که اگر 

  ٢٣٨.مردگان را به سخن آورد، باز هم ايمان نخواهند آورد

  امتناع پيامبر اسالم در مقابل درخواست معجزه

ادعاي معجزه ظاهري نفرمودند و در برابر اميال و هوي و  -مانند ساير انبياي الهي -برخالف تصور مسلمانان، حضرت محمد
وقَالُواْ لَن "« :چنانکه در قرآن مي فرمايد! هريک معجزه اي از حضرتشان مي طلبيدند، پاسخ منفي دادند هوس معرضين که

تُسقطَ السماء كَما  نْهار خاللَها تَفْجِيرا أَونُّؤمن لَك حتَّى تَفْجر لَنَا من اَألرضِ ينبوعا أَو تَكُون لَك جنَّةٌ من نَّخيلٍ وعنَبٍ فَتُفَجر اَأل
ى في السماء ولَن نُّؤمن لرقيك حتَّى تُنَزِّلَ زَعمتَ علَينَا كسفًا أَو تَأْتي بِاللّه والْمآلئكَة قَبِيلًا أَو يكُون لَك بيتٌ من زُخْرف أَو تَرقَ

يعني کفار گفتند ما هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد تا آنکه از » ٢٣٩"ن ربي هلْ كُنتُ إَالَّ بشَرا رسولًاعلَينَا كتَابا نَّقْرؤه قُلْ سبحا
زمين براي ما چشمه آبي بيرون آوري، يا آن که تو را باغي از خرما و انگور باشد که در ميان آن باغ نهرهاي آب جاري 

يا آن که خدا را با فرشتگان در مقابل ما حاضر آري، يا آنکه خانه اي از زر و کاخي گردد، يا آن که آسمان بر سرما فرو افتد، 
زرنگار دارا باشي يا آن که بر آسمان باال روي و باز هم هرگز ايمان به آسمان رفتنت نياوريم تا آن که بر ما کتابي نازل کني 

  !که از جانب خدا به رسالت آمده ام؟ بگو خدا منزه است، آيا من فرد بشري بيشترم .که آن را قرائت کنيم

يا من  .هو اللّه« :در همين مورد، حضرت عبدالبهاء در جواب کسي که مي خواسته ايشان را امتحان کند، چنين مي فرمايند
ئي عرض نمود  امتحن من هو ميزان األمتحان، حکايت کنند که روزي حضرت امير عليه السالم بر لب بامي بود شخص بيگانه

 ل مؤمن باللّه عرض کرد پس اعتماد بر حفظ حقهستي فرمودند کيف ال و انا او يا علي مطمئن بحفظ و حمايت و صيانت حق
ز فرمودند هر عالي دانيرا بايد امتحان نمايد نه هر کس در هر جا للمولي ان يمتحن العبد و ليس نما و خود را از لب بام فرو اندا

للعبد ان يمتحن المولي اينست که هفت قبيله از قبائل عرب در حضور حضرت رسول روحي له الفدا حاضر و هر يک امتحاناً 
گري او تأتي بکتاب من السمآء بر زبان راند ديگري او گفت دي ئي خواستند يکي حتّي تفجر لنا من األرض ينبوعاً معجزه

يکون لک بيت من زخرف گفت ديگري او ترقّي الي السمآء بر زبان راند چون مقصدشان امتحان بود جواب کلّ قل سبحان 
  »٢٤٠.ربي هل کنت الّا بشراً رسوال شد

  معاني باطني معجزات

محکمات آياتي است که معني ظاهري آن  .محکمات، متشابهات :اندطبق آيات قرآن مجيد، آيات کتب آسماني به دو قسم 
شواهد نشان مي دهد که معجزات ظاهري  .مد نظر است، اما متشابهات آياتي است که داراي معناي باطني و غير ظاهري است

نظور معناي ظاهري مذکور در کتب آسماني نيز اکثراً از آيات متشابهات است و داراي معناي باطني مي باشد، چه که اگر م
بود، چنان که اشاره شد، افرادي که آن معجزات را ديده بودند نبايستي پس از آن، انبيا را ساحر مي گفتند و ردشان مي 

  .مهم تر از شواهد مزبور، وجود آياتي در کتب مقدسه است که گوياي معناي باطني معجزات است .کردند
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حال آن که منظور از مرده و زنده  .که بر سر زبانهاست زنده کردن مردگان استبه عنوان مثال، يکي از مشهورترين معجزات 
در اصطالح وحي،  .در کتب آسماني، در موارد خاصي که به معجزه تعبير شده، معناي باطني آن است و نه معناي ظاهري آن

) ص(جع به حمزه عموي حضرت رسول از جمله قرآن مجيد در آيه اي که را .بي ايمانان مرده شمرده شده اند و مومنان زنده
س بِخَارِجٍ أَو من كَان ميتًا فَأَحيينَاه وجعلْنَا لَه نُورا يمشي بِه في النَّاسِ كَمن مثَلُه في الظُّلُمات لَي« :و ابوجهل است مي فرمايد

يمانش به اسالم است؛ در اينجا وي به خاطر بي ايماني مرده اشاره به حمزه قبل از ا(يعني آيا کسي که مرده بود » ٢٤١...منْها
و به او روشني ايمان داديم که با آن در ميان مردم راه مي رود، ) اشاره به ايمان آوردن او(و ما او را زنده کرديم ) ذکر شده

در جاي ديگر ! ارج شود؟که نمي تواند از آن خ) مقصود ابوجهل است(مانند کسي است که در تاريکي هاي بي ايماني است 
  .مشرکين و کفار را نيز از مردگان مي خوانند» ٢٤٢أَمواتٌ غَير أَحياء وما يشْعرون أَيان يبعثُون«با ذکر آيه 

مرا متابعت کن و بگذار که مردگان، « :مؤيد همين معني نيز در انجيل آمده است که در آن بي ايمانان را مرده ذکر فرموده
در اينجا منظور از مردگان اول بي ايمانان هستند، و مردگان ثاني مردگان جسماني و ظاهري  .»٢٤٣گان خود را دفن کنندمرد

پدران شما در بيابان من را خوردند  .من نان حيات هستم« :و همچنين مي فرمايد! اند؛ و اال مرده که نمي تواند مرده را دفن کند
اگر  .من هستم آن نان زنده که از آسمان نازل شد .ن نازل شد تا هر که از آن بخورد، نميرداين ناني است که از آسما .و مردند

و شما را که در « :آمده است ۲و در رساله پولس رسول به أفَسسيان، باب  .»٢٤٤کسي از اين نان بخورد تا ابد زنده خواهد ماند
ور از کوري و کري مذکور در کتب مقدسه نيز ظاهري نيست، به اين ترتيب منظ .»خطايا و گناهان مرده بوديد، زنده گردانيد

  .»٢٤٥قومي که چشم دارند اما کور هستند و گوش دارند اما کر مي باشند« :چنانکه مشابه آيات قرآن، اشعياء نبي نيز مي فرمايد

شما مي دانيد  .يستاما صحبت از شق القمر در دنياي امروز شايسته ن .نمونه ديگر معجزه شق القمر کردن حضرت محمد است
فاصله ماه تا زمين يکصد و پنجاه هزار کيلومتر است و حجم ماه تقريبا يک ششم زمين است و اگر اندکي ماه از مدار خود 

آيا شما مي توانيد يک  .خارج شود، آب درياها همه شهرها را فرو خواهد برد، زيرا جزر و مدها در اثر جاذبه ماه رخ مي دهند
مگر نه اينکه ماه از تمام نقاط زمين قابل رؤيت است و اين حادثه بسيار شگرف ! کيلومتري را تصور کنيد؟ ۱۵۰۰۰۰شمشير 

بوده، پس چرا اين ماجرا در هيچ کتاب تاريخي مربوط به هيچ کشوري ثبت نشده؟ از اينها گذشته، اين معجزه اي حتي اگر 
مثال فرض کنيد گفته  .براي شاهدان عيني حجت مي شد و براي ديگران افسانه اي غير قابل اعتماد بود معقول هم بود، فقط

شود حضرت بهاءاهللا به اشاره انگشت، خورشيد را به چهار قسمت کردند و هر قسمت آن را هم به يک جهت جهان پرتاب 
ه آسمان پرتاب کردند و عده زيادي هم شاهد اين ماجرا کردند و بعد قطعات آنرا در مشت خود گرفتند و به هم چسباندند و ب

آيا اين ادعا تفاوتي با آن داستان شق القمر  .بودند که همه بهائي شدند و اين مطلب در فالن کتاب بهائيان نقل گرديده است
  دارد و آيا براي پيروان اديان ديگر حجت محسوب مي گردد؟

به انگشت اقتدار و اراده حضرت رسول اکرم، منشق و بي نور " ابوالحکم" وجود  اما معني باطني شق القمر اين است که قمر
به ابوالحکم معروف بود و ) ص(چه که ابوجهل قبل از انکار حضرت رسول  .زمان تبديل نمود" ابوجهل"گشت و او را به 

خورشيد حضرت محمد در ميان  اما چون .رئيس بني مخزوم در قبيله قريش بود و لذا بين قوم خود همچون قمر مي درخشيد
قريش بدرخشيد و او از روي برتافت، نور حکمتش به تاريکي جهل تبديل شد و در آخر در جنگ بدر در صف کفار کشته 
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در عوض حمزه که روي به سوي خورشيد نبوت نمود، تا ابد روشن گشت و در جنگ احد در راه اسالم شهيد شد، و  .شد
  .الشهداء ملقب گرديد، به سيد)ع(قبل از حضرت حسين

شق قمر گفته اند، شق شمس ظاهر؛ و « :حضرت بهاءاهللا مي فرمايند .مشابه شق القمر، در تاريخ بهايي نيز شق الشّمس واقع شد
اشاره  .»٢٤٦آن در وقتي پديد آمد که شيخ محمد حسن نجفي که قطب علماي ايران بود از صراط لغزيد و به مقّر خود راجع

خ محمد حسن نجفي مزبور، مشهور به صاحب جواهر که به مراتب عظيم تر از ابوجهل بود، به خاطر اعراض از مي فرمايند شي
در کتاب مستطاب اقدس نيز ضمن ذکر اعراض او اشاره مي فرمايند بر  .ظهور جديد، خورشيد وجودش خاموش گرديد

نداشتند، مؤمن شدند و همچون حمزه، نامشان  عکس او، امثال محمد جعفر گندم پاک کن اصفهاني که ابداً اسم و رسمي
  .ابدي گرديد

اما معاني حقيقي اين تماثيل براي  .با توضيحات فوق، از جمله رمزها و متشابهات کتب مقدسه قبل که داراي معناي باطني اند
قيامت،  :فاهيم عبارتند ازبرخي از اين م .اولين بار از منبع وحياني و الهام رباني در دو آئين بابي و بهايي روشن شده است

آسمان، زمين، ماه، شب، روز، آخرالزمان، ساعت، بهشت، جهنم، شير، عسل، شراب، آب، نان، آتش، بعث، غيبت، حشر، 
نشر، رجعت، برزخ، معاد، روح، قبر، دنياي بعد، خلقت آدم و حوا، خلقت آسمان و زمين در شش روز، اسم اعظم، مالئکه، 

و مجازات و مکافات، زنده شدن مرده ها، دجال، سفياني، شفاي نابينا و ناشنوا و گنگ، زنده  جن، شيطان، حساب و کتاب
، از )ص(، ابدي بودن شريعت حضرت موسي )ص(کردن مردگان، يد بيضاي موسي و مار و آتش، خاتميت حضرت محمد

يح از قبر بعد از سه روز، مفهوم ، دو نيم شدن ماه، برخاستن حضرت مس)ص(بين نرفتن انجيل جليل و کالم حضرت مسيح 
وحي و الهام و جبرئيل و روح القدس و تشبيه آن به کبوتر، عمرهاي طوالني همچون نوح، لقاءاهللا و ديدار خدا، نشستن خدا بر 
عرش، عالم ذر، نزول مدينة اهللا و اورشليم جديد، ملکوت خدا، تين و زيتون، شهرهاي جابلقا و جابلسا، خضر، رفتن حضرت 

نس در شکم ماهي، قصه اصحاب کهف، هدهد سليمان، عوالم ملک و ملکوت و جبروت و الهوت و امثال آن، معني يو
و بسياري اسرار و رموز و متشابهات  ...مدت زمان قيامت که هم به يک چشم به هم زدن تعبير گشته و هم به پانصد هزار سال،

  .ديگر که معاني و مفاهيمي باطني و حکيمانه دارد

مثال اگر  .اين معجزات ظاهره در نزد اهل حقيقت اهميت ندارد« :ت عبدالبهاء در مورد معاني باطني معجزات مي فرمايندحضر
کوري بينا شود عاقبت باز کور گردد يعني بميرد و از جميع حواس و قوي محروم شود لهذا کور بينا کردن اهميتي ندارد زيرا 

اما اهميت در اعطاي بصيرت و حيات  .مرده زنده شود چه ثمر دارد زيرا باز بميرداين قوه بالمآل مختل گردد و اگر جسم 
ابديست يعني حيات روحاني الهي زيرا اين حيات جسماني را بقايي نه و وجودش عين عدم است مثل اينکه حضرت مسيح در 

جسد جسد است و مولود روح روح  جواب يکي از تالميذ مي فرمايند که بگذار مرده را مرده ها دفن کنند زيرا مولود از
مالحظه کنيد نفوسي که بظاهر بجسم زنده بودند آنان را مسيح اموات شمرده زيرا حيات، حيات ابديست و وجود،  .است

لهذا اگر در کتب مقدسه ذکر احياي امواتست مقصد اينست که به حيات ابديه موفق شدند و يا آنکه کور بود  .وجود حقيقي
اين بينايي بصيرت حقيقيه است و يا آنکه کر بود شنوا شد مقصد آنکه گوش روحاني يافت و به سمع  بينا شد مقصد از

ملکوتي موفق گشت و اين به نص انجيل ثابت شده که حضرت مسيح مي فرمايد که اينها مثل آنانند که اشعيا گفته اينها چشم 
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و مقصد اينست که مظاهر ظهور عاجز از اجراي معجزاتند زيرا  .مدارند اما نبينند گوش دارند لکن نشنوند و من آنها را شفا ده
پس در هر جايي از کتب مقدسه  .قادر هستند لکن نزدشان بصيرت باطني و گوش روحاني و حيات ابدي مقبول و مهم است

شد و يا غافل که مذکور است کور بينا شد مقصد اينست که کور باطن بود به بصيرت روحاني فائز شد و يا جاهل بود عالم 
بود هشيار گشت و يا ناسوتي بود ملکوتي شد چون اين بصيرت و سمع و حيات و شفا ابديست لهذا اهميت دارد و اال حيات و 

مانند اوهام در ايام معدوده منتهي گردد مثال اگر چراغ خاموشي روشن شود باز ! قواي حيواني را چه اهميت و قدر و حيثيتي
  .»٢٤٧فتاب هميشه روشن است اين اهميت داردخاموش گردد، ولي چراغ آ

  معجزات ظاهري

چنانکه در قسمت اول ذکر شد، ديانت بهايي منکر قدرت الهي در آوردن معجزات ظاهره توسط پيامبران نيست، اما طبق آنچه 
اين قبيل معجزات اگر چه براي ديگران  .گذشت، معجزات ظاهري را دليل اصلي براي غير مؤمنان و نسل هاي بعدي نمي داند

با اين ديد تمام  .حجت و دليل محسوب نمي شود، اما براي مؤمنان نشاني ثانوي و فرعي از حقانيت دينشان تلقي مي گردد
   .زندگي و امور انبياء معجزه به حساب مي آيد

شد، ولي حتي اجازه ندادند مومنين به ذکر آن از حضرت بهاءاهللا نيز چون ديگر مظاهر ظهور الهي، معجزات ظاهره نيز آشکار 
مهم تر از آن  .اشتغال ورزند و فقط گاهي مي توان آنها را از البالي بعضي الواح مبارکه و يا بعضي مطالب تاريخي دريافت

حجت و مطلب، که در اديان الهي بي سابقه است، اين است که حضرتشان چند بار سالطين و علما را دعوت فرمودند تا آنچه 
برهان مي طلبد ظاهر فرمايند، اما حتي در يک مورد هم، دعوت ايشان پذيرفته نشد و علما از ترس رسوائي به بهانه هاي 

از جمله وقتي علماي عراق طالب معجزه شدند، فرمودند همه آنها جمع شوند و يک معجزه  .مختلف از رويارويي سر باز زدند
اما آنان ترسيدند و چنين نکردند و گفتند شايد حضرتشان جادوگر باشند و سحري بنمايند و  .را در نظر گيرند تا ظاهر فرمايند

مورد ديگر در لوح ! آن وقت ديگر براي ايشان حرفي باقي نخواهد ماند و لذا منصرف شده، به دشمني بيشتر قيام کردند
اما ناصرالدين شاه  .هورشان رابيان فرمايندناصرالدين شاه است که از وي خواستند علما را جمع کند تا حضرتشان دليل ظ

وقتي از علما خواست جواب لوح را بدهند،  -ساله حامل لوح مزبور  ۱۷جوان  -ضمن شکنجه و شهيد کردن جناب بديع 
همين امر را حضرت بهاءاهللا از سلطان  .ايشان به بهانه اين که حضرت بهاءاهللا طالب سلطنت هستند تقاضاي شاه را رد کردند

ثماني خواستند و فرمودند ده دقيقه اجازه مالقات دهد تا حجت خود را آشکار فرمايند، ولي وي نيز مانند شاه ايران و علماي ع
همان طور که مشهود است دعوت علما و سالطين توسط حضرت بهاءاهللا براي آوردن دليل و معجزه در تاريخ  .آن سر باز زد

  .رموديد که حضرت رسول تقاضاي معجزه کفار را رد فرمودنداديان بي سابقه است، چنانکه مالحظه ف

  عدم ارتباط منطقي بين وظيفه رسالت و آوردن معجزه

به اين معني که في  .نکته اساسي ديگر آن است که بين ادعاي پيامبري با قدرت معجزات ظاهري منطقاً ارتباطي وجود ندارد
ا انتظار مي رود، نه اينکه بتواند پرواز کند و يا سنگ را به سخن گفتن المثل از کسي که مدعي پزشکي است، درمان بيماري ه

! چه که حتي اگر چنين کارهايي را بتواند انجام دهد و باعث تعجب همگان نيز بشود، اثبات پزشکي او نخواهد بود! وادارد
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و برهان من اين است که اين است  ۱۰بيش از عدد  ۴اگر کسي گويد که عدد " :امام محمد غزالي عالم بزرگ اسالم گفته
عصا را به مار تبديل مي کنم و اين کار را بکند و عصا مار شود، همانا من از حيله و کار او متحير مي شوم ولکن بر يقين خود 

همين طور پيامبران  .يعني ارتباطي بين دليل و آنچه ادعا شده وجود ندارد ."کمتر است ۱۰از عدد  ۴باقي مي مانم که عدد 
اي سحر و جادو نکرده اند که از ايشان چنين خواسته شود، بلکه ايشان مربياني آسماني هستند که اصول زندگي مادي و ادع

  .معنوي و اجتماعي را به بشر مي آموزند تا در هر دو عالم سير کمالي داشته باشد

الَّ أَقُولُ لَكُم عندي خَزَآئن اللّه وال قُل « :بر طبق همين دليلِ منطقي است که در قرآن مجيد به حضرت رسول خطاب آمد که
ى ومتَوِي اَألعسلْ يقُلْ ه ى إِلَيوحا يإِالَّ م أَتَّبِع إِن لَكإِنِّي م ال أَقُولُ لَكُمو بالْغَي لَمأَعونأَفَالَ تَتَفَكَّر يرصيعني به اين قوم  ٢٤٨»الْب

بگو من نمي گويم خزائن خداوند نزد من است و من نمي گويم غيب مي دانم و من نمي گويم فرشته هستم؛ جز اين نيست 
يعني من ادعاي علم غيب و قدرت بر اشياء نکرده ام که شما گاهي از من  .که آنچه را به من وحي شده است پيروي مي کنم

گامي چشمه جاري کردن مي طلبيد و وقتي خانه پر از زر مي جوئيد و پيوسته به معجزات مي خواهيد به آسمان روم و هن
  .پس بايد بين ادعا و دليل درستي آن ادعا رابطه اي منطقي باشد ٢٤٩.امتحان مي کنيد

  معجزه پيامبران آثار و کتب الهي است

له حضرت بهاءاهللا، نفس ظهور ايشان و نزول آيات با توضيحات قبل روشن مي شود که دليل و برهان اصلي انبياء الهي و از جم
وحياني بوده و هست ونه معجزات ظاهري؛ چه که آيات و کتب الهي، بر عکس معجزات ظاهري، باقي هستند و همه نسل 

 به همين دليل حضرت بهاءاهللا .هاي بشري مي توانند آن را مالحظه کنند و بررسي نمايند و از آن سود معنوي و اجتماعي برند
به جناب نبيل امر فرمودند که معجزات مندرج در کتاب تاريخ نبيل را حذف کند، با اين حال، هنوز ذکر تعدادي از آن 

حضرت محمد درخواست آيات و معجزات ظاهري را رد , و به همين علت، همانطور که ذکر شد .معجزات باقي مانده است
قُل لَّئنِ اجتَمعت اِإلنس والْجِن علَى أَن يأْتُواْ بِمثْلِ هذَا الْقرآن الَ « :فرمودند، اما در عوض در آيه ديگري چنين آمده است

يعني بگو اي پيغمبر که اگر جن و انس متفق شوند که مانند اين قرآن کتابي  ٢٥٠»يأْتُون بِمثْله ولَو كَان بعضُهم لبعضٍ ظَهِيرا
حضرت باب و حضرت بهاءاهللا نيز همين استدالل را آورده  .ند همه پشتيبان يکديگر باشندبياورند، هرگز نمي توانند؛ هرچ

  ٢٥١.اند

 أَولَم .قَالُوا لَولَا أُنزِلَ علَيه آياتٌ من ربه قُلْ إِنَّما الْآياتُ عند اللَّه وإِنَّما أَنَا نَذير مبِين«َ :همچنين خداوند در قرآن مي فرمايد
نُونمؤمٍ يقَوى لكْرذةً ومحلَر كي ذَلف إِن هِملَيتْلَى عي تَابالْك كلَيأَنَّا أَنزَلْنَا ع هِمكْفيعني کفار مي گفتند اگر پيغمبر است  ٢٥٢»ي

ولي من براي انذار بعد خداوند در جواب مي فرمايد به آنها بگو که معجزات نزد خداوند هست  .چرا معجزاتي ظاهر نمي کند
آيا کتابي که بر تو نازل کرديم و براي ايشان تالوت و  :و در ادامه مي فرمايند .و ترساندن از عذاب آخرت ظاهر شده ام

بر همين اساس  .زيرا که در کتاب، رحمت و موعظه است براي کساني که ايمان مي آورند! خوانده مي شود کافي نيست؟
رآن مي فرمايند معجزه شان کلمات و آيات وحياني است و از همه دعوت مي کنند اگر مي حضرت رسول از طرف خدا در ق
  ٢٥٣.توانند سوره اي مثل آن بياورند
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اما اين  اما دليل معجزه بودن قرآن چيست؟ برخي مي گويند که فصاحت و بالغت اين کتاب سبب معجزه بودن آن است،
از اين گذشته مي توان جمالتي را در کتب ديگر نيز  .مقايسه آنها با قرآن استفصيح و بليغ و  مستلزم مطالعه تمام کتابهاي

علت اصلي آنکه اين کتاب معجزه بيان گرديده، قدرت  بنايراين .پيدا کرد که از برخي آيات قرآن فصيح تر و بليغ تر باشد
عات علمي و پيشبيني هاي در از حضيض ذلت به اوج عزت رسانيد و همچنين اطال هدايت گري آن است که قوم عرب را
از جمله برهان « :حضرت عبدالبهاء درباره دليل حقانيت حضرت محمد مي فرمايند. مورد آينده که در قرآن بيان شده است

حضرت محمد قرآن است که بشخص امي وحي شده و يک معجزه از معجزات قرآن اينست که قرآن حکمت بالغه است 
و از اين گذشته مسائل تاريخيه و مسائل رياضيه بيان مينمايد  آن عصر بود تأسيس ميفرمايد شريعتي در نهايت اتقان که روح

در آنزمان قواعد فلکيه بطلميوس مسلّم آفاق بود و  بعد ثابت شد که منطوق قرآن حق بود که مخالف قواعد فلکيه آنزمان بود
لهذا جميع  ن مخالف آن قواعد مسلّمه رياضيهکتاب مجسطي اساس قواعد رياضيه بين جميع فالسفه ولي منطوقات قرآ

اما بعد از هزار سال تحقيق و تدقيق رياضيون اخير واضح و  اعتراض کردند که اين آيات قرآن دليل بر عدم اطالع است
ن بود مشهود شد که صريح قرآن مطابق واقع و قواعد بطلميوس که نتيجهء افکار هزاران رياضي و فالسفه يونان و رومان و ايرا

مثالً يک مسئله از مسائل رياضيهء قرآن اينست که تصريح بحرکت ارض نموده ولي در قواعد بطلميوس ارض ساکن  باطل
است رياضيون قديم آفتاب را حرکت فلکيه قائل ولي قرآن حرکت شمس را محوريه بيان فرموده و جميع اجسام فلکيه و 

نهايت تحقيق و تدقيق در مسائل فلکيه نمودند و آالت و ادوات اختراع لهذا چون رياضيون اخير  ارضيه را متحرک دانسته
کردند و کشف اسرار نمودند ثابت و محقق شد که منطوق صريح قرآن صحيح است و جميع فالسفه و رياضيون سلف بر 

س و تدريس در مسائل خطا رفته بودند حال بايد انصاف داد که هزاران حکما و فالسفه و رياضيون از امم متمدنه با وجود تدر
فلکيه خطا نمايند و شخص امي از قبائل جاهله بادية العرب که اسم فن رياضي نشنيده بود با وجود آنکه در صحراء در وادي 

پس هيچ شبهه  غير ذي زرع نشو و نما نموده بحقيقت مسائل غامضهء فلکيه پي برد و چنين مشا کل رياضيه را حل فرمود
ق العاده بوده و بقوت وحي حاصل گشته برهاني از اين شافي تر و کافي تر ممکن نيست و اين قابل نيست که اين قضيه خار

  .٢٥٤»انکار نه

حضرت بهاءاهللا با قدرت قلم خود  .جلد مي باشد ۱۰۰بنابراين معجزه حضرت بهاءاهللا نيز آيات و کتب ايشان است که حدود 
وحدت نوع بشر، تساوي  بيان کننده تعاليمي چون ثار وکتب ديانت بهاييآ .ديانت خود را اعالن فرمودند و آن را پيش بردند

تعديل معيشت و بسياري از اصول انساني ديگر است که بشريت را قادر مي سازد به سوي کمال و  ،زن و مرد، تحري حقيقت
است کساني را که به آن بهاءاهللا توانسته  آيا معجزه اي از اين عظيم تر است که تعاليم حضرت .سعادت حقيقي پيش ببرد

سال قبل بيان  ۱۶۰و اصول در حدود  تمسک مي جويند، در يک خيمه در آورد؟ ذکر اين نکته ضروري است که اين تعاليم
همان طور که در زمان  .شده اند؛ در زماني که نه تنها سياه پوستان بلکه حتي زنان نيز از حقوق اساسي خود بي بهره بودند

حضرت محمد مردم عادي از آوردن کالمي مانند قرآن عاجز بودند، در اين ظهور نيز فردي را نمي توان يافت که به اين 
  .وسعت بتواند اصول و احکامي را بيان نمايند که چنين هدايت بخش باشد

ظهور داليل و اشارات و عالئم و « :ي نمايندحضرت عبدالبهاء در لوحي، از جمله اثرات آيات مزبور را چنين فهرست م
؛ ظهور و ثبوت بين )حضرت باب(بشارات و انتشار آثار اخبار؛ انوار مشرقه از افق توحيد و ظهور بشارت کبري از مبشر ايشان 
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آيات بالد و احزاب مهاجم؛ مقاومت ملل و دول بزرگ در هر لحظه؛ بيان بديع و تبيان بليغ و سرعت نزول کلمات حکمت و 
و خطب و مناجات و تفسير محکمات و تأويل متشابهات؛ اشراق شمس علومش که مورد اقرار علماي بزرگ دنياست؛ صون 
و حفظ جمالش با وجود شروق انوارش و هجوم دشمنان؛ صبر و بال در زير زنجير و در همان لحظه دعوت همه به دين خدا؛ 

جن که بي سابقه است؛ معجزاتي که حاضرين در محضرش مشاهده الواح ملوک و انذارات و تحقق آنها؛ جاللش در س
همچنين پيش بيني ده ها حوادث مهم تاريخي است که در الواح ملوک و . «٢٥٥کردند؛ رشد بي نظير علوم در اثر ظهورش

ر و ديگر آثارشان ذکر شده است و چون هم در کتب بهايي و هم در کتب تاريخي ثبت شده است، غي کتاب مستطاب اقدس
، سقوط امپراطوري عثماني، سقوط ناپلئون سوم، وقوع جنگ جهاني اول و دوم، ٢٥٦کشف قوه اتم :از جمله .قابل انکار است

شايان توجه است که بعضي از اين پيش بيني ها بيش از چندين دهه قبل از وقوع آنها صورت گرفته  ...انقالب مشروطه ايران و
  .رفاً به واسطه وحي الهي امکان پذير مي باشداست که از عهده فکر بشري خارج است و ص

اي بهاءاهللا بقربانت اي بهاءاهللا بفدايت حرفي زده اي که « :حضرت عبدالبهاء در مورد يکي از مصاديق موارد مزبور مي فرمايند
ر کنائس منکر ندارد چه امر عظيمي تأسيس فرموده اي که هر مجمعي را قانع نمايد هر فرقه اي بر عظمتش گواهي دهد د

ارواح را به اهتزاز آرد تياسفيها را هيجان دهد روحانيون را روحانيت بخشد موحدين را به حقيقت توحيد آگاه نمايد 
اشتراکيون را راضي و شاکر گرداند مجالس صلح را بنشاط و طرب آرد هيچ حزبي جز خضوع مفري نيابد اين معجزه است 

جمال مبارک است و اال اگر پاي لنگ و شلي را شفا دادن معجزه باشد اينکار از اين اقوي قواي عالم وجود است اين تأييد 
  .»٢٥٧قدري موميائي بر ميايد شأن و هنري نيست

آنچه در الواح حضرت بهاءاللّه پيش از پنجاه سال مصرح و منصوص بود اين ايام محقّق و مشروح گشت « :و نيز مي فرمايند
ئي  ره هيکل و خطاباتيکه بملوک و سالطين ارض شده مالحظه نمائيد که چه معجزهمراجعت بالواح کنيد علي الخصوص سو

ابداً نفسي را گمان چنين نبود که نفوسي از ملوک که زلزله بر آفاق انداخته و در نهايت اقتدار موجود خطاب  .اعظم از اين
  .»٢٥٨نشدندبهاءاللّه صادر و اخبار بوقائع اليوم صريح و واضح با وجود اين نفوس بيدار 

اي بنده پروردگار، در اياميکه نير آفاق از مشرق عراق طلوع نمود و باشعه ساطعه مطالع عالم و مفارق امم را  .هواألبهي« و نيز
پرتو افشاند صالي عام بر جميع اهل امکان زد و ابواب موهبت کبري را بر وجه من علي االرض گشود کلّ طوائف و قبائل و 

و خاشع بودند هر سائلي از غوامض مسائل الهيه پرسش نمود جواب  مذاهب و طرائق در ساحت اقدس حاضر و کلّ خاضع
شافي کافي شنود و هر شخصي از اصعب مسائل فنون قديمه و علوم جديده حتّي علوم غريبه سؤال کردي جوابي مقنع استماع 

ر مدت حيات نه نزد کلّ در جميع اطراف با وجود آنکه کلّ ميدانستند د نمودي و اين قضيه مشهور آفاقست و معروف
  .»٢٥٩ع عبدالبها. تدرسي و نه تدريسي چه معجزه اعظم از اين

  معجزه حقيقي

آن که بسياري گمان مي کنند منظور از معجزه و انجام امور خارق العاده توسط انبياء دو نيم کردن ماه و شکافتن دريا و زنده 
حال آن که همه اينها معناي باطني دارد و در حقيقت منظور از خرق عادت  .کردن مرده و تبديل عصا به مار و امثال آن است
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حضرت  .و انجام امور خارق العاده، از بين بردن تقاليد و رسوم و تعصباتي است که قرن ها در يک جامعه ريشه دوانده است
ائج اين قرن عظيم است اين قرن هواللّه، شخص محترما کنفرانس صلح ملل اعظم نت« :عبدالبهاء در اين خصوص مي فرمايند

بفضائلي اختصاص يافته که کوکب درخشنده تأييدات  مثيل و نظير ندارد از جميع قرون ممتاز است نوراني در تاريخ انسان
از جمله خارق عادات اين قرن که في الحقيقه معجزه است تأسيس وحدت عالم  آسماني از افق اين قرن بر قرون و اعصار بتابد

ايران مرکز اختالف و نزاع و جدال بين  و تفرعات آن صلح عمومي طوائف و اتّحاد ملل مختلفه در اين نشئه انساني انسانيست
ملل بود بدرجه که وصف نتوان نمود ملل خون يکديگر مباح ميشمردند مال يکديگر را تاالن و تاراج ميکردند و در اذيت 

اگر شخصي از يهود در خانه  بود که يکديگر را نجس ميشمردند رجه ئييکديگر ابداً قصور نمي نمودند نفرت بين ملل بد
مسلماني دخول مينمود او را روي خاک مي نشاند زيرا نجس ميشمرد و اگر از کاسه آب ميخورد يا کاسه را ميشکست و يا 

صت سال پيش ش مقصود اين است که عداوت و بغضاء در ميان مذاهب و ملل باين درجه بود بکرات و مرات مي شست
حضرت بهاءاللّه بقوه آسماني اعالن وحدت انساني در ايران نمود و بعموم بشر خطاب کرد که اي نوع انساني همه بار يک 
داريد و برگ يک شاخسار و چهل سال پيش در کتاب اقدس امر بالفت عمومي فرمود و جميع دول را بصلح عمومي دعوت 

مجلس دولي تعيين گردد که هيچ دولتي تجاوز از آن نتواند و اگر نزاعي ميان دو  نمود که حدود و ثغور جميع دول بواسطه
و اگر چنانچه يک طرف  محاکمه شود و مانند متنازعه بين افراد فصل شود و حکم گردد دولت حاصل شود در مجلس دولي

عالم آفرينش است حال چون  تمرد نمايد جميع دول بر او قيام نمايند و مرقوم فرمود که اين صلح عمومي سبب آسايش
کنفرانس صلح ملل که در لندن تشکيل شده از تفرعات وحدت عالم انساني است لهذا بنهايت احترام شما را ياد مينمائيم که 

ايد و انشآءاللّه روز بروز آن انجمن توسع يابد و سبب حصول فوائد کليه و الفت و  الحمدللّه باين خدمت عمومي قيام نموده
  .»٢٦٠ع ع .و از شما خواهش دارم که احترامات فائقه مرا قبول فرمائيد موميه در بين ملل عالم گرددمحبت ع

توضيح آنکه در اديان آسماني قبل،  .معجزه آشکار ديگر که در اديان قبل بي سابقه است، عهد و ميثاق حضرت بهاءاهللا است
اما  .تعيين جانشين براي انبياي الهي شفاهي انجام شد و اين امر به وجود آمدن فرقه هاي گوناگون در يک دين را تشديد کرد

ه فرقه بهايي حضرت بهاءاهللا کتباً به اثر قلم خود جانشين خود را انتخاب فرمودند تا مثل اديان گذشته دين بهايي فرق در ظهور
   .نشود

  درخواست معجزه نوعي کفر است

بنابرابن طلب معجزه از مصدر امر به منزله امتحان حق است و تکبر ورزيدن به در  .حق بايد خلق را امتحان کند، نه خلق حق را
 .درگاه او

  

  اعتراض به امي نبودن حضرت باب و حضرت بهاءاهللا .۲۰

   .حضرت بهاءاهللا امي نبوده اندو از جمله اعتراضات آنکه مي گويند حضرت باب و 
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  معني امي بودن

معني امي بودن آن است که داراي علوم و معارفي باشند که آن علوم و معارف بدع و موهوبي و الهي بوده و از کسي نياموخته 
في است باشند و در مدارس آن را تحصيل نکرده باشند، چنانکه حضرت باب و حضرت بهاءاهللا آثار و الواحشان داراي معار

از جمله حل مسائل غامضه کتب آسماني و آيات متشابهات قرآن و تورات و  .که نمي توان گفت آن معارف اکتسابي است
انجيل و کشف رموز آن آيات الهي و اين معارف وحي سماوي بوده و از علومي نبوده که علما آن را تحصيل و تدريس 

و آيه شريفه ) داند يعني تاويلش را جز خدا، كسي نمي(» ٢٦١يعلَم تَأْوِيلَه إِالَّ اللّه وما«نموده باشند، زيرا آنان طبق آيه مبارکه 
»ي تَأْوِيلُهأْتي مونمي توانستند آن آيات را به راي خود تأويل نمايند و بايستي منتظر )يعني روزي كه تاويلش فرا رسد(» ٢٦٢ي ،

اما  .به ناچار تا فرا رسيدن آن روز به ظواهر آيات متشابهات متمسک بودندروز تأويل قرآن که يوم اهللا است، مي ماندند و 
چون حضرت بهاءاهللا اسرار کتب مقدسه را فاش و بر مال ساخته اند و اين اسرار با آرا علماي قوم مخالف و مباين بود، انکار و 

پس چنانکه گفته شد علم ايشان اکتسابي نبوده، بلکه الهي و وحي سماوي بوده است و بديهي است با اين  .اعتراض نمودند
   .معارف الهيه که در نزد هيچ مدرسي نياموخته اند امي بوده اند

  امي بودن دليل بر حقانيت نيست

ي براي فرستادگان خدا دليل حقانيت اگر امي بودن معنايش فقط عدم سواد نوشتن و خواندن باشد بديهي است که بي سواد
اگر حضرت محمد به حکمت بالغه  .آنها نبوده و حجت و معجزه نخواهد بود و اصوالً نداشتن سواد براي آنها شأني نيست

الهيه از آموزش سواد در دوران کودکي محروم ماندند، لزوما نبايستي همه پيامبران چنين باشند، کما اينکه قبل از ايشان هم 
ده اند واگر حضرت محمد امي بودن خويش را به عنوان حجت ذکر کرده اند، به سبب خارق العاده بودن خلق اثري چون نبو

چنانکه حضرت اميرالمؤمنين علي  .قرآن از شخص به ظاهر بي سواد است، نه اينکه اصوال نشانه پيامبري، سواد نداشتن باشد
ا داشته اند و مسلماً اکتسابي بوده است، وليکن از حيث علوم و معارف الهي و ساير ائمه اطهار سواد خواندن و نوشتن ر) ع(

در غير اين صورت چگونه مي توان انتظار  .امي بوده اند، زيرا که علوم و معارفشان موهوبي و الهي بوده است نه اکتسابي
  !که پيامبران حقيقي اند؟ داشت که پيامبران آينده نيز، با اين همه پيشرفت بشر، بي سواد باشند تا ثابت شود

  تفاوت علم اکتسابي و لدني

بسياري از نابينايان که به علت مرض آبله يا به عللي ديگر در کودکي نابينا گرديده و يا کور مادرزاد بوده اند به واسطه فطانت 
داراي شهرتي بسزا گرديده به  علوم متداوله را کامالً فرا گرفته و" خذوا العلم من افواه الرجال"و هوش از راه گوش بفحواي 

مع الوصف نمي توان گفت که چون سواد نوشتن و  .حدي که فضال و دانشمندان از محضرشان فيض کثيري مي برده اند
  .خواندن نداشته اند امي بوده اند زيرا که معارف و علومشان اکتسابي بوده است نه لدني و موهوبي

  اعتراض علما به علوم غير اکتسابي

حمد در ميان قومي چون قريش به وجود آمدند که در فصاحت و بالغت شهير آفاق و سرآمد اقوام بوده و سبعه حضرت م
در  .معلقه که فصيح ترين قصايد فصحاي عرب بوده، در آن زمان در خانه کعبه آويخته مي شده و به آن تفاخر مي نموده اند
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اي، البته بايستي لسان عربي را که زبان مادري آن حضرت بوده، با ميان چنين قومي و با مصاحبت و معاشرت با چنين قبيله 
با وجود اين معارف و آموزه هاي پيشين آن حضرت، نمي توان گفت که آيات قرآن اکتسابي بوده،  .فصح بيان تکلم فرمايند

سبت به آيات قرآن با مخالفت شديد علماي قوم مواجه شده و اشخاصي مثل ابوالحکم و کعب ابن اشرف و ديگران ن زيرا
لَو نَشَاء لَقُلْنَا مثْلَ هذَا إِن هذَا إِالَّ أَساطير  ...«مجادله و معارضه مي نمودند و آنها را حرفهاي واهي مي پنداشتند و مي گفتند که 

 ينلاز شدت تعصب و تعرض يعني هرگاه بخواهيم مي گوئيم مثل قرآن، نيست اين قرآن غير از افسانه هاي پيشينيان و » ٢٦٣األو
يعني آيا ما براي شاعري ديوانه دست » ٢٦٤أَئنَّا لَتَارِكُوا آلهتنَا لشَاعرٍ مجنُون ...«آن حضرت را شاعري ديوانه خوانده، مي گفتند 

 فرضاً اگر هم حضرت رسول اکرم مانند حضرت علي ابن ابي طالب و حضرت باب و حضرت بهاءاهللا .از خدايانمان برداريم
خواندن و نوشتن را مي دانستند، باز هم از حيث معارف الهيه همگي امي بوده و کسي آن معارف و علوم را به آنها نياموخته 

  .است

  حضرت باب و حضرت بهاءاهللا به مدارس وارد نشده اند

ر کمي در سنين حد بسيا حضرت باب در .حضرت باب و حضرت بهاءاهللا هيچکدام به مدارس علميه آن زمان وارد نگشتند
هيچ تناسبي با   که از ايشان ظاهر گرديد به مدد علم لدني الهي بود و ديدند و درياي علمي  کودکي آموزش خواندن و نوشتن
حتي معلم حضرت باب در کودکي به دائي حضرت که سرپرستشان بود، گفتند اين  و آن آموزش دوران کودکي نداشت

ه آموزش من ندارد و جالب اينجاست که همين معلم، که شيخ عابد نام داشت، به کودک را به مکتب نياور، زيرا نيازي ب
داخل نشدم در مدارس و نخوانده ام از «بنا بر مراتب معروضه اينکه حضرت بهاءاهللا فرموده اند  .حضرت باب ايمان آورد

 .»٢٦٥جاي هيچگونه ترديد و اعتراضي نيست) ترجمه(» علوم

  

 سياستهاي خارجي است؟آيا آئين بهائي ساخته  .۲۱

در اين ظهور اعظم نيز اتهام ارتباط با اسرائيل، انگليس و  .از جمله اتهامات وارده بر مظاهر مقدسه الهيه، اتهامات سياسي است
  .روس به آئين بهائي زده شده است که در اين قسمت به آن مي پردازيم

  ريشه اتهامات سياسي

در واقع در صد  .ين آئين ساخته سياستهاي خارجي است، مساله اي نسبتا جديد استطرد آئين بهائي بر اساس اين ادعا که ا
سال اوليه ظهور حضرت باب و حضرت بهاءاهللا، هيچيک از رجال همعصر آنان که آنها را از نزديک مي شناختند و هيچيک 

قبيل شاهان قاجار و شيخ فضل اهللا  از مردان سياسي و مذهبي عصر قاجار و آغاز دوره پهلوي، چه از دشمنان آئين جديد، از
نوري و مال علي کني و امير کبير و چه رجال بي طرف، چون شيخ عبداهللا انصاري و ميرزاي شيرازي و سيد محمد طباطبائي، 

بلکه به عکس، اعتراضاتشان در ان موقع مربوط به مسائلي  .هرگز ادعا نکرده بودند که دين بهائي منشاء سياسي و خارجي دارد
اما بعد که فرهنگ ايرانيان قدري غير مذهبي تر شد و تعريف بد و  .ود که در فرهنگ ان زمان بد و پليد به حساب مي آمدب
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پليد هم دگرگون گرديد، دشمنان بهائي به افترائات سياسي در حق فرهنگ نوآور بهائي روي نمودند تا روشنفکران و تحصيل 
کيبائي و تنگ نظري مذهبي خود را پشت نقابي از وطن دوستي و ايران دوستي پنهان کرده ها را از آئين نوين بترسانند و ناش

کنند و مانع شوند که ايرانيان در مورد آئين نوين ايراني دست به پژوهش مستقالنه زنند و ايران در چنگال ديو سنت پرستي و 
ي از هنگامي آغاز گرديد که اتهام زنندگان اتهام ساختهء بيگانه بودن آئين بهائ .عقب افتادگي و جهالت گرفتار بماند

کوشيدند فرهنگ ايران را از هر چه که دگر انديش، پارسي، و غير اسالمي است بزدايند و هر آنچه که نوين و مترقي و ايراني 
   .است را به عنوان بيگانه جلوه دهند

باال گرفتن انديشه  .ي چپ در ايران بودهمزمان با اين پديده، جريان ديگري نيز شدت گرفت و آن مطرح شدن بينش نظر
چپ و جا افتادن نگرشي سطحي و الهام گرفته از مارکسيسم در ايران، فرصت را به دشمنان داد تا با بستن نسبت سياسي آب 

کار گسترش زمينه چپ بستر اف .را گل آلود کنند و چند صباحي بيشتر ايرانيان را از بررسي و آشنائي با آئين بهائي دور کنند
از اين پس ترفند اساسي دشمنان، بستن اتهام وابستگي سياسي، مد روز بود و  .عمومي را براي پذيرش اين نسبت آماده ساخت

بدين ترتيب گاهي انگلستان، گاهي آمريکا، گاهي روسيه و گاهي اسرائيل را منشاء دين بهائي  .با مد روز نيز عوض مي شد
  .قيض، خود دروغين بودن اين تهمت ها را آشکار مي سازداين نسبت هاي ضد و ن .قرار دادند

به همين سبب، بي وقفه  .آنان که بر آئين بهائي اتهام بيگانه پرستي مي زنند، مخالف آزادي سخن و عقيده براي مردم ايرانند
در  .تهمت مي زنند ولي به بهائيان اجازه دفاع از خود را نمي دهند، هر چند که نفس اتهام، خود اثبات دروغ بودنش است

استدالل دشمنان  .گذشته اعتراض به ديانت بهائي بر اين اساس توجيه مي شد که اين آئين، بدعت مذهبي و ارتداد مي باشد
ت بهاءاهللا اين بود که ان حضرت مدعي وحي جديد از جانب خدا شده است، در حاليکه قوانين اسالم تا بهايي در نفي حضر
در اثبات اين ادعا بود که اين نويسندگان از پليد بودن آموزه هاي بهائي و تضاد آن با اسالم سخن مي  .به ابد قابل اجراست

که بهائيان دشمن ايران و اسالمند، زيرا که انها طرفدار دمکراسي و مثال کساني مانند شيخ فضل اهللا نوري مي گفتند  .گفتند
حکومت پارلماني هستند، يا انکه بهائيان ويرانگر ايرانند، زيرا از لزوم آموزش دختران و مدارس دخترانه سخن مي گويند، يا 

ازجمله اقليتهاي مذهبي دم مي زنند،  آنکه بهائيان دشمن خدا هستند، بخاطر اينکه برخالف قران از تساوي حقوق همه ايرانيان
يا انکه بهائيان معاند حقيقتند، زيرا که برده داري را حرام مي شمارند، يا انکه با مملکت محروسه خصومت دارند، زيرا 
هيچکس را نجس نمي دانند و در فکر انهدام دين و دينداريند چه که آزادي عقيده و دين را حق انفکاک ناپذير هر انساني 

حال که  .اما بعدا ورق برگشت .هزاران بهائي در تاريخ ايران بر اساس همين اتهامات کشته و زنداني و تبعيد شدند .شمارند مي
اين  .قدرت يافت، همان دشمنان ديرين با برچسبهاي جديدي وارد گود شدند نفوذ انديشه حقوق بشر در ميان ايرانيان کم کم

در نتيجه افسانه هاي عجيب و غريب در چسباندن  .سياسي ايران و استعمار خارجي بودبار انچه که پليد تلقي مي گشت ضعف 
آئين بهائي به سياستهاي خارجي شايع گرديد، اما از انجا که از همان ابتدا بهائيان حق آزادي سخن و دفاع از خود را نداشتند 

   .ددر نتيجه مردم ايران هرگز جز دروغ و افترا در باره اين آئين نشنيدن

 اتهامات سياسي وارد بر ديگر مظاهر الهيه
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در زمان ظهور ديانت مقدس اسالم هنوز امکان تحقق فرهنگ حقوق بشر در جهان وجود نداشت و در نتيجه حکم شمشير نيز 
اما با پيشرفت فرهنگ جامعه انساني،  .نسخ نگرديد و بنابراين ايران و والت ديگر را به حکم خداوند، با شمشير تسخير نمود

اين حکم توسط حضرت بهاءاهللا نسخ گرديد و براي اولين بار، احکام ديني و روش گسترش ان نيز بر محور اصل وحدت 
بنابراين آئين بهائي تنها آئيني است که با هر نوع استعمار و استثماري  .عالم انساني، آزادي عقيده، و بردباري مذهبي بنا شد

  !الفت ورزيده است، حال خود چگونه مي تواند مستعمره بيگانگان باشد؟مخ

يکي از استداللهاي آنان اين است که وقتي  .برخي از دشمنان آئين بهائي معتقدند که ريشه اين آئين به يهوديان بر مي گردد
ن، تاجراني يهودي نيز از بمبئي با حضرت باب نوجوان بودند و در تجارتخانه دائيشان در بوشهر کار مي کردند، در همان زما

گويا فراموش کرده اند ! جاهايي مثل بوشهر ارتباط تجاري داشتند و اين ثابت مي کند که باب ساخته دست ان تاجران است
که حضرت رسول اکرم در جواني نه تنها رابطهء تجاري با تجار امپراطوري بيزانتين داشتند، بلکه به عالوه خود سفرهاي 

به شام نمودند و همچنين در آيات قرآن به پيروزي آتيه روم اشاره شده و به عالوه ارتباط خاص و نزديکي ميان  متعددي
آيا اين موضوع به اين معني است که حضرت رسول اکرم  .نجاشي، پادشاه مسيحي حبشه و آن حضرت وجود داشته است
اند؟ دشمنان امر الهي به طور نا خود آگاه به مقدسات خود نيز استغفراهللا جاسوس دولت امپراطوري رم شرقي و عمال آن بوده 

توهين مي کنند و اين مطلب چندان عجيب نيست، زيرا هر کس يکي از پيامبران الهي را انکار کند، در واقع همه را انکار 
  .کرده است

رايط عقب افتادگي ايران و آميزش و نسخ اسالم در ش برخي ديگر از دشمنان معتقدند که ديانت بهائي بخاطر روش صلح
بر همين اساس  .سيادت غرب، ساخته و پرداخته بيگانگان است، زيرا به تفرقه ميان مسلمانان و پيروزي استعمار کمک مي کند

در کتب رديه که در سنوات اخيره منتشر شده است، متذکر شده اند که بابيان و بهائيان سبب تفرقه در امت اسالمي گرديده 
سيأتي زمان علي امتي ال ييقي من االسالم اال « :توجه به بيان مبارک حضرت رسول اکرم ننموده اند که فرموده استگويا  .اند

حديث شريف آن حضرت وقايع آخرالزمان و ظهور حضرت قائم و مظلوميت آن حضرت . »...اسمه و ال من القرآن اال رسمه
آيا سبب تفرقه امت اسالم و انشعاب آن به  .ل آن در اين مختصر نگنجدو تفرقه و فساد امت را اخبار فرموده اند که شرح مفص

اگر به , بالعکس! سني و شيعه و هفتاد ملت و مذهب ديگر و آن همه اختالفات هزار ساله آن، امت بابيان و بهائيان بوده اند؟
اسالم گرديده اند و مبلغين بهائي حقانيت نظر انصاف مالحظه شود، بهائيان سبب اعتقاد و ايمان معتقدين ساير اديان به پيغمبر 

اسالم و ساير اديان را به گروه کثيري از پيروان اديان بودائي و برهمائي و زردشتي و يهودي و مسيحي و حتي کسانيکه به هيچ 
الوه بر آنکه امر ثابت و مدلل نموده اند و از اين جهت، ع -همين که به امر بهائي گرويده اند -يک از اديان اعتقاد نداشته اند 

بهائي سبب تفرقه در دين اسالم نگرديده است، جمع کثيري را به حقانيت اسالم معتقد ساخته، زيرا که اس اساس ديانت 
  ٢٦٦.مقدسه بهائي اتحاد اديان و وحدت عالم انساني است

در واقع شرايط ظهور آئين بهائي آينه شرايط ظهور آئين  .در مورد آئين حضرت مسيح هم صادق است عين اين استدالل
علماي يهود عليه او قيام کردند و  .حضرت مسيح در ميان يهوديان ظاهر شد و اعالن نسخ شريعت يهود را فرمود .مسيح است

و چيرگي امپراطوري  اما در آن زمان يهوديان در تحت استثمار، استعمار، امپرياليزم .در رد او فتواهاي گوناگون صادر کردند
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 .نمود، در فلسطين بوجود آمده بود در همان زمان هم نهضتي افراطي که دعوت به مبارزه مسلحانه يهوديان مي .رم قرار داشتند
در همين شرايط بود که خداوند حضرت مسيح را به رسالتي جديد برانگيخت که نه تنها به نسخ آئين يهود پرداخت، بلکه 

ا هم که در تورات مورد تأييد قرار گرفته بود الغاء فرمود و از ضرورت صلح و آشتي و محبت سخن اصل خشونت و جنگ ر
شک نيست که براي برخي از يهوديان چنين تعاليمي در چنان شرايطي به معناي خيانت به يهود، ايجاد تفرقه ميان  .گفت

شان داد، اين حضرت مسيح بود که با پيام برابري و برادري گشت، اما چنانکه تاريخ نيز ن ايشان، و کمک به بيگانگان تلقي مي
   .و صلح ارکان نظام ظالمانه امپراطوري رم را در هم شکست و براي سرتاسر جهان مدنيتي خلّاق و نوين به بار آورد

جيل، آن اتهام سياسي ديگري که دشمنان پر کين به حضرت عيسي و پيروانش وارد کردند، اين بود که مطابق نص صريح ان
شرح  .حضرت و پيروانش را در نزد حکام و سالطين روم، مدعي مقام سلطنت و دشمن حکومت و دولت معرفي کردند

  ٢٦٧.مسطور است ۱۱انجيل مي آيه  ۲۷استنطاق آن حضرت در باب 

 مطابق نص صريح قرآن، آن حضرت را شاعري ديوانه و .حضرت محمد نيز از اتهامات سياسي دشمنان مصون نماندند
مردماني سفيه و نادان مي پنداشتند و » ٢٦٨أَنُؤمن كَما آمن السفَهاء«ساحري کذاب دانسته و مؤمنين به آن حضرت را طبق آيه 

يقُولُون إِنَّما يعلِّمه « :بر محمد مي آموزاند، چنانکه در قرآن آمده است) سلمان فارسي(مي گفتند قرآن را يک نفر خارجي 
لِّس شَرببِينم بِيرع انسذَا لهو يمجأَع هإِلَي وندلْحي يالَّذ نه [آموزد  گويند جز اين نيست كه بشري به او مي يعني آنان مي ٢٦٩»ان

نظير  .به زبان عربي روشن است] قرآن[دهند غير عربي است و اين  نسبت را به او مي] اين[زبان كسي كه ] چنين نيست زيرا
اتهام را امروز به آيات امر جديد مي زنند و گفته اند يک نفر جاسوس روسي، آن آيات را براي حضرت باب صادر مي همين 

همچنين حضرت محمد را مدعي تاج و تخت و سلطنت ظاهره تصور مي کردند، چنانکه چون دعوت نامه آن  .کرده است
اين موضوع را . ضرت را پاره کرد و به حامل نامه پرخاش نمودحضرت را به خسرو پرويز، پادشاه ساساني رساندند، نامه آن ح
  :فردوسي در شاهنامه از قول خسرو پرويز چنين بيان نموده است

  ز شير شتر خوردن و سوسمار
  که تاج کياني کند آرزو

  

  

  عرب را به جايي رسيده است کار
  تفو بر تو اي چرخ گردان تفو

  

اين  .اعراب در اعتراض به ان حضرت مي گفتند که اقوام بيگانه حامي ايشان استهمچنين قران کريم شهادت مي دهد که 
سنت خداست که دشمنان آئين خدا را ساخته اقوام بيگانه قلمداد نمايند و بدين وسيله مردم را از تحقيق مستقالنه در مورد آن 

قَالَ الَّذين كَفَروا إِن هذَا إِلَّا إِفْك افْتَراه وأَعانَه علَيه و« :قرآن در اين آيه، افتراء دشمنان اسالم را نقل مي فرمايد .برحذر کنند
يعني کساني که کافرند گفته اند که قرآن مشتي دروغ است که بدروغ پرداخته شده و » ٢٧٠قَوم آخَرون فَقَد جاؤوا ظُلْما وزُورا

مثال گفته اند که مسلماً اگر سلمان پارسي تکنيک حفر خندق را  .کنند اقوام بيگانه در اين کار حضرت رسول را پشتيباني مي
به مسلمانان مدينه نمي آموخت و در نتيجه حملهء مکيان را به مسلمانان مدينه عقيم نمي ساخت، امروز چيزي بنام اسالم در 

مي بينيم که چيزي نيست که به  .شددنيا نمي بود و از اين مطلب نتيجه گيري کردند که آئين اسالم توسط خارجيان پرداخته 
  .آئين حضرت باب و آئين بهائي نسبت دهند که عين آن را به اسالم هم نسبت نداده باشند
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وقَالَ الْمُأل من « :قرآن مي فرمايد .حضرت موسي نيز همچون بقيه رسوالن الهي، خود و قومش مورد اتهام سياسي قرار گرفتند
م أَتَذَر ونعرمِ فضِقَوي اَألرواْ فدفْسيل همقَوى وكني تا در  يعني و سران قوم فرعون گفتند آيا موسي و قومش را رها مي ٢٧١»وس

شرح جالبي در مورد تهمت سياسي که به يهوديان دوره خشايار شا زده ) استر(اين سرزمين فساد كنند؟ در کتاب تورات سفر 
  ٢٧٢.شد آمده است

  بي اساس بودن اين اتهام

اگر آئين بهائي توسط سياستهاي خارجي و به منظور عقب افتاده نگاه داشتن ايران ساخته شده باشد، در ان صورت بايد آموزه 
هايش باعث ترويج خرافات، و مانع پيشرفت و تکامل ايران عزيز باشد، اما چنانکه خواهيم ديد، عامل تکامل و پيشرفت ايران 

که بايد گفت آنچه که پيش از هر چيز بطالن ادعاي دشمنان آئين بهائي را به اثبات مي از اينجاست  .و ايرانيان بوده است
رساند، تناقض دروني دو مرحله از اعتراضات و حمالتي است که يکي در صد سال اوليه ظهور اين ديانت و ديگري در دوران 

ا در گذشته و حال پهلوي هم مي گذاريم، وقتي سخنان و اعتراضات بهائي ستيزان ر .متاخر، عليه آن مطرح شده و ميشود
بر  چنانکه گفته شد در ابتدا مبناي حمله پاسداران فرهنگ خردستيز .دروغ بودن اتهامات جديد را آشکارا متوجه مي گرديم

ي آئين بهائي، آن بود که چرا اين آئين از دمکراسي سياسي حمايت کرد و به برابري حقوق زنان و مردان تاکيد نمود و بردگ
را حرام ساخت و از آزادي عقيده و مذهب دفاع کرد و اصل نجاست گروههاي ديني را لغو نمود و برابري حقوق همه 
شهروندان از جمله اقليتهاي مذهبي را موکد ساخت و حکم ارتداد را نسخ نمود و فرهنگ جادو و خرافات را از ريشه بر کند 

بجاي تکفير و تبعيض و نفرت و جنگ با ديگر مذاهب، بر وحدت حقيقت و از لزوم تطابق دين و دانش و خرد سخن گفت و 
بر اين اساس بود که حقوق انساني هزاران بهائي پايمال  .همه اديان و لزوم معاشرت و دوستي با پيروان آنان اصرار ورزيد

ائي ستيزان صالح را در اين مي اما در موج نوين اعتراض بر اين ائين، همان به .گرديد و ايشان آماج هرنوع ستم و جفا شدند
دانند که اعتراضات قديم را مطرح نکنند و بجايش مردم را آماج تکرار افسانه هاي ارتباط سياسي با خارجيان نمايند تا شايد 

   .آنان را از تحقيق مستقالنه در مورد آئين اصيل ايراني بهراسانند

اعتراضات صد سال اول نشان مي دهد که آئين بهائي آئين رشد و . اما اين دو موج اعتراض در تناقض منطقي با يکديگرند
اگر حرف دشمنان درست باشد، در ان صورت بايد  .تکامل ايران است و به همين دليل اعتراض جديد نمي تواند درست باشد

ستبداد سياسي را بايد اما به عکس، ا! چنين نتيجه گرفت که اين دمکراسي است که بازدارنده ايران از پيشرفت بوده و مي باشد
به همين ترتيب بايد گفت که عامل عقب افتادگي يک جامعه، وجود آزادي  .عامل رشد و توسعه و پيشرفت ايران دانست

اما به عکس، خفقان و سرکوب دگر انديشي و خشونت و ! عقيده و مذهب و آزادي سخن و مطبوعات در ان کشور است
به همين سان بايد نتيجه گرفت که نيمي از جمعيت جامعه يعني  .عت و اقتصاد استناشکيبائي مذهبي علت تکامل علم و صن

در حاليکه به اسارت کشيدن ايشان ! منافي عدالت است زنان را انسان شمردن و با آنان همانند انسان رفتار کردن مانع توسعه و
ت ايران ان است که ميان ايرانيان بر بر طبق همين منطق ممسوخ بايد گفت که دوس .باعث پيشرفت و جهش فرهنگي است

اساس اعتقاد مذهبيشان تفرقه مي افکند و به تبعيض حقوق اقليتها مي پردازد و دگر انديش را واجب القتل مي شمارد و نفرت 
 اما به عکس دشمن ايران ان است که همه اديان را يکي مي شمارد، کينه مذهبي را به صلح! و خصومت مذهبي را دامان ميزند
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و آشتي ميان همه ايرانيان مبدل مي کند و هر نوع تبعيض حقوق را نفي مي کند و آزادي وجدان را حق طبيعي هر انساني مي 
باز به همين ترتيب بايد گفت که راه پيشرفت و ترقي ايران و ايرانيان وابستگي عامه مردم به تقليد از سران مذهبي، باال  .شمارد

پيشواگرايي و بت پرستي، و تحقير افراد به عنوان کودکاني مقلد و تملق گو در متن فرهنگ بردن اين يا ان شخص در سطح 
تاکيد بر برابري همه انسانها، تاکيد براصل تحري مستقالنه حقيقت توسط  در حاليکه لغو اصل تقليد،! جادو و خرافات است

 .امل ذلت و انحطاط و خفت مردم ايران دانستهمگان و تحريم خوار شدن يک انسان در مقابل يک انسان ديگر را بايد ع
آشکار است که خود اعتراضات دشمنان بر آئين بهائي اثبات مي کند که اين آئين که آرمان ارتقا و سرفرازي و پيشرفت 
ايران است، طليعه دار فرهنگ عدالت و پيشرفت و عزت ايران بوده است و بر عکس اين آرمان دشمنان است که از اول ايران 
را از کاروان تمدن غافل نگاه داشت و به انحطاط فرهنگي ايران و در نتيجه پيروزي بيگانگان بر اين مملکت مقدس منجر شده 

   .و مي شود

ي بهائي  يابد، چه که اين اتهامات تنها عليه جامعه از اينجاست که بررسي اين موج افترا عليه آئين بهائي اهميت بسزايي مي
حضرت عبدالبهاء در  .ي ايران در راستاي جلوگيري از تکامل و ترقي آن تهاجمي است عليه جامعه نيست، بلکه در حقيقت

سؤالي که  .اند اند، به اين مسئله اشاره فرموده نوشته» ي شخصي سياح مقاله«اثري که بيش از يک قرن پيش تحت عنوان 
ايران که زماني آنقدر پيشرفته بود، به اين حال افتاد اند، اين است که چه شد که  حضرت عبدالبهاء در اين کتاب مطرح کرده

و سبب چه بود که اروپا که اصالً پيشرفته نبود، توانست به اين قدرت دست يابد؟ پاسخ حضرت عبدالبهاء در آن زمان به اين 
آزادي عقيده، و ي حريت وجدان،  سؤال بالمآل اين است که يکي ازعلل اصلي اين مسئله اين بود که اروپا در جهت انديشه

آزادي فکر و سخن حرکت کرد و همين حرکت سبب خالقيت فرهنگي و پيشرفت علم شد، در حالي که عکس اين امر 
ما در جهت ناشکيبايي مذهبي و فکري و انجماد ذهني و شکلهاي گوناگون نابردباري حرکت  .متأسفانه در شرق متحقق شد

سخن حضرت  .يابد و در نتيجه از آن اعتالء به انحطاط متوجه شويمکرديم و اين مسئله باعث شد که خالقيت کاهش 
عبدالبهاء اين بود که ايران براي آن که پيشرفت و رشد و ترقي کند، بايد که اين فرهنگ ناشکيبايي مذهبي، فرهنگي که 

ايران بايد در جهت  دهد کنار گذارد و مردم ي آزادي عقيده و سخن را نمي مخالف حريت و وجدان است، فرهنگي که اجازه
هاي مذهبي، به آزاد ساختن  فرهنگ بردباري و شکيبايي قدم بردارند، همان فرهنگي که در زمان کورش به جاي کشتار اقليت

   .يهوديان پرداخت و باعث افتخار ايران شد

تحقق دمکراسي و خود  حقيقت اين است که حضرت بهاءاهللا اولين ايراني بود که از اصل دمکراسي سياسي دفاع نمود و لزوم
استعمار به  .اين امر نفي کامل استعمار است .مختاري را نه فقط براي کشورهاي زورمند بلکه براي همه کشورها تاکيد نمود

اين معني است که تصميم گيري در مورد يک جامعه نه توسط مشارکت عمومي مردم ان جامعه، بلکه توسط ساکنان جامعه 
به عالوه بر خالف تقريبا همه نظريات مربوط به استعمار، امر بهائي فقط به بررسي مظاهر نابرابري و ستم  .اي ديگر انجام گردد

در واقع امر بهائي  .بين المللي اکتفاء نکرده، بلکه بالعکس به محو علل ساختاري استثمار و استعمار جهاني نيز توجه مي کند
ن مقصود مستلزم تغييري بنيادي در ساختار روابط بين المللي، تبديل نظام هرج خواهان نابودي استعمار در سرتاسر دنياست و اي

در اين راستا بايد توجه نمود  .و مرج جهاني به نظام دمکراتيک جهاني و ايجاد نظام وفرهنگ وحدت عالم انساني مي باشد
لغو جهاد در امر بهائي به اين معني  .باشد که حتي لغو حکم جهاد در ديانت بهائي نيز نفي کامل هر نوع استعمار و استثمار مي
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است که هيچ مذهب و فرهنگي حق ندارد که با توسل به زور و خشونت خود را بر مردم و فرهنگهاي ديگر تحميل کند، به 
تفاوت انديشه بهائي با  .کشورشان حمله کند، مملکت آنها را تصرف نمايد و از آنان ماليات اضافي و باج و خراج بگيرد

ارهاي ضد استعماري سنت گرايان در اين است که بهائي با استعمار به هر شکلي مخالف است، در حاليکه آنان فقط با آن شع
بهائيان قدرت راستين را در آزادي افکار و عقائد و شکوفائي  .نوع استعماري مخالفند که در آن خود استعمارگر نباشد

و مشورت و مساوات مي بينند، نه در تحميل يکسان فکر کردن و يک  فرهنگ شکيبائي و بردباري و فرهنگ تحري حقيقت
  .نوع عقيده داشتن همه ايرانيان

  تناقضات موجود در اين اتهام

همه اين نوع نويسندگان، آئين بهائي را ساخته سياست  .نادرستي اين اتهامات از تناقض دروني اين اتهام آشکار مي گردد
ر بيگانه قلمداد مي کنند، اما سردرگمي و آراي پريشان سازندگان ادعاي توطئه از اينجا خارجي براي پيشبرد منافع آن کشو

در حقيقت تمام  .پيداست که هنوز هم نتوانسته اند تصميم بگيرند که دين بهائي را بايد به کدام سياست خارجي نسبت دهند
ت و اين سياست و منافع ان چيست، در تعارض و نوشته هاي اين نويسندگان در مورد اينکه اين کشور بيگانه چه کشوري اس

   .تناقض مطلق با يکديگرند

در اثبات اين ادعا نيز به نوشته جعلي منسوب به  .به عنوان مثال بسياري گفته اند که باب و بهاء ماموران دولت روسيه بودند
ن يادداشتها قطعا و به شهادت همه مورخان سفير روس در ايران يعني خاطرات سياسي کينياز دالغورکي استناد مي کنند، اما اي

اما در همان حال نويسندگان ديگر عکس اين مطلب  .غير بهائي نوشته اي جعل شده توسط مسلماني ايراني و بهائي ستيز است
بق ان باب مثال داستان جديدي به هم بافته اند که بر ط .را بيان کرده و باب و بهاء را ماموران دولت انگلستان قلمداد مي کنند

البته هر پژوهنده اي از  .حتي از زمان نوجواني استخدام انگليسيها بود و باب و بهاء در خدمت منافع انگلستان کار مي کردند
رقابت و تناقض منافع روس و انگليس در ايران باخبر است و مي داند که جاسوس روسي، دشمن انگلستان است و همينطور 

اگرچه آئين بهائي را ساخته سياست انگليس مي ) ال ديويد يزدان در مجله ميراث ايرانيمث(اما گروه ديگري  .عکس آن
شمارند ولي استداللشان اين است که بهائيان را انگليسيها علم کردند تا ايران را ويران نمايند بدين ترتيب که بهائيان در راس 

ل الدين اسدابادي را از ميان خود برانگيختند و مخارج اسالميزم را بوجود اوردند و سيد جما-نهضت پان نهضت فراماسيون،
بايد ديد گه اگر زماني تغيير رژيم در ايران ! آيت اهللا خميني و انقالب اسالمي ايران را مخفيانه پرداختند تا ايران را نابود کنند

ي ايران چند صد مقاله در اثبات بوجود آيد و کماکان دشمني با آزادي انديشه و سلب حقوق بهائيان ادامه يابد، روزنامه ها
در اينجا جالب است که هواداران و مخالفان انقالب اسالمي در يک چيز توافق دارند و ان بيگانه  .اين نظر آخر خواهند نوشت
بر طبق يکي بهائي ضد علماي مبارز است و در  :اما معناي اين جمله در اين دو گروه ضد هم است .پرست بودن بهائيان است

ه مامور انگليسي است، در حاليکه بر طبق دومي علماي مبارز همه بهائي هستند که براي ويرانسازي ايران تظاهر به اسالم نتيج
   .هر پژوهنده اي مي تواند بفهمد که اين مباحث در قلمرو خرد انجام نمي شود بلکه همه متعلق به قلمرو خيال است! مي کنند

خر توسط برخي خيالبافان ساخته شده که بر طبق آن، آئين باب و بهاءاهللا را ساخته تاريخي ديگري در اين اوا" شاهکار"
، انگليسها فهميدند که تنها سد جلوگيري از )جنبش تنباکو(سياست انگليس ميدانند به اين دليل که پس از واقعه رژي 
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يني کردند که بر مبناي تسامح مذهبي بنا استعمارشان علماي شيعه اند و در نتيجه پس از تشکيل جلسه اي، تصميم به ايجاد د
بر طبق اين ! شده باشد و در نتيجه راه استعمار در ايران را بگشايد و پس از اين جلسه، دين جعلي بهائي را بوجود آوردند

لغورکي نطريه آئين باب و بهاءاهللا فقط پس از آخرين دهه قرن نوزدهم مامور و پرداخته انگليسي شده و سخن بقيه در مورد دا
اما همين دليل بس که واقعه رژي همزمان با وفات حضرت بهاءاهللا صورت مي گيرد و در نتيجه  .نادرست از آب در مي آيد

البته همين نويسندگان که تاريخ مي نويسند در نوشته هاي ديگرشان حرف خود را فراموش  .اين مطلب کذب محض است
الزم به تدکر  .)گاهي روسي، گاهي انگليسي، گاهي يهودي(مي کنند و باب و بهاءاهللا را از ابتدا مامور خارجي مي دانند 

دگان مي کوشند به نوعي اين ائين را به دولت نيست که پس از ايجاد دولت اسرائيل و بروز حساسيت جديد، همه اين نويسن
اسرائيل و صهيونيزم بچسبانند، اما چون پيامبر بهائي توسط مسلمانان به عکا تبعيد شد و حدود شصت سال پيش از ايجاد اين 

اين نويسندگان دولت هم در تبعيد وفات فرمود و در ان موقع هم انجا اسرائيل نبود بلکه فلسطين اسالمي عثماني بود، در نتيجه 
به تازگي نيز ريشه دين بهائي  .نمي پردازند" تاريخي"اکتفا مي کنند و زياد به تحليل  معموال به شعار دادن و گفتن مشتي دروغ

در همه اين اتهامات و افترائات فقط و فقط  .از انچه که ذکر شد يک واقعيت تلخ آشکار مي گردد! را از آمريکا مي دانند
   .ت و ان ناشکيبايي مذهبي، نفرت از حقيقت، و بغض نسبت به نوآوري روحاني و فرهنگي در ايران استيک چيز مشترک اس

  ٢٧٣سابقه تاريخي برخي اتهامات

در مورد رابطه حضرت بهاءاهللا با روس بايد گفت که پس از واقعه رمي شاه که توسط سه نفر بابي که به خيال خودشان در 
بودند، انجام گرفت، حضرت بهاءاهللا در آن موقع تازه از عراق مراجعت فرموده بودند و  صدد انتقام خون حضرت باب برآمده

در لواسان، قريه افچه مهمان ميرزا آقا خان صدر اعظم نوري بودند و جعفر قلي خان، برادر صدر اعظم، مأمور پذيرايي از آن 
حوش مخفي شوند تا آن غائله آرام گيرد و آن حضرت بود و از آن حضرت استدعا نمود که چندي در يکي از نقاط حول و 

فتنه خاموش شود، ولي آن وجود مبارک اين رأي را نپسنديدند و روز بعد با نهايت سکون و وقار به جانب اردوي پادشاه که 
در آن وقت در نياوران از محال شميران مستقر بود، رهسپار گرديدند و در زرگنده ميرزا مجير آهي، شوهر همشيره آن 
حضرت، که در سفارت روس سمت منشي گري داشت، آن حضرت را مالقات و به منزل خود که متصل به باغ سفارت بود، 

گماشتگان حاجي علي خان حاجب الدوله از ورود آن حضرت آگاه شدند و به حاجب الدوله  .دعوت و هدايت نمودند
ءاهللا را دستگير و به نياوران بردند و از آنجا زنجير نموده، اطالع دادند و او به عرض شاه رسانيد و شاه دستور داد حضرت بها

سفير روس  .پياده و پاي برهنه به طرف انبار سياه چال طهران حرکت دادند و مدت چهار ماه در انبار سياه چال زنداني شدند
ريان را مجبور نمود که نظر به مقام ميرزا مجيد آهي، منشي اول سفارت که شوهر خواهر حضرت بهاءاهللا بود، شاه و دربا

لذا پس از رسيدگي، دانستند که ساحت مقدس حضرت  .رسيدگي نمايند و شخص بي گناهي را مسجون و مقتول نسازند
ناگزير شاه از قتل آن حضرت صرف نظر کرد و حکم بر نفي و  .بهاءاهللا، منزه و مبرا از دخالت در اينگونه امور بوده است

و اما در مورد صدور الواح به امپراطور روس، بايد دانست همانطور که  ٢٧٤.به عراق، صادر نمود اخراج ابدي ايشان از طهران
حضرت محمد دعوتنامه به پادشاه ايران و امپراطور حبشه و قيصر روم ارسال فرمودند، حضرت بهاءاهللا نيز به جميع سالطين و 

طبع و نشر گرديده ) آثار قلم اعلي(آن الواح در کتاب مبين  رؤساي جمهور و زمامداران امور، الواح صادر و ارسال فرمودند و



 ۱۳۸۸پائيز      جزوه رفع شبهات 

85 
 

لحن اين الواح بسيار مهيمن، کبريائي و نافذ است که  .است، يکي از اين الواح نيز لوحي خطاب به امپراطور روس بوده است
  .بهاءاهللا گماشته هيچ دولتي نبوده و از جانب حق مي باشند واضحا مشخص مي سازد حضرت

يعني آقايي ستوده و " سر"مورد رابطه دين بهائي با انگليس با يد گفت ديپادشاه انگلستان حضرت عبدالبهاء را به لقب اما در 
در اين مورد معاندين مي گويند، همه اينها داللت  .احترام نموده و يا حضرت عبدالبهاء در مناجاتي نسبت به او دعا فرموده اند

اين حرفها درست بدان مي  .الغورکي و حمايت و دخالت ممالک خارجي در امر بهائيدارد بر صحت يادداشتهاي کينياز د
ماند که کسي بگويد که چون حضرت محمد دعوتنامه براي نجاشي، امپراطور حبشه ارسال فرمود و نجاشي با اداي احترام 

تحريکات کشورهاي  تحف و هدايايي جهت آن حضرت فرستاد، پس محققاً در پيشرفت دين اسالم، سياست خارجي و
لکن ارباب بصيرت مي دانند که تنها سفير روس نبوده که براي رفع ظلم و نجات مظلومي از چنگ  .بيگانه در کار بوده است

در مورد  .ظالمان خونخوار حمايت نموده، آن هم به خاطر ميرزا مجيد آهي منشي سفارت و انتساب او با حضرت بهاءاهللا
  .مراجعه کنيد "آياخاطرات سياسي کينياز دالغورکي واقعيت دارد"کي به سؤال يادداشتهاي کينياز دالغور

مقامات و ساختمان هاي جهاني آئين بهائي در جبل کرمل در اسرائيل و در مورد اينکه چرا اسرائيل مرکز جهاني بهائي است و 
اگر شما در جهت منافع صهيونيسم نبوديد پس چرا به شما جا و همين مورد مي گويند که  قرار دارد بايد گفت که برخي با استناد به

و بهائيان بسيار قبل ازصهيونيستها ساکن جواب آنکه دولت ايران و عثماني حضرت بهاءاهللا را به آنجا تبعيد کردند  مکان دادند؟
بنابراين آنها   سال بعد از ظهور آئين بهائي به وجود آمد، ۱۰۰، حدود ۱۹۴۸يعني دولت اسرائيل در سال  اراضي مقدسه بودند،

آن حضرت همان جا صعود فرموده و مقبره ايشان در آنجا  .به ما جا ندادند بلکه آنجا بسيار قبل از اين، مرکز ديانت بهائي بود
واسرائيل، مقبره عوض نخواهد شد و مثل قبل زيارتگاه بهائيان است و خواهد قرار دارد و با تغيير رژيم هاي سياسي درفلسطين 

بود، همانطور که مقبره حضرت علي صدها سال است که در نجف قرار دارد و با تغيير دهها حكومت درآنجا، تغيير نکرده 
 .بيت اللحم مسيحيان نيز آنجاستهمچنين اگر زيارتگاه بهائيان در اسرائيل است، مسجداالقصي نيز در اسرائيل است و  .است

پس همان طوركه رفتن مسلمانان ايران به نجف و كربال و عربستان و حتي اسرائيل براي زيارت، به معني ارتباط سياسي آنها با 
  . حكومت هاي آن کشور ها نيست، بهائيان نيز ارتباطي سياسي با حكومت اسرائيل عليه ديگران ندارند

از قبيل نيکالي فرانسوي و پروفسور براون مستشرق انگليسي و دکتر اسلمونت دانشمند  ٢٧٥مي جهانبسياري از مستشرقين نا
انگليسي و تولستوي فيلسوف شهير روسي و ماري ملکه رومانيا و بسياري ديگر از مشاهير و معاريف جهان، در کتب و 

وان آئين جديد را اثبات نموده اند و بر خالف نوشتجات خود که منتشر ساخته اند حقانيت و مظلوميت آن وجود مبارک و پير
مورخين و ناشرين مغرض ايراني، حقايق را آن طور که بوده مرقوم داشته اند و در مورد جانبازي و فداکاري مؤمنين اين امر 

رالدين همچنين افرادي نظير اطباي مخصوص دربار ناص .اعظم الهي و ظلم و فجايع دشمنان پر کين الحق داد سخن داده اند
سال طبيب مخصوص شاه و معلم دارالفنون بود، دکتر تولوزان پزشک فرانسوي  ۹شاه از قبيل شليمر، طبيب اتريشي که مدت 

در کتابي موسوم به بابيان ايران، مولر پزشک آلماني طبيب مخصوص و معلم دارالفنون و بسياري اشخاص بي غرض ديگر، 
برخي حتي دلجويي اين اشخاص خارجي را از بابيان و بهائيان،  جالب است که.دمشاهدات خود را نوشته و منتشر ساخته ان

  !٢٧٦دليل حقيقت داشتن اين اتهامات سياسي تلقي مي کنند
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 آيا خاطرات سياسي کينياز دالغورکي واقعيت دارد؟ .۲۲

روسيه عنوان کنند، در جواب به اين سؤال بايد گفت کساني که مي خواستند حضرت باب و حضرت بهاءاهللا را مأمور دولت 
 ۱۸۵۴تا  ۱۸۴۵کينياز دالغورکي در فاصله سالهاي  .نوشته اي را بنام خاطرات سياسي کينياز دالغورکي در ايران منتشر ساختند

بر طبق اين يادداشتها که خاطرات کنياز دالغورگي قلمداد شده است، سفير مزبور به تفصيل توضيح  .سفير روسيه در ايران بود
ونه براي ايجاد تفرقه ميان مسلمانان و کاربرد سياستهاي روسيه در ايران به تهران وکربال مي رود؛ پس از ورود ميدهد که چگ

به تهران پيش يکي از شاگردان حکيم احمد گيالني عربي آموخت، عبا و عمامه در بر گرفت و در مهماني هاي برپا شده 
شنا شد و او را بفريفت؛ آنگاه به کربال رفت و در مجلس درس سيد توسط حکيم احمد گيالني و در خانه وي با بهاءاهللا آ

پس از ذکر داستانهاي گوناگون که بر طبق آن در همه تصميمات مربوط  .کاظم رشتي با سيد علي محمد آشنايي برقرار کرد
بور گزارش مي دهد به آئين بهائي دالغورکي دست داشته و همه نوشته هاي حضرت بهاءاهللا را وي نوشته است، خاطرات مز

که حضرت بهاءاهللا را از بغداد به عکا روانه نمودند و دولت روسيه هم به تقويت آنها پرداخت و خانه و مکان براي آنها 
براي اطالعات بيشتر در مورد اين خاطرات و نيز جعلي بودن آن به مقاله محققانه دکتر توکلي در سايت نگاه رجوع ( .ساخت
  .)کنيد

اشتها موجي از اعتراض و خصومت و نفرت را در جامعهء ايران نسبت به بهائيان بلند نمود و هنوز هم در بسياري چاپ اين يادد
اما جعل اين يادداشتها آنقدر بصورتي ابلهانه و جاهالنه صورت  .از نوشته هاي بهائي ستيز، مورد استدالل و استناد قرار ميگيرد

، لحن و طرز فکر نويسندهء آن که واضحاً يک ايراني بيسواد و ناشکيباي مذهبي گرفت که بخاطر اغالط مسخرهء تاريخي آن
يادداشتهاي مزبور، بسياري از ايرانيان محقق و دانشمند تصميم گرفتند که در اثبات ) روسي(بوده است و فقدان نسخهء اصلي 

ني، استاد تاريخ دانشکدهء ادبيات دانشگاه طهران بعنوان مثال عباس اقبال آشتيا .جعلي بودن يادداشتهاي مزبور مقاالتي بنگارند
در باب داستان کينياز دالغورکي، حقيقت مطلب اين است که آن بکلّي ساختگي و کار بعضي " :در مجلّه يادگار چنين نوشت

ي عالوه بر اينکه وجود چنين سندي را تا اين اواخر احدي متعرض نشده بوده، آن حاوي اغالط تاريخ .از شيادان است
  ."٢٧٧مضحکي است که همانها صحت آن را بکلي مورد ترديد قرار ميدهد

 :همچنين آقاي مجتبي مينوي استاد دانشکدهء الهيات و معارف اسالمي دانشگاه طهران در مجلّهء راهنماي کتاب نوشته است
تاريخي و تناقضات  و آنگاه پس از برشماري اغالط "يقين کردم که اين يادداشتهاي منسوب به دالغورکي مجعول است"

از روي همين مطالب خالف واقع و اغالط تاريخي که در اين يادداشتهاي " :دروني و امتناع منطقي صحت آن چنين مينويسد
  ".٢٧٨منسوب به دالغورکي موجود است، مي توان حکم کرد که تمام آنها مجعول است و اين جعل هم بايد در ايران شده باشد

بهائي مانند آدميت و کسروي که بر ضد اين آئين رديه نوشته اند نيز در مورد جعلي بودن اين خاطرات برخي از دشمنان آئين 
مثال سيد احمد کسروي که عليه دين بهائي کتاب نوشته و هيچگونه نظر موافقي در مورد آن ندارد، در  .مطالبي نگاشته اند

را مدلل داشته و حتّي در کتاب بهائي گري چنين نوشته  مقاالت متعددي مجعول بودن و مفتضح بودن يادداشتهاي مزبور
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از سه چهارسال پيش نوشته اي بنام يادداشتهاي کينياز دالغورکي بميان آمده که زنجير خوشبختي گردانيده شده و " :است
شد يک مرد بي  بي گمان اين چيز ساخته ايست و چنانکه بتازگي دانسته ...کساني نسخه هائي برداشته به اين و آن ميفرستند

مايهء بلند پروازي که در طهران است و سالها به شناخته گردانيدن خود ميکوشد اين را ساخته و از يک راه دزدانه ميان مردم 
  ".٢٧٩پراکنده

البتّه از آنجا که دشمنان پرکين امر بهائي، مردم ايران را به غلط، افرادي تصور کرده اند که هرگز شهامت تحقيق مستقل در 
د آئين بهائي را نداشته و به هر ادعاي ضد بهائي اعتماد مي کنند، بسياري ازآنان هنوز هم صحبت از خاطرات کينياز مور

اما اين  .دالغورکي کرده و آن را بعنوان دليلي قاطع در اثبات بيگانه پرستي حضرت باب و حضرت بهاءاهللا بکار مي برند
از اين نکته نيز بگذريم که جعل کننده، چون خودش نادان بوده،  .است خاطرات داراي صدها غلط فاحش تاريخي و منطقي

همه علماي ايران و کربال را مشتي نادان فرض نموده که حتي يکي از آنها هم از قيافه يا لهجه يا حاالت اين شخص روسي 
ه بود، حتي يکي از اين علما هم او نتوانست در مورد ايراني بودن او شک کند و بعدا هم که تقريبا ده سال سفير ايران در روسي

مثال خاطرات مزبور گزارش مي دهد  .اما سرتاسر اين خاطرات، خود جعلي بودنش را قاطعانه ثابت مي کند! را به خاطر نياورد
اشکال اين دروغ اين است که  .که حضرت بهاءاهللا را به عکا فرستادند و دولت روس براي ايشان در آنجا خانه ساخت

وفات نمود، درحاليکه تبعيد حضرت بهاءاهللا به عکا در سال بعد صورت مي گيرد، چه رسد به  ۱۸۶۷در سال  دالغورکي
اما از اين نوع غلطها  .به همين خاطر در چاپ دوم مطلب عوض مي گردد! ساختن خانه در عکا در دوران اقامت ايشان در عکا

دائرة المعارف هاي روسي و فرانسوي و غيره به تفصيل نوشته  که بگذريم، مسئله اين است که تاريخ زندگي دالغورکي در
در نتيجه از نظر تاريخي مسجل است که همه اين خاطرات جعلي است، چرا که آن زماني که بر طبق خاطرات  .شده است

نبول بسر مي مزبور دالغورکي در تهران و کربال زندگي مي کرده است، وي در پستهاي دولتي خاص در هلند و ايتاليا و استا
 !برده است

  

  موضع جامعه جهاني بهائي در رابطه با نهضت صهيونيسم و فلسطين  .۲۳

از جمله سؤاالت و ابهامات در مورد آئين بهائي اين است که موضع جامعه جهاني بهائي در مورد تفکر صهيونيسم و تجمع 
 .ري انجام نمي دهديهوديان در سرزمين فلسطين چگونه است و چرا براي دفاع از فلسطين هيچ کا

امروزه اگر از برخي ايرانيان بپرسيد از صهيونيسم چه ميدانيد، در جواب مي گويند صهيونيسم داستان تروريست هاي يهودي 
اما بهتر است ابتذا تاريخجه تشکيل اين جنبش بيان شود تا معني اين کلمه  .است که باالخره دولت اسرائيل را به وجود آوردند

  .را بهتر متوجه شويم

  تاريخچه تشکيل جنبش صهيونيسم
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قبل از ميالد  ۹۲۲در تاريخ مندرج است که دوران طالئي زندگي قوم بني اسرائيل، بعد از سلطنت داود و سليمان، در سال 
و از آن به بعد شورش ها و نا آرامي ها قوم بني اسرائيل را فراگرفت و آنان را در جهان متفرق و متواري  .پايان پذيرفت

قوم يهود در هيچ جاي اروپا نيز محل مناسبي  .گروهي به کشور روسيه پناه بردند و گروهي ديگر راهي اروپا شدند .ساخت
، قوم يهود تقريبا از ۱۵در حدود اواخر قرن  .معروف گرديدند» ردانيهودي سرگ«براي اقامت نيافتند و شايد بهمين دليل به 
صورت  ۱۴۹۲بي رحمانه ترين واقعه، اخراج يهوديان از اسپانيا بود که در سال  .تمام کشورهاي اروپائي رانده شده بودند

آنها را وادار  .ان، سکني گزيننديا محله کليمي» گتو«در رم، يهوديان را مجبور کردند که در کثيف ترين ناحيه اي بنام  .گرفت
، ۱۶۵۶و  ۱۶۴۸در بين سال هاي  .کردند که بازوبند زرد داشته و کاله مخصوص بر سرگذارند تا از ساير مردم رم متمايز شوند

در اروپاي غربي، يهودي ستيزي  .سال، نزديک به سيصد تا پانصد هزار نفر يهودي در اروپا به قتل رسيدند ۸يعني حدود فقط 
، بعد از جنگ فرانسه و ۱۸۹۴دريفوس که سرهنگي در ارتش فرانسه بود، در سال  .آغاز گرديد" دريفوس"يحيان با واقعه مس

داستان اين واقعه  .آلمان به جرم فروش اسرار ارتش فرانسه به آلمان، محاکمه و زنداني، اما بعداٌ بخشيده و آزاد گرديد
   .براي روزنامه اي گزارش ميداد Theodore Herzelرزلدردناک را جواني مجارستاني، بنام تئودر ه

بحديکه در پايان اين محاکمه، هرزل و بعضي سران يهود  .وقوع اين حادثه براي هرزل بسيار حزن انگيز و منقلب کننده بود
د در هيچ جاي متوجه شدند که اميد اينکه جاي امني براي سکونت يهوديان در اروپا پيدا شود بسيارکم و نا چيز است و شاي

باالخره باين نتيجه رسيدند که يهوديان بايد براي استقرار  .اروپا، نتوان جائي يافت که با يهوديان بطور مسالمت آميز رفتار شود
هرزل، با مطالعه کتاب تورات و بشارات آن، نهضت  .دائمي خود، سرزميني معين کرده و دولتي مستقل تشکيل دهند

صهيونيسم از کلمه صهيون، نام تپه هاي اورشليم که معبد داود بر روي آنها بنا گرديده بود، گرفته  .صهيونيسم را بوجود آورد
اين گروه  .اين کلمه خاطره عظمت داود و سليمان را زنده ميکرد و يادگار تمدن قوم اسرائيل و مذهب و فرهنگ آنها بود .شد

که قوم يهود بتواند براي هميشه در آن سکني گزيده و  صهيونيست شروع به بررسي و جستجو براي يافتن محلي کردند
ولي هرچه بيشتر گشتند، کمتر محل مناسبي يافتند و تنها مکاني که به فرهنگ و سنن خويش  .حکومت خود را تشکيل دهد

در آن زمان قسمت اعظم فلسطين را بيابانهاي بي آب و علف و غير قابل زندگي  .نزديک ديدند همان مملکت فلسطين بود
اما در ابتدا اين پيشنهاد مورد  .در هر صورت، صهيونيست ها يهوديان را تشويق به خريد زمين در فلسطين کردند .تشکيل ميداد

و دليلي نمي ديدند که آلمان مترقي را ترک  موافقت يهوديان آلمان واقع نگرديد، زيرا آنها در نهايت رفاه زندگي ميکردند
در سن  ۱۹۰۴هرزل در سال  .کرده و به بيابانهاي بي آب و علف فلسطين پناه برند و اين پيشنهاد براي آنها توهيني بيش نبود

  .سالگي درگذشت ۴۴

، يکي ديگر از Chaim Weizmanکه دولت انگليس حکومت فلسطين را بعهده گرفت، ) ۱۹۱۷(بعد از جنگ جهاني اول 
وزير امور خارجه انگليس را برانگيخت که در ضمن "  Arthur Balfourآرتور بلفر"گردانندگان نهضت صهيونيسم، 

اعالميه اي از دولت انگليس درخواست کند که به صهيونيست ها اجازه داده شود که در سرزمين فلسطين براي خود مملکتي 
 .معروف گرديد با مخالفت اغلب کشورهاي خاورميانه مواجه گرديد» اعالميه بلفور«بنام  اين اعالميه که بعداً .تأسيس نمايند

به تصويب رسيد و بدين طريق پايه هاي اوليه تشکيل دولت اسرائيل در سرزمين فلسطين گذارده  ۱۹۱۷اما باالخره در نوامبر 
هزار نفر  ۱۰۰در حدود  ۱۹۲۸در سال  .رت کردندهزار نفر يهودي به فلسطين مهاج ۵۰حدود  ۱۹۲۰سه سال بعد، در سال  .شد
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هزار نفر يهودي به سر زمين  ۲۲۰حدود  ۱۹۳۳هزار و در سال  ۱۷۵حدود  ۱۹۳۱در سال  .يهودي در فلسطين ساکن بودند
در  .ساکنين فلسطين را تشکيل ميدادند ۳۰%نفر بودند که  ۴۵۵,۴۵۷يهوديان فلسطين  ۱۹۳۹در سال  .فلسطين مهاجرت کردند

 .نفر يهودي زندگي ميکردند ۱۵۰۰۰۰زمان در تل اويو  آن

هيتلر به عنوان رئيس  ۱۹۳۳در سال  .يهوديان آلمان تا پيش از روي کار آمدن هيتلر از زندگي بسيار مرفه برخوردار بودند
آن جوانه  د و اکنونهيتلر در ايام کودکي به دالئلي جوانه کينه يهوديان را در قلبش پرورانده بو .دولت آلمان انتخاب گرديد

او بسرعت مردم آلمان را بر ضد  .به درخت تنومندي تبديل گشته بود و او ديگر نمي توانست جامعه موفق يهود را تحمل کند
يهوديان را به شهروند  ۱۹۳۵ابتدا حق راي دادن را از يهوديان گرفت و بعد با قانون نورنبرگ، در سال  .يهوديان شورانيد

ا و نه تنها آنها را از حق راي محروم ساخت، بلکه استخدام آنها را در ادارات دولتي و اشتغال آنها را به  .تبديل کرد ۲درجه 
هيتلر مجددا استعمال نشان زرد بر روي لباس يهوديان و زندگي آنان را در گتو متداول کرد و  .کسب و کار ممنوع نمود

تصميم  ۱۹۴۱هيتلر در سال  .براي اشتغال به کارهاي سخت روانه نمود باالخره آنها را به اردوهاي متمرکز کننده يهوديان،
گرفت که قوم يهود را بکلي نابود کند و بنابراين آنها را روانه اردوگاه هاي مرگ نمود و با خفگي در اطاقهاي گاز نابود 

ديان جدا و حتي دندانهاي طالي مليون يهودي، هيتلر دستور داد که تمام اشياء قيمتي را از جسد يهو ۶بعد از مرگ  .ساخت
دالئلي که سبب  .آنها را بکشند، پوست و استخوان و موي سر، حتي چربي بدن آنها را جدا و قسمتهاي بي مصرف را بسوزانند

بعضي عقيده دارند که چون آلمان در جنگ جهاني  .شد هيتلر به چنين جنايت و حشيانه اي دست بزند، کامال مشخص نيست
د و خفيف گرديد، آلمانهاي نازي دنبال گروهي ميگشتند که تقصير شکست و خفت آلمان را بگردن آنها اول شکست خور

عده ديگر را .اين قرعه فال بنام يهوديان بيگناه زده شد و بنابراين يهوديان را بعنوان خائن مسؤل اين خفت شمردند .بيندازند
که يهوديان را شامل ميشود، برتري دارد » سامي«است بر نژاد » آريا«ژاد عقيده دارند که هيتلر عقيده داشت نژاد آلمان که از ن

و بنابراين تصميم گرفت که آلمان و بقيه اروپا را از نژاد سامي پاک کند تا فقط نژاد آريا ساکنين آلمان و بقيه کشورهاي 
 .لسطين با شدت هرچه تمامترآغاز گرديدبعد از کشتار وحشيانه هيتلر، سيل مهاجرت يهوديان به کشور ف .اروپا را تشکيل دهد

داود  ۱۹۴۸در سال  .يهوديان با ابتکار آبياري قطره اي، بيابانهاي بي آب و علف فلسطين را سبز و خرم و پر بار و ميوه نمودند
   .٢٨٠بعنوان اولين نخست وزير اسرائيل منصوب گرديد David Ben-Gurion بن گرين

  صهيونيسمديدگاه جامعه بهائي در مورد 

سکونت در اراضي مقدسه با اعمال  اما اگر تعاريف رايج جمهوري اسالمي از صهيونيسم را به معناي برتري نژاد يهود و
روشهاي ديانت  .مالک قرار دهيم، به هيچ عنوان قابل تطبيق با ديدگاههاي بهائي نيست خشونت و اخراج ساکنين محلي،

به آن پايبند است، تعريف مي گردد و تالش براي از ميان بردن تبعيض و رفتارهاي بهائي براي برقراري صلح، با اصولي که 
في المثل در رژيم آپارتايد آفريقاي  .خشونت آميز، در هر جائي که بهائيان امکان تأثيرگذاري داشته باشند، مد نظر است
که جمعهاي اداري و  فل روحاني راجنوبي که برتري نژاد سفيد را ترويج مي کرد، بهائيان سفيد پوست عضويت در محا

از حق خود به نفع   بهائي است، يکسره به سياهان واگذار کردند و در مخالفت با تبعيض عليه سياهان،  تصميم گيري جامعه
مي تواند در پيش گيرد در درجه اول ترويج تفکرات صحيح و رفع تعصبات با  روشهائي که ديانت بهائي .آنان گذشتند
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مبتني بر مدارا و محبت است و اين کار توسط جامعه بهائي در همه عرصه هاي بين المللي که  ديدگاههايمذاکره وآموزش 
ولي در ماجراي فلسطين، متأسفانه با تحريکاتي که از جانب متعصبين مذهبي، علي  .در آن حضور دارد به انجام مي رسد

، بهائيان را هم دشمن مي شمارند و حتي اگر در بين فلسطيني  جنگجويان مسلمان الخصوص ماليان ايران صورت مي گيرد،
همچنين در  .ارتباطي با بهائيان داشته باشد، او را محکوم مي کنند کسي در نسلهاي قبل محمود عباس، رهبرانشان مانند

ملي  بهائيان را از حقوق اجتماعي و حتي داشتن کارت هويت سرزمينهائي که اين نوع تفکرات قدرت دارند، مانند مصر،
در چنين شرايطي هر اقدامي هم که توسط بهائيان صورت گيرد، به چشم ايشان نمي آيد و آن را عملي  .محروم ساخته اند

 .تبليغاتي و يا در جهت کسب منافع گروهي ميپندارند

  )يهوديان ساکن در اسرائيل(رابطه ديانت بهائي با صهيونيست ها 

خبري و  اي يا از روي بي عده« :مرکز جهاني بهائي در کشور اسرائيل مي فرمايند معهد اعلي در مورد تفکر صهيونيسم و وجود
يا به منظور پيشبرد مقاصد خاصّ خود وجود مرکز جهاني بهائي در کشور اسرائيل را امري سياسي و نوعي وابستگي به نهضت 

داند که علّت وجود مرکز جهاني بهائي در اراضي مقدسه  خوان مکتب تاريخ مي هر طفل سبق .آورند صهيونيسم به شمار مي
اين است که صد و چهل سال پيش، به تحريک دولت ايران حضرت بهاءاهللا به اين منطقه که در آن زمان تحت سلطه 

رائيل، مرکز جهاني بهائي در اراضي امپراطوري عثماني بود تبعيد شدند و بدين ترتيب هشتاد سال قبل از تأسيس کشور اس
روابط مرکز جهاني بهائي با اسرائيل مانند ساير کشورهاي جهان، بر اساس اطاعت از قوانين مدني آن  .مقدسه تثبيت يافت

 ۱۹۴۷شايد مناسب باشد که يادآور شويد که در سال  .مملکت و عدم وابستگي و دخالت در امور سياسي استوار است
ل قبل از تأسيس کشور اسرائيل، هنگامي که کميسيون ويژه فلسطين در سازمان ملل متّحد خواهان نظر اديان ميالدي، يک سا

اي به  هاي مختلف راجع به آينده اين سرزمين شد، رئيس اين کميسيون، عاليجناب قاضي اميل سندستروم، ضمن نامه و گروه
جوالي  ۱۴آن حضرت در تاريخ  .ن را در اين زمينه جويا شدمرجع امر بهائي، حضرت شوقي افندي، نظر و ديدگاه بهائيا

در مکتوبي خطاب به ايشان فرمودند که ديانت بهائي به کلّي از سياست حزبي مبرا است و در مجادالت و منازعاتي که  ۱۹۴۷
بسياري از پيروان " فرمايند که هيکل مبارک در همان نامه توضيح مي .شود در مورد آينده ارض اقدس در ميان است وارد نمي

ديانت ما از اعقاب مسلمان و يهودي هستند و ما هيچ گونه تعصّبي نسبت به هيچ يک از اين دو گروه نداريم و به جان و دل 
  »٢٨١".مشتاقيم که به منظور حفظ منافع متقابل آنان و خير و صالح اين مملکت، بين آنها صلح و آشتي برقرار گردد

  رابطه با صهيونيست ها، فلسطيني ها و ديگر اقوام در ديگر کشورهارفتار و موضع بهائيان در 

بهائيان پس از ورود اجباري به اراضي مقدسه، همواره در کنار برادران فلسطيني خود، با صلح و صفا، دوستي و وفا، زندگي 
 .و دشمني بوجود آمده باشد هيچگاه شنيده نشده که بين بهائيان و برادران فلسطينيشان، کوچکترين غبار کدورت .کرده اند

، زمان درگذشت عبدالبهاء، اشاره کرد که ساکنين فلسطين براي او تشييع جنازه ۱۹۲۱براي اثبات اين مدعي، مي توان به سال 
در اين سوگواري، نماينده  .بسيار عظيمي ترتيب دادند و نمايندگان مذاهب و گروههاي مختلف فلسطين، به سوگواري نشستند

، در حيفا »النفير«به نوبه خود سخني گفت و مکنونات قلبي خود را بر زبان راند که شرح کامل آنها در روزنامه هر گروهي 
اي " :از جمله، نماينده مسلمان فلسطين، حضرت اديب، يوسف افندي احساسات قلبي خود را چنين بيان کرد .درج گرديد
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است که در حيات ديروزي خود، بزرگ بود و ) عبدالبهاء(اي کسي معشر عرب و عجم، براي که گريه و زاري ميکنيد؟ آيا بر
به بينيد چه عظمت و جاللي  .نظر به شرق و غرب نمائيد .نظر به چپ نمائيد .نظر براست کنيد .در موت امروزي بزرگتر است

سپس نماينده مسيحيان فلسطين،  ." وا اسفا ..چه لبهاي فصيحي خاموش گشته .چه پايه بزرگ صلحي، منهدم شده .غيبت نموده
اين خسارت،  .چقدر اين مصيبت، جانگداز، تلخ و ناگوار است" :حضرت فاضل، ابراهيم افندي، چنين آغاز به سخن نمود

احسان  .ناس را تهذيب فرمود، تعليم نمود )عبدالبهاء(حضرتش  .فقط راجع به مملکت ما نيست، بلکه يک فاجعه عمومي است
 ." تا آنکه قومش را به اعلي ذَروه جالل فائز نمود .ودکرد و ارشاد فرم

حتي تعداد بيشماري از يهوديان  .يهوديان بتدريج، بعد از جنگ جهاني دوم، بيشتر و بيشتر، به کشور فلسطين هجرت کردند
مات مهم دولتي ايران هم به کشور اسرائيل روي آوردند که هنوز به زبان شيرين فارسي تکلم مي نمايند و بعضي هم در مقا

آنان در هرکجاي دنيا، که زيسته  .بهائيان همواره با هردو ملت مسلمان و يهودي فلسطين، روابط حسنه داشته اند .شاغل هستند
اند، با اقوام و ملل مختلف، صرف نظر از نژاد و رنگ و مذهب و ملّيت، روابط صميمانه داشته اند و سعي کرده اند بآنها 

يده نشده که در مملکتي از بهائيان شکايتي شده باشد که خداي نکرده نسبت به گروهي، عملي جز هرگز شن .خدمت کنند
کما اينکه در زمان قحطي فلسطين، بهائيان بودند که به داد برادران فلسطيني خود رسيدند و به  .رفتار محبت آميز داشته اند

البته وقتي يهوديان هم به فلسطين هجرت کردند،  .ت دادندتمام مردم فلسطين مواد غذائي رسانده و آنها را از قحطي نجا
بنابراين بايد سوال کرد که در کجاي تاريخ فلسطين، اثري مي يابند از  .بهائيان در کنار آنها با نهايت برادري و برابري زيستند

اثري از همکاري بهائيان با  اينکه بهائيان نسبت به برادران فلسطيني خود کوچکترين کوتاهي کرده اند و يا درکجاي تاريخ
آيا غير از اينست که بهائيان همواره آرزو مي کرده  .صهيونيسم مي بينند؟ اگر چنين است، اعالم دارند تا عالميان با خبر شوند

  اند که اين دو ملت فلسطين و اسرائيل در کنار يکديگر با صلح و صفا زندگي کنند؟

ن باشند موظفند نسبت با در نهايت صداقت و شرافت با حکومت آن کشور رفتار گذشته از آن، بهائيان در هر کشوري ساک
نمايند و هيچگونه خيانتي نسبت به آن با اصول ديانت بهائي سازگار نيست، ولو اينکه آن حکومت نسبت به بهائيان سختگير و 

تي از جانب بهائيان نسبت به آن دولت وجود خيان بنابراين دولت اسرائيل اين اطمينان را دارد که خطر و احتمال .بي مهر باشد
پس بدون اينکه بهائيان سياستها و روشهاي تعامل دولت اسرائيل با مسلمانان را تأييد نمايند، بنوعي در آنجا حضور  .ندارد

ن به اسرائيل اگر اين شيوه همزيستي مورد تأييد همفکران برخي افراد نيست، دليل بر وابستگي بهائيا .دارند که مورد اعتمادند
  .هم نيست

بهائيان درنظر بسياري دولتها، شريف ترين، خيرخواه ترين و قابل اعتماد ترين گروه اجتماعيند و برخي دولتها حتي برنامه 
در ايران نيز هر گاه مجالي در بين امواج تعصب دست  .خود را به جامعه بهائي واگذار کرده اند ريزيهاي آموزشي کودکان

اولين مدارس آموزش دختران، اولين حمامهاي بهداشتي در بسياري  .بنيان توسعه و اصالح اجتماع را نهاده اند داده، بهائيان
موسيقي  و رديفهايي دستگاهها  نقاط ايران، اولين مهاجرت پزشکان و معلمان به مناطق محروم و عقب مانده، اولين تدوينها

بسيار اصالحات اقتصادي و اجتماعي ديگر در ايران، به همت بهائيان صورت گرفته و آنان در هر مملکتي که عقل و  ايراني و
  .انصاف حکمفرما باشد مورد احترامند و اين احترام دليل وابستگي آنها به حکومتها نيست
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  موضع جامعه بهائي در جدال ميان اسرائيل و فلسطين 

، جامعه بهائي در دعوا و مناقشه ميان اسرائيل و فلسطين، حق را »وحدت جامعه جهاني«سؤال ديگر اين است که با توجه تعليم 
به کدام يک مي دهند و از کدام دفاع مي کند و چرا جامعه بهائيت با توجه به اين اهميتي که به صلح مي دهد، هيچ کاري 

  .لسطين و رسيدن فلسطينيان به حق مسلّم خود نمي کندبراي برقراري صلح ميان اسرائيل و ف

در مورد اينکه حق با کدام طرف است، بايد گفت که حق اين است که همه انسانها بايد صرف نظر از نژاد و مذهب وجنس و 
ري که يکديگر کمک کنند و هر تفک  رنگ بتوانند در کنار يکديگر زندگي مسالمت آميز داشته باشند و به سعادت و تعالي

راهکار ديانت بهائي براي پايان دادن جنگ و تجاوز، تأثير در افکار و عقول و  .مانع تحقق چنين شرايطي باشد، ناحق است
ترويج فرهنگ مدارا و احترام به حقوق و آزادي هاي ديگران و سوق دادن افکار عمومي و جلب توجه رهبران جهان به اين 

 .حقايق است

ابزارهاي معمول در اين عرصه را  نمي کنند؟ جامعه بهائي يک قدرت سياسي نيست که بتواند همه و اما چرا بهاييان کاري
بکار گيرد و وارد شدن به چنين حوزه عملکردي، ديانت بهائي را از يک اعتقاد جهان شمول به يک حزب سياسي با منافع 

جز کمکهاي انسان دوستانه و حمايت و سعي در  بنابراين .محدود گروهي تنزل خواهد داد و ماهيت آن را نقض خواهد کرد
 .کار بيشتري از دست جامعه بهائي براي برقراري صلح و آشتي ساخته نيست کاهش نفرت و تعصب،

  

  آيا بهائيان روابط خوبي با رژيم پهلوي داشتند؟ .۲۴

اصول اعتقاداتشان لطمه اي وارد نيا بهائيان هر کجا و تحت هر نوع حکومتي باشند، نافرماني از اوامر دولتي را تا آن جا که به 
ورد، روا نمي شمارند ولي اگر فرماني بر خالف اعتقادات آنان از مراجع دولتي صادر شد، ابتدا اقدام به تظلم خواهي و احقاق 

 گرچه حکومت ها بايد چنين شهرونداني را .حق نموده و سپس زجر و حبس را بر نافرماني از اعتقادات خود ترجيح مي دهند
پاس بدارند و مورد احترام قرار دهند، اما در ايران، بهائيان به دليل اين خصلت اجتماعي شان، معموال مورد سوء نيت هاي 

بر همين اساس مي توان گفت حکومت پهلوي اول رفتاري بي منطق نسبت به بهائيان  .سياسي قرار گرفته اند تا ارج گزاري
  .منصفانهداشت و پهلوي دوم، رفتاري نادرست و نا

اگر از وقايعي که همواره در ايران بوده و کسي را ياراي طرفداري از بهائيان نبوده است، ضرب و جرح هايي که بر افراد  
بايد گفت همينکه رضا  بهائي وارد آمد، شورش هايي که عليه جامعه بهائي رخ داد و قتل هايي که به وقوع پيوست، بگذريم،

مثال  .را منافي با روش حکومت و انديشه انحصار طلبي خود ديد، دست به اقداماتي عليه بهائيان زدشاه استقالل مذهبي بهائيان 
دليل بستن مدارس بهائي اين بود که بهائيان يک روز به خاطر  .مدارس بهائي را که به روش نوين درس مي دادند تعطيل کرد

در برخي شهرها، مغازه داران بهائي را به دليل تعطيل نمودن همچنين  .تعطيل مذهبي خود، مدارس خود را تعطيل نموده بودند
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او در اواخر دوره پهلوي اول، مسائلي براي همه  .مغازه هايشان در ايام تعطيلي مذهبي بهائي، مورد پيگرد و زندان قرار داد
  .ن نمودبهائيان ايران فراهم آورد و بسياري از آنان را به علت نحوه ثبت ازدواج بهائي جريمه و زندا

نبايد تصور شود که اگر  .اما دوره پهلوي دوم در مقايسه با رفتارهاي اجتماعي پهلوي اول، دوره دشوارتري براي بهائيان بود 
بود که گرد هم جمع مي ) مکان اجتماع عمومي(بهائيان در دوره پهلوي دوم، انتشارات محدود داشتند و حظيرة القدسي 

هرچند دکتر ايادي پزشک شاه بهائي بود، اما واقعيت اين بود که شاه از بيم جانش، به يک  .د، داراي آزادي بودن...آمدند و
همگان شاهد بودند و تاريخ نشان مي دهد که در  .دکتر بهائي اعتماد مي کرد، نه به خاطر عالقه اي که به جامعه بهائي داشت

به دليل سياست هاي  ۱۳۳۴دد آزار او نيستند، در سال دوره سلطنت همين پادشاه، علي رقم آنکه مي دانست بهائيان در ص
مملکتي، دست در دست واعظ مشهور محمد تقي فلسفي گذاشت و ضربات هولناکي بر پيکره جامعه بهائي ايران وارد 

بايد ذکر کرد که رژيم پهلوي با بهائيان برخوردي مناسب شرايط سياسي روز داشت و اگر شرايط سياسي ايجاب مي  .ساخت
مثال به فرمان شاه، ساواک بي رحم براي ايجاد جنگ مذهبي و منحرف کردن ذهن  .د بر بهائيان بسيار سخت مي گرفتکر

همچنين امير عباس هويدا در هيچ برهه از زندگي اش بهائي  .مردم از انقالب، صدمات زيادي به جامعه بهائيان ايران وارد نمود
گر کابينه ها عضو نبودند و او حتي براي اثبات بهائي نبودنش به آزار بهائيان مي نبود و بهائيان نيز در کابينه هويدا و دي

نکته اي که در اين مورد قابل توجه است، اينکه بهائيان اجازه دخالت در سياست را ندارند، در صورتي که هويدا  .پرداخت
  .نخست وزير ايران بود پس به هيچ وجه نمي تواند بهائي بوده باشد

  

  يان دشمن اسالمند؟آيا بهائ .۲۵

جاي تأسف است که اهل افترا بهائيان را مخالف و " :معهد اعلي مي فرمايند .بيان جالبي در جواب به اين سؤال ذکر مي شود
حضرت  .شود ياد مي" شريعت مبارکه غرا"اما در نقطه مقابل، در آثار بهائي از اسالم به عنوان  .شمرند حتّي دشمن اسالم مي

وصف " به اراده الهي از افق حجاز اشراق نمود"که " نير آفاق"و " سرور کائنات"، "سراج وهاج نبوت کبري"را ) ص(محمد 
از قلم  .کند ياد مي" سلطان عرصه علم و حکمت"و " بدر منير افالک علم و معرفت"به ) ع(نمايد و از حضرت اميرالمؤمنين  مي

مه مخصوص حضرت سيدالشّهداء نازل شده که در آن حضرت بهاءاهللا مقام آن حضرت را با نا نفس شارع امر ابهي زيارت
حضرت عبدالبهاء حدود صد سال پيش در اروپا و  .ستايند مي" نير االنقطاع من افق سماء االبداع"و " فخر الشّهداء"القاب 

اسالم خطاباتي ايراد فرمودند و به همين علت بود که  ها و در جمع دانشمندان راجع به مقام و اهميت امريکا در کليساها، کنيسه
در مراسم تشييع و تدفين حضرت عبدالبهاء، عده کثيري از اهالي منطقه شام، از جمله هزاران نفر مسلمان، براي اداي احترام به 

و جالب  .کردندمقام ايشان حضور داشتند و مفتي شهر حيفا و ديگر رهبران مسلمانان در بزرگداشت آن حضرت سخنراني 
است که بر خالف پيروان اديان ديگر، تنها بهاييان هستند که دين اسالم را از جانب خداوند مي دانند و به آن احترام مي 

 ."٢٨٢.گذارند
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 علت مخالفت دولت و مردم با بهائيان چيست؟ .۲۶

تقيم بگريزد و ناچارا اتهامات دولت جمهوري اسالمي براي مبارزه فکري و عقيدتي با ديانت بهائي، مصمم است از بحث مس
سال است که تمام اسناد،  ۲۵همچنين علي رقم اينکه بيش از  .سياسي را دست آويزي براي سرکوب بهائيان کرده است

آرشيوها و بايگاني ها و مخابرات جامعه بهائي در دست دولت جمهوري اسالمي است، دريغ از يک سند و مدرک که 
  .صهيونيسم و امپرياليسم و غيره را نشان دهدارتباطي بين ديانت بهائي و 

  مبارزات اعتقادي

بهائيان اسالم را آخرين دين نمي دانند و همين  .بدون ترديد مهم ترين دليل مبارزه مسلمانان با بهائيان، از جنبه اعتقادي است 
ادعاي بزرگ، انحصار حقانيت را از دست مسلمانان مي گيرد و مسلمين که طبق دستورات ديني خود مي توانند به آزار دگر 

ر اين صورت، د .انديشان اقدام کنند، نه تنها اذيت کردن بهائيان را مذموم نمي دانند، بلکه برخي آن را ثواب نيز مي شمارند
کامال طبيعي است که بهائيان در ايران، نه تنها از داشتن آزادي براي تبليغ آيين خود محروم باشند، بلکه حق برگزاري مراسم 

اينک که حکومت نيز اسالمي است، منطقي خواهد بود اگر ببينيم که فشارهاي وارده بر  .درون ديني خود را نيز نداشته باشند
يکي در ساليان  .دو مواجهه در رو در رويي جمهوري اسالمي نسبت به بهائيان مي بينيم. ندان شده استجامعه بهائي، صد چ

در مرحله نخست، اين مبارزه و اذيت وجهه ) حدودا پس از رحلت آيت اهللا خميني(اول انقالب و ديگر در سال هاي اخير
نه اطالعي از آيين بهائي داشته باشند بهائيان را کافر، بسياري از مسؤوالن جديد کشور بدون آن که هيچ گو .اعتقادي داشت

مسأله مهم  .جاسوس و خائن مي دانستند و بر اساس همين انديشه نادرست، در نابودي ديانت بهائي و افراد بهائي مي کوشيدند
ي اثبات درستي آن اين جا است که وقتي چيزي در هيأت يک اجتماع تبديل به اعتقاد شد، ديگر پيدا کردن دليل و حجت برا

هيچ کس در آن زمان نمي خواست بپرسد که آيا بهائيان واقعا جاسوس بوده اند يا خير، زيرا اين  .اعتقاد، اهميت پيدا نمي کند
وقتي انقالب شد، هيجان اسالم خواهي مردم و مهم تر از آن انديشه حق مطلق بودن باعث شد که  .اعتقاد راسخ آنان بود
   .ي رژيم جديد در آزار بهائيان جلوه کندوجوهي از کارکردها

  مبارزات سياسي

اما امروزه مبارزه جمهوري اسالمي با بهائيان ديگر بر اساس اعتقادات بي مايه نيست، بلکه نوع مبارزه بيشتر رنگ سياسي دارد 
خن هاي بي مايه گرچه هنوز در مطبوعات و کتاب هاي تاريخي، وجوه س .و سياستي است براي حفظ رژيم در بعد مذهبي

عليه بهائيان کماکان بر روش سابق است، اما مسؤوالن حکومت ديگر مي دانند که بهائيان جاسوس نبوده اند و کاري به کار 
به وجود آمدن اين حس در آنان به علت خون هاي بي گناهي است که ريخته شد و آرامشي که بهائيان از  .سياست نداشته اند

ن فشارهاي خارجي و نداشتن همان داليلي که قبال اعتقاد بود و حاال مي بايست براي حقوق بشر خود نشان دادند و همچني
يقينا توضيح براي مراجع ناظر حقوق بشر نه بر اساس توهم، بلکه مي بايست بر اساس دليل باشد و اينان  .توضيح داده مي شد

در اين  .ستگيري هاي اخير به آن اشتباهات اقرار هم کرده اندچون دليلي نداشتند، شايد به مواضع اشتباه خود پي برده و در د
صورت امروزه مبارزه با بهائيان براي اين است که مي دانند اگر بهائي آزاد باشد، حرف براي زدن دارد و تعاليم بهائي را 
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بره خاموشي، نبايد بر اساس همين سياست است که بهائي براي کسب نکردن تحصيالت عاليه و ماندن در چن .مطرح مي کند
   .به دانشگاه رود و تماسي با جامعه داشته باشد

کامال مشخص است که امروزه سياست مبارزه با بهائيان در بعدهاي فرهنگي، سياسي و مذهبي، با هدف بايکوت و بي حرکت 
که اگر چه آيين بهائي در  ساختن جامعه بهائي صورت مي گيرد تا بهائيان از درون تهي شوند و اين نيز خيال باطلي است، چه

 .سال قبل کامال وابسته به بهائيان ايران بود، اما امروزه ديگر بهائيان ايران، تنها جزئي کوچک از جامعه جهاني بهائي اند ۱۴۰
از اگر بهائيان در قتل عام هاي دوره قاجار محفوظ ماندند، بايد گفت که مبارزه کنوني رژيم جمهوري اسالمي با بهائيان، قبل 

  .طرح ريزي شکست خورده است

جاسوسي براي اسرائيل، توهين به مقدسات مذهبي و تبليغ عليه "اما داليل اصلي مخالفت امروز دولت با بهائيان، اتهامات 
  .است "جمهوري اسالمي

  اتهام جاسوسي براي اسرائيل

اسرائيل کنوني، دست آويزي براي اين  ، وجود مرکز بين المللي بهائي در خاک"جاسوسي براي اسرائيل"در مورد اتهام 
تهمت گرديده است، حال آنکه اين موضوع بارها از طرف جامعه بهائي توضيح داده شده که در نيمه قرن نوزدهم حضرت 
بهاءاهللا، مؤسس آئين بهائي، توسط حکومت قاجار و امپراطوري عثماني با ظلم و جور فراوان و به طور مادام العمر به اين 

ه در خاک فلسطين و جزو امپراطوري عثماني بود تبعيد شد و سرانجام در همان محل ديده از جهان فرو بست و در منطقه ک
شود که حدود هشتاد  به اين ترتيب مالحظه مي .نتيجه مقبره ايشان و ديگر رهبران اين آئين در اين سرزمين واقع شده است

ت بهائي در اين سرزمين مستقر گرديد که متأسفانه اين وضع خود نتيجه سال قبل از تأسيس کشور اسرائيل، مرکز جهاني ديان
مستقيم ظلم و ستمي است که از طرف دولت قاجار و روحانيون شيعه که ذهنيتي کامالً مشابه رژيم کنوني ايران داشتند بر 

اده شان به هيچوجه حاضر نبودند البته اگر زور و اجباري در کار نبود، ايشان و خانو .بنيان گذار آئين بهائي تحميل گرديد
شرح اين وقايع در تاريخ ثبت گرديده و اسناد معتبر تاريخي و احکام  .وطن عزيز را ترک کنند و آواره ديار غربت شوند

  .باشد و جاي هيچ انکاري نيست صادره از طرف دولت ايران و امپراطوري عثماني که مؤيد اين تبعيد است، موجود مي

چگونه يک جامعه که از نظر تنوع،  .مضحک ترين تهمتي است که مي توان به جامعه بهائي وارد ساختدر واقع جاسوسي 
بسيار وسيع است و اعضايش از همه اقشار و طبقات جامعه تشکيل شده و شامل زن و مرد و پير و جوان و کودک و روستائي 

اي از جهان ديده شده و در کجاي تاريخ ثبت  طهتواند جاسوس خوانده شود؟ در چه نق و شهري و اقوام مختلف است، مي
شده که تمامي يک جامعه جاسوس باشند؟ گذشته از اين، ديانت بهائي تنها منحصر به ايران نيست، بلکه در اکثر قريب به 

حيت اتفاق کشورهاي جهان تشکيالت اداري شناخته شده اي دارد و در واقع به شهادت دائرة المعارف بريتانيکا بعد از مسي
تواند بپذيرد؟ آيا همه  اي را در ايران مي حال کدام عقل سالمي اتهام جاسوسي چنين جامعه .گسترده ترين دين جهان است

پيروان اين آئين در همه کشورهاي جهان جاسوس هستند، پس چگونه است که هيچ دولتي به جز دولت جمهوري اسالمي 
  نساخته است؟ ايران تا کنون چنين اتهاماتي به بهائيان وارد
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دارد، بلکه به عکس  در واقع جامعه بهائي هيچگونه فعاليت پنهاني نداشته و ندارد و ديدگاههاي خود را از هيچکس پنهان نمي
هاي بهائيان در همه  معتقدات و فعاليت .بهائيان پيوسته در مقام آن هستند که باورهاي خود را به همه مردم اعالم دارند

حتي در ايران که از دير باز به خاطر معتقدات خود تحت ظلم و ستم و فشار  .روشن و شفاف است کشورهاي جهان کامالً
اند و با اينکه جانشان در خطر بوده، با شهامت ايستاده و به صراحت اقرار  اند، هرگز هويت و عقيده خود را پنهان نکرده بوده
ه اي را جاسوس خواند، حال آنکه الزمه جاسوسي پنهان کاري و توان افراد چنين جامع چگونه مي .اند که بهائي هستند کرده

دانند که بهائيان از  مخفي بودن از انظار است؟ مسئولين و اولياي امور دولت جمهوري اسالمي خود بهتر از هرکس ديگري مي
ي را که از تشکيالت بهائي و هاي جامعه بهائ اين افترائات به کلي مبرا هستند، چه که سي سال است تمام کتب و اسناد و نوشته

اند در اختيار دارند و از زير ذره بين گذرانده و کوچکترين مدرکي که دليل بر جاسوسي بهائيان  منازل بهائيان ضبط کرده
به (از آن گذشته بهائيان حق کار کردن در هيچ يک از ادارات دولتي را ندارند و از شرکت در دانشگاه  .اند نکرده باشد پيدا 

  .محرومند، پس به هيچ منبعي براي جاسوسي متصل نيستند) چند سال اخير که چند نفري را ثبت نام و سپس اخراج کردندجز 

  اتهام توهين به مقدسات مذهبي

، بايد گفت که هر کس با آئين بهائي و تعاليم آن اندکي آشنائي داشته باشد به "توهين به مقدسات مذهبي"در مورد اتهام 
بهائيان بر طبق تعاليم خود، پيامبران و کتب مقدسه همه  .د که يکي از تعاليم اصلي اين آئين، وحدت اديان استدان خوبي مي

دانند و  اديان و از جمله پيامبر اسالم و قرآن کريم را محترم مي شمرند و توهين به آنها را توهين مستقيم به مقدسات خود مي
توجه خوانندگان  .ديان الهي را به منزله انکار و توهين به همگي آنان تلقي مي کنندهمچنين انکار و يا توهين به هر يک از ا

نمائيم تا مالحظه فرمايند که از حضرت محمد و ائمه اطهار با چه احترامي  گرامي را به مطالعه آثار مقدسه اين آئين جلب مي
البته خود مسئولين جمهوري اسالمي هم بر  .گرديده است اي نقل ياد شده و آيات قرآن در متن آثار بهائي با چه لحن محترمانه

هاي بهائي را از همان اول انقالب مصادره نموده و مطالعه کرده اند، ولي چه  اين حقيقت واقفند، چه که همه کتب و نوشته
دشان دروغ مصلحت شوند و البد آن را نزد خو توان کرد که اين حضرات براي مبارزه با بهائيان به هر دروغي متوسلّ مي مي

کنند و با  در واقع بهائيان تنها گروهي هستند که در خارج از جهان اسالم از حقانيت اسالم دفاع مي! کنند آميز توجيه مي
اند، امروزه دفاع  تأسف بايد گفت که به لحاظ تصوير موحشي که تندروهاي مذهبي از اسالم در اذهان عمومي ترسيم نموده

  .رود کنند چالشي به شمار مي ن که از همه اديان دفاع مياز اسالم براي بهائيا

  اتهام تبليغ عليه جمهوري اسالمي

، الزم به تذکر است که بهائيان بر طبق تعاليم خود موظفند که در هر کشوري که "تبليغ عليه جمهوري اسالمي"در مورد 
يادين آنها بجلوگيري نشده، به قوانين و مقررات آن ساکن هستند از دولت اطاعت نموده و تا زماني که از اجراي اعتقادات بن

اين حزب در مملکت هر دولتي ساکن شوند بايد به امانت و « :فرمايند حضرت بهاءاهللا در لوحي مي .مملکت احترام بگذارند
بر احدي جايز نه که ارتکاب نمايد امري را که مخالف رأي « :فرمايند و همچنين مي» ٢٨٣.صدق و صفا با آن دولت رفتار نمايند

  »٢٨٤.رؤساي مملکت باشد
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  مقاومت در مقابل نو انديشي

اين مسئله در طول تاريخ، در همه جوامع همواره وجود داشته  .اما علت اصلي مخالفت، مقاومت در مقابل نو انديشي است
هائي از ناحيه سنت گرايان و قشريوني  ظهور خود با چنين مقاومتدر حقيقت، هر يک از اديان بزرگ جهان از آغاز  .است

ها آن چنان شدت يافته که به مبارزات  اند روبرو بوده و در اکثر موارد، اين مقاومت هاي تازه را نداشته که تاب تحمل انديشه
يامدهاي اسف باري براي جامعه اوراق تاريخ شاهدي است بر اين مبارزات ناجوانمردانه که پ .خونيني منتهي گرديده است

نوانديشي  .توان گفت بارزترين نمونه اين مبارزات در تاريخ اديان، مصلوب نمودن حضرت مسيح است مي .بشري داشته است
و نو آوري در علم نيز در جامعه متحجر اروپا در قرون وسطي با مقاومت شديدي روبرو بود که شاهد آن، مبارزات اصحاب 

البته به شهادت تاريخ هيچ يک از اين مبارزات موجب محو شدن آن افکار نو و سازنده  .منداني چون گاليله استکليسا با دانش
   .ها به پيشرفت خود ادامه داده است نشده و در نهايت تمدن بشري به مدد آن انديشه

تحريک مردم عوام همراه بوده است،  ها عليه جامعه بهائي که همواره با اتهامات دروغين و آري همه اين مبارزات و سرکوبي
  .تنها و صرفاً به خاطر نوانديشي جامعه بهائي و تعاليم پيشرفته آن است

  تکرار ناگوار تاريخ در تکذيب رسوالن الهي، داليل انکار آنان و ذکر يک نمونه تاريخي

حضرت بهاءاهللا در لوحي مي  .دارد مطالعه تاريخ پيدايش اديان آسماني بسي درسها و نکته ها براي طالبان حقيقت در بر
بسياري از حقايق، مبني بر اينکه اديان پيشين » ٢٨٥ببينيد و آگاه شويد .بگو اي داراي چشم، گذشته آئينه آينده است« :فرمايند

تصورات بشري در خصوص دوران اوليه اديان که  .چه سيري را طي کرده اند يا بر خيلي ها پوشيده مانده و يا از ياد رفته است
عموما دوران مظلوميت و مقهوريت است و تقريبا وجه اشتراک ما بين اديان است، خالف آن چيزي است که در واقع اتفاق 

در اينجا، نگاهي بر دوران اوليه پيدايش ديانت  .افتاده، چرا که گذشت زمان خيلي چيزها را بدست فراموشي مي سپارد
تاريخ بيانگر اين حقيقت است که ديانتي که در حال حاضر رتبه اول را از نظر گسترش و تعداد پيروان در  .يحي مي اندازيممس

جهان دارا ميباشد، همچون ديگر اديان آسماني به راحتي مورد پذيرش قرار نگرفت و حضرت مسيح نيز همچون ديگر 
اي قوم يهود واقع شد، چرا که ظهور آن حضرت مطابق با انتظارات و پيامبران الهي مورد تکذيب اکثر مردم، خصوصا علم

از جمله ايرادات و اعتراضاتي که در زمان ظهور هر آئين جديدي همواره تکرار شده اين است که  .اعتقادات يهوديان نبود
راين انتظار ظهور ديانتي بعد از اديان ما قبل هميشه آئين خود را آخرين آئين و پيامبر خود را آخرين پيامبر مي دانند و بناب

 .)مراجعه کنيد "خاتميت حضرت محمد و ديگر رسوالن الهي"مفهوم براي توضيحات بيشتر به سؤال (ديانت خود را ندارند 

وما يأْتيهِم « :مي فرمايد في المثل .داردآيات بسياري از کالم اهللا مجيد نيز اشاره به مخالفت مردم با پيامبران جديد در هر زمان 
زِئُونتَهسي ولٍ إِالَّ كَانُواْ بِهسن رهمچنين مي  .يعني هيچ رسولي بر آن مردم نمي آمد جز آنکه به استهزاي او مي پرداختند» ٢٨٦م

يعني پس اي پيغمبر اگر ترا تکذيب » ٢٨٧ات والزُّبرِ والْكتَابِ الْمنِيرِفَإِن كَذَّبوك فَقَد كُذِّب رسلٌ من قَبلك جآؤوا بِالْبينَ«فرمايد 
کردند غمگين مباش که پيغمبران پيش از تو را که معجزات و زبورها و کتاب آسماني روشن بر آنها آوردند نيز تکذيب 

يعني آيا هرگاه » ٢٨٨فُسكُم استَكْبرتُم فَفَرِيقاً كَذَّبتُم وفَرِيقاً تَقْتُلُونأَفَكُلَّما جاءكُم رسولٌ بِما الَ تَهوى أَن« :و نيز مي فرمايد .کردند
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براي شما پيغمبري از جانب خدا بيايد و اوامري بر خالف هواي نفس شما آرد سرکشي نموده و گروهي را تکذيب نموده و 
که مردم زمان انبياء را ديوانه ميشمارند و درون  يوشع نبي نيز در کتاب خود همه جا شکايت مي کند ٢٨٩جمعي را مي کشيد؟

 ٢٩٠.معبد خداوند با انبياء که فرستادگان اويند دشمني ميورزند

قرن به عنوان فرقه اي از يهوديت شناخته شده بود و پيروانش در اوايل ظهور اين ديانت، به طرز  ۳ - ۲ديانت مسيحي تا 
ذيل کلمه مسيحيت " جامعه شناسي"آنتوني گيدنز در کتاب مشهور خود  ٢٩١.وحشيانه اي مورد تعقيب و آزار قرار مي گرفتند

عيسي مسيح يک  .بسياري از عقايد يهودي توسط مسيحيت اخذ شد و به صورت جزئي از اين دين در آمد" :مي نويسد
سته دين يهودي درست آئين بود و مسيحيت به عنوان فرقه اي از دين يهود آغاز گرديد، روشن نيست که عيسي ميخوا

نکته اي که در خور تعمق مي باشد آن است که مورخين معاصر زمان ظهور حضرت مسيح، نامي  ."٢٩٢جداگانه اي را بنيان نهد
که بزرگترين مورخ معاصر با  (Joseph Flavius)" ژوزف فالويوس" في المثل  .از آن حضرت در کتابهاي خود نبرده اند

اسمي از عيسي نبرده، بعالوه کتب  La Guerre des (Juifs)جنگ يهودظهور حضرت مسيح بود در کتاب خود بنام 
نويسنده معروف کاتوليک فرانسوي  (Daniel Rops) دانيل روپس .مربوط به آن عصر نيز از حضرت عيسي نامي نبرده اند

توجه مورخين و عضو فرهنگستان اين کشور که نوشتجات و مطالعاتش در ديانت مسيحي مقامي ارجمند دارد، موضوع عدم 
 La Lutte) "مبارزه براي خداي يگانه"با نهايت تاسف در کتاب معروف خود بنام ) ع(معاصر را به ظهور حضرت مسيح 

Pour Dieu Unique) هيچيک از ادوار تاريخ مسيحيت به اهميت نخستين دوره " :در غالب عبارات زير بيان نموده است
تبليغي حواريون مي باشد نبوده و متاسفانه اين دوره هم يکي از تاريکترين آن که ظهور حضرت مسيح و نخستين اقدامات 

ادوار اين دين بشمار مي رود زيرا هيچيک از مورخين معاصر حضرتش توجهي به او نکرده و حتي اسمي هم از او و يا 
زمان به دين مسيحي مي نگريسته  دستوراتش در کتابهاي خود نبرده اند از اين رو ميتوان به ناچيزي و بي اهميتي که دنياي آن

  " ٢٩٣...پي برد

در خصوص نحوه دستگيري و محاکمه حضرت عيسي آمده است که يهودا اسخريوطي که از حواريون حضرت مسيح بود 
به آن حضرت خيانت کرده و به سي درهم حضرت عيسي را به مأمورين و فرستادگان قيافا، رئيس کاهنان يهود آن زمان و 

يهودا اسخريوطي سرانجام از ناراحتي خود را از قله اي فرو (معرفي نمود که موجب دستگيري عيسي مسيح شد ، "کاهن اعظم"
صدوقيان و فريسيان نام دو فرقه بزرگ از (قيافا و حنّان، پدر زن قيافا و رئيس قبلي کهنه، که هر دو از صدوقيان بودند . )افکند

رن دوم قبل از ميالد بوجود آمدند و از سرسخت ترين دشمنان حضرت مسيح ديانت يهود هستند که در دوره حشمونائي در ق
در سفر اعداد باب پانزدهم (، حضرت مسيح را به جرم ادعاي ابن اللهي و موعود يهود بودن و شکستن سبت )به شمار ميرفتند

حضرت عيسي در اين خصوص  ...فقره سي و دوم به بعد تصريح شده که حکم قتل درباره کسي که سبت را بشکند اجرا شود
و تخلف از ) »٢٩٤بنابراين پسر انسان مالک روز سبت نيز مي باشد! سبت بجهت انسان مقرر شد نه انسان براي سبت« :ميفرمايند

و ايشان را تسليم پيالطس حاکم يهوديان کرده و پيالطس دستور  احکام تورات محاکمه نموده و فتوي بقتل آن حضرت داده
  .ادر نمودقتل آن حضرت را ص
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اما علت مخالفت يهوديان با حضرت مسيح اين بود که آنان معتقد بودند ظهور موعودشان مشروط به شرايطي ميباشد و تا اين  
از جمله آنکه موعودشان بايد بر سرير سلطنت حضرت سليمان و  .عالمات ظاهر نشود، هر کس ادعاي مسيحايي کند کاذبست

داود تکيه زند و ترويج جميع احکام تورات نمايد، حال آنکه عيسي مسيح بکلي احکام تورات را نسخ کرده و حتي سبت را 
او را حال آنکه نص تورات است که اگر نفسي ادعاي نبوت کند و معجزات ظاهر کند ولي سبت را بشکند،  -شکسته 
و همچنين در زمان او يهود بايد سرفراز و غالب بر جميع امم عالم گردد، حال آنکه يهوديان در کمال ذلت اسير و = بکشيد

ذليل دولت رومانند و نيز در زمان سلطنت او عدالت بدرجه اي برسد که عدل و حق از عالم انسان به عالم حيوان سرايت نمايد 
  ٢٩٥.، حال آنکه ظلم و عدوان در زمان او بدرجه اي رسيده که خود او را به صليب زدند)ندشير و آهو در يک چراگاه بچر(

ميالدي ويران ساختند انتظار ظهور  ۷۰از روزيکه روميان قدم بخاک يهوديه نهادند تا زمانيکه شهر اورشليم را در سال "باري، 
سته باميد پيدايش نجات دهنده از غيب انواع شدائد و و آن ملت مغلوب و شک .مسيحا روز بروز نزد آن قوم افزايش مي يافت

مظالم قوم غالب را تحمل ميکردند و اعتقاد جازم داشتند که خداوند قوم برگزيده خود را چنين خوار و زار نخواهد 
انتظار تحقق  باري اکثر يهود با اين افکار اميد بخش روزگار را بسر برده و انواع رنجها و شدائد را تحمل کرده، در ...گذاشت

در زمان استيالء روميان بر فلسطين فرقه صدوقيان همچنان به امور سياسي سرگرم و جماعت  ...اين مواعيد نشسته بودند
فريسيان به اتفاق اکثر ناس و شوراي صنهارديم خود را مؤمنين واقعي و متدينين حقيقي شريعت موسوي و در انتظار ظهور 

ز اهميت ديگر که تقريبا وجه اشتراک ما بين کليه اديان در زمان ظهور پيامبران الهي مي باشد اما نکته حائ"  ٢٩٦.مسيحا بودند
اين است که در يوم ظهور حضرت مسيح جميع علماي يهود با آنکه مدتها منتظر ظهور موعود بودند منکر دعوي آنحضرت 

علمايي که بفرموده حضرت  .عاع خود قرار دادشدند که مخالفت آنان با حضرت مسيح، نظر بيشتر يهوديان را نيز تحت الش
، معذلک با ظهور "بکمال زهد و انقطاع بودند و در معابد باسم حق معتکف و از جميع لذائذ دنيويه اجتناب مينمودند" بهاءاهللا 

رت بوده و افرادي که در لباس زهد و تقوي ظاهر شده و غرقه در حب مقام و شه .پيامبر آسماني جديد به مخالفت برخاستند
قهر خدا " :سوره بقره ۷از خود پرستي، غرور و منيت رهايي نيافته و اين حب، چشم و دل آنها را کور کرده و به شهادت آيه 

باري، چه  ."...بر دلها و گوشهاي ايشان مهر نهاده و بر ديده هايشان پرده افکنده که فهم حقايق و معارف الهي را نمي کنند
ابوالحکم ها که به ابوجهل ها تبديل شدند، چرا که قلبشان پذيراي عشق الهي نبود و ضمير شان از خود پرستي رهايي نيافته 

  :به قول موالنا .بود، هر چند در ظاهر مرداني عالم و روحاني بودند

  چون نبود بوجهل از اصحاب درد
  

  

  ديد صد شق القمر باور نکرد
  

که از عمده داليلي که با اديان نو ظهور مخالفت شده و پيامبران و پيروان اوليه شان مورد تکفير قرار گرفته  شايان ذکر است
 .اند، اينست که ظهور اين اديان همواره مشروعيت قدرت رهبران سياسي و مذهبي آن دوران را به خطر انداخته است

به مسيحيان اوليه زده مي شد تا افکار عمومي را نسبت به اين ) ...اخالقي و سياسي و(همچنين، افتراها و تهمت هاي بسياري 
بلْ قَالُوا مثْلَ ما « :به مصداق آيه مبارکه .آئين و تفکر جديد خدشه دار کرده و مردم را از تحقيق درباره آئين جديد باز دارند

لُوناين افتراها و تهمتها به پيروان ديانت بهائي نيز زده شده استبلکه گفتند مانند آنچه پيشينيان گفتند، عيناً  يعني» ٢٩٧قَالَ الْأَو. 
افزايش پيروان حضرت مسيح در ابتدا و قرون اوليه باعث مي شد که دو جامعه بزرگ مذهبي و حکومتي يعني جامعه " باري 
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دند و عالوه بر اينکه يهوديان از هيچ مخالفت و دشمني کوتاهي نمي کر .يهود و دولت مقتدر روم عليه مسيحيان قيام کنند
مستقيماً مسيحيان را مورد آزار و تعقيب قرار ميدادند، وسيله ابتالء و اسارت آنها نيز مي شدند و از همه بدتر آنها را دشمن 

   ".حکومت و عامل افساد عقائد و تخريب سنن مدني معرفي مي کردند

رويه حکومت روم "در باب " اط و سقوط امپراتوري رومانحط" ادوارد گيبون، مورخ مشهور انگليسي، در کتاب مشهور خود 
افسانه هاي فضاحت باري براي خفيف کردن عيسويان جعل کنند و در پيش نظر مردمان "  :مي نويسد" نسبت به عيسويان

در خلوت و دور از انظار  .اين افسانه ها دال بر آن بود که عيسويان تبهکارترين مردمان بودند .خوش باور و بد گمان قرار دهند
مردم به هر گونه عمل قبيحي که ممکن بود در کارگاه تخيل آدمي منحط شکل پذيرد مبادرت مي ورزيدند و با قربان کردن 

بسياري از مردم متظاهر مدعي بودند که در  .هر گونه فضيلت اخالقي، لطف و عنايت خداي مجهول خويش را مي خريدند
ليکن با توجه به تمامي مخالفت ها "  .ضور داشته اند، يا تشريفاتي را که ديده بودند وصف مي کردنداين گونه مجامع منفور ح

که با پيامبر و پيروان اوليه اين آئين آسماني شد، نه تنها آوازه اين آئين الهي خاموش نشد، بلکه خداوند نور خود را در منتهاي 
مصداق آن، اين آيه  .روح زمان بود و قوه روحانيه بتدريج غالب گرديدظهور و حد اعالي کمال رساند، چرا که اين آئين 

کافران ميخواهند که  يعني» ٢٩٨نيرِيدون أَن يطْفؤواْ نُور اللّه بِأَفْواههِم ويأْبى اللّه إِالَّ أَن يتم نُوره ولَو كَرِه الْكَافرو« :مبارکه است
وش کنند و خدا نگذارد، تا آنکه نور خود را در منتهاي ظهور و حد اعالي کمال برساند هر چند نور خدا را با دهانشان خام

چراغ زير فانوس «باري، حقيقت چون آفتاب خواهد درخشيد و به فرموده حضرت مسيح  .کافران ناراضي و مخالف باشند
مسيحيت را  ۳۱۲کنستانتين، امپراطور روم، در سال ، و سرانجام بعد از سه قرن »خاموش نماند و آتش بر فراز تپه پنهان نشايد

برسميت شناخت و اين واقعه در حقيقت نقطه عطف تاريخي در مسير مسيحيت شمرده ميشود و از آن پس مسيحيت گسترش 
   .يافت و براي دو هزار سال بعد به صورت نيرويي مسلط در فرهنگ غرب در آمد

و ما از همه اين حکايات و  يعني »٢٩٩موعظَةٌ وذكْرى للْمؤمنِين ...علَيك من أَنباء الرسلِ وكُـال نَّقُصُّ« :قرآن کريم مي فرمايد
قُلْ سيرواْ في اَألرضِ ثُم انظُرواْ « :همچنين مي فرمايد .٣٠٠مومنان را پند و عبرت و تذکري باشد ...اخبار انبياء بر تو بيان ميکنيم

اقع كَان فكَيكَذِّبِينةُ الْمكنندگان چگونه بوده است يعني بگو در زمين بگرديد آنگاه بنگريد كه فرجام تكذيب» ٣٠١ب.   

  بهائي و مخالفتهاي پي در پي  اعتقادات

جامعه بهائي در طول صد و پنجاه سال گذشته در ايران پيشرو نوانديشي و طرفدار اصولي مبتني بر يگانگي نوع انسان، برابري 
زن و مرد، صلح جهاني، وحدت اديان، برطرف نمودن فقر و هماهنگي دين و علم بوده است و عليرغم همه فشارها، حقوق 

کشتارها و مصائبي که از سوي مرتجعين و متعصبين مذهبي بر اين جامعه وارد شده، همچنان با عزمي راسخ و قدمي استوار در 
  .اين راه ايستادگي نموده است

تعاليم عالي اخالقي اين  .دهد که پاسخگوي نيازهاي جهان امروز است ردگراست و ديدگاه نويني ارائه ميآئين بهائي آئيني خ
آئين، بزرگداشت مقام انسان، خرافات زدائي، ارج نهادن بر خرد، تأکيد بر تعليم و تربيت و ارائه اصولي جديد و انقالبي در 

مچون مغناطيسي موجب جذب قلوب روشنفکران، اصالح طلبان مذهبي جهت بهبود وضع جامعه، در ابتداي ظهور اين آئين ه
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استقبال پرشور مردم آزادي خواه از اين آئين جديد در ايران قرن نوزدهم که عرصه  .و جمعي از مردمان آزاده ايران گرديد
رست سنتي را خرافات، تعصبات و تحجر فکري بود موجي از مخالفت شديد روحانيون قشري و عناصر مرتجع و کهنه پ

به اين ترتيب از بدو پيدايش اين جنبش،  .برانگيخت، چرا که منافع خود يعني قدرت و ثروت خود را در خطر مي ديدند
متعصبين مذهبي که تاب تحمل هيچگونه دگرانديشي را نداشتند و متأسفانه به عنوان روحاني و پيشواي ديني در جامعه ايراني 

ند با تمام قوا به مخالفت با آن برخاستند و با کمک حکومت و تحريک مردم عوام، با شدت صاحب قدرت و نفوذ فراوان بود
  .دفاع آن پرداختند و حدت هر چه تمام تر به مبارزه با اين آئين نوپن و کشتار و قلع و قمع پيروان بي

اند مانند همه عناصر متعصّبي که  اختهکساني که از همان ابتداي شکل گيري جامعه بهائي در ايران به مبارزه با اين جنبش پرد
اند تا اين آئين را در انظار مردم گمراه، ضد  روند، به ترفندهاي مختلفي متوسل شده هاي تازه مي در هر جامعه به جنگ انديشه

و توسل به ابتدا کوشيدند تا با بحث و مجادله  .خدا، دشمن دين، منحرف، فاسد و وابسته به سياست هاي خارجي قلمداد نمايند
آيات قرآن و احاديث و اصول اسالمي، اين آئين را دروغين و مخالف مباني و اصول اسالم معرفي نموده مردم مسلمان را از 

در مقابل، دانشمندان و فرهيختگان بهائي نيز که خود با مطالعه کامل و احاطه به آيات قرآن و احاديث  .توجه به آن باز دارند
هيات وعلوم ديني به اين آئين پيوسته بودند و بعضي از آنان، مانند آقا محمد قائني ملقب به نبيل اکبر که اسالمي و تبحر در ال

حتي به مقام اجتهاد رسيده و از شخصيت بي نظيري چون شيخ مرتضي انصاري حکم اجتهاد گرفته بود و يا جناب ابوالفضائل 
يث معتبر و اصول عقالني، با بياني روشن و استداللي قاطع به پاسخگوئي و گلپايگاني و ديگران، با استناد به آيات قرآن و احاد

دفاع برخاستند و با وجود فشار و تضييقات فراوان به روشن کردن اذهان پرداختند و در اين زمينه کتب استدالليه متعددي 
  .منتشر نمودند

يافتند و توان جوابگوئي در مقابل آن را نيافتند، به  مخالفين و معارضين چون استدالل عقلي و نقلي بهائيان را قوي و مستند
سالح ضعفا که دروغ و تهمت و افترا باشد متوسل شدند و به منظور مخدوش نمودن اذهان عمومي و بدبين ساختن مردم، 

را دست شروع به تهمت و افترا و جعل اکاذيب و نشر کتب و مقاالت افتراء آميز درباره اين آئين نمودند و کوشيدند آن 
اي  جالب اينجاست که در هر دوره .هاي خارجي و عامل آنها بخوانند، ترفندي که هنوز هم به آن متمسکند نشانده سياست

از اين روست که مالحظه  .سعي نمودند اين آئين را به سياستي نسبت دهند که در آن زمان مورد نفرت مردم بوده است
سيه خوانده و چندي بعد صد و هشتاد درجه تغيير جهت داد،ه آن را به انگليس و شود زماني اين آئين را دست نشانده رو مي

در واقع ناظري که با بيطرفي به اين بازي مزورانه مي نگرد حيران  .سپس به آمريکا و در اين زمان به اسرائيل نسبت داده اند
ي داشته باشد و چگونه اين دول شود که چگونه ممکن است يک گروه هر چند صباحي به سياست و کشوري وابستگ مي

هايشان مخالف و معارض يکديگر است  هاي متفاوت و متضادي هستند و در بسياري موارد ديدگاه مختلف که داراي سياست
  .توانند به اتفاق در ايجاد يک جنبش مداخله داشته باشند و منافعشان به شدت با هم در اصطکاک قرار مي گيرد، مي

  با حقيقتچگونگي برخورد مردم 

هاي جامعه انساني را  خوشبختانه امروزه درخشش آفتاب دانش و فناوري همه زواياي تاريخ تمدن و صحنه افکار و انديشه
در چنين زماني ديگر  .هاي بشري را در دسترس تمامي مردم جهان قرار داده است روشن ساخته و ظهور اينترنت همه دانسته
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همه  .هاي خود را از انظار مخفي نگه دارد ماني امکان ندارد که عقايد و فعاليتبراي هيچ جنبش، گروه، حزب يا ساز
  .گردد ها آشکار شده و مي شود و بيش از پيش موجب خسران و روسياهي مفتريان و دروغ پردازان مي ها و وابستگي سياست

طه نموده است، از هموطنان شريف و آزاده ايرانيان بهائي در اين برهه از زمان که طوفان ظلم و ستم از هر جهت آنها را احا
خود صميمانه انتظار دارند که بي طرفانه با ديده انصاف در اصول آئين بهائي بنگرند و از خود سئوال کنند که آيا تعاليمي 

عقل، مانند اتّحاد اديان، صلح عمومي، وحدت عالم انساني، تساوي حقوق زن و مرد، تحري حقيقت، هم آهنگي دين با علم و 
ترک همه تعصّبات، دين بايد سبب الفت و محبت باشد، تعليم و تربيت عمومي و مبارزه با فقر و تعديل معيشت چگونه 

گراي روسيه، انگليس، آمريکا و اسرائيل سر سازگاري داشته باشد و کداميک از منافع اين  هاي جانب تواند با سياست مي
  نمايد؟ کشورها را تأمين مي

اگر  .ايران سوال نمود که با توجه به اينکه خود را عاشقان آئين محمدي مي دانند، درکدام طريق سالک هستندبايد از مردم 
نور حقيقت را در وجود رسول اکرم شناخته اند، چرا تالشي درجهت شناخت آن در ظهور جديد نمي کنند و تنها با خزيدن 

اگر اهل منطق و دليلند، آيا اين همه نشانه را مشاهده نمي اند؟  کمال بسته در زاويه خرافات و تعصب، راه خود را به سوي
  نمايند؟

اصوالً هنگامي که خورشيد حقيقت درجهان پرتو مي افکند و سروش غيب درجهان طنين مي اندازد، برخورد آدميان با آن 
وده اند و روز و شب طلوع آنهايي که به دنبال نور و روشنايي ب .بسيار متفاوت است و شايد به عدد نفوس مختلف باشد

خورشيد راستي را از پروردگار طلب مي کرده اند، درنهايت وجد و شعف از آشيانه هاي خود بيرون مي آيند تا گُلهاي معاني 
نور هستند و به غير از آن در عالم چيزي  اين دسته عاشق و بنده .را به واسطه نور و فيضان اين خورشيد رحمت پرورش دهند

يستند، چون به اين مسئله عارفند همان طور که حيات موجودات أرض به وجود خورشيد ظاهري وابسته است، را طالب ن
حيات معنوي وروحاني و عقالني بشر نيز به طلوع شمس معاني بستگي دارد تا شقايق هاي تجريد از أرض قلوب و ارواح 

خورشيد از چه برجي طلوع مي کند و چه نامي بر آن  اين دسته برايشان مهم نيست که اين .و پرورش يابد مردمان برويد
بزرگترين دليل براي اين دسته، نفس خورشيد است که با طلوع آن  .اطالق مي شود، بلکه براي آنها نور وروشنايي مهم است

   .درمقابلش تسليم محضند

ء خفاش صفت، در مقابل طلوع اشعه افراد ديگري هستند که از نور و روشنايي بيزارند و طالب تاريکي مي باشند اين دسته
براي اين گروه نويد طلوع  .وروشنايي را ندارند هاي شمس معاني چاره اي جز پناه بردن به النه تاريک خود و ستيز با نور

  . شمس معنا ندارد، چون دشمن آفتابند و از نور و درخشندگي حقيقت و عدالت، مخمود و محزون

ينک سياهي هميشه بر چشم دارند و از پائين با نور شمع راه باريکي براي حرکت کردن دسته ديگري نيز وجود دارند که ع
بعد از طلوع شمس و نويد آن به اين دسته، بسياري از آنان حاضر نيستند، عينک از چشم  .خود و امثال خود باز مي کنند
يشان ثابت شود که خورشيدي طلوع کرده تا بعد بسيار مهم است که ابتدا برا براي اين گروه .بردارند و به خورشيد نگاه کنند
عاقبت  .ولي متأسفانه اين گروه هم مي خواهند با نور شمع، وجود نور خورشيد را اثبات کنند .از آن عينک از چشم بردارند
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ه بعضي ها موفق به شناخت خورشيد و عظمت و درخشندگي آن مي شوند و با نور آن شروع ب .افراد اين گروه متفاوت است
پيدا کردن راه خود مي کنند، بعضي ها نيز تا آخر حيات ترجيح مي دهند با همان شمع کوچک مسير حيات خويش را دنبال 

آنها مصداق کساني هستند که خوابند و بايد  .کنند، اما مسئله مهم درباره اين گروه اين است که اين گروه دشمن نور نيستند
آنکه خواب است را مي توان " :د که خود را به خواب زده اند و مثل قديمي مي گويدبيدار شوند، اما گروه دوم کساني هستن

   ."بيدار نمود ولي آنکه خود را به خواب زده، هرگز

هاي کساني که با   اگر با ذهني خالي از تعصّب، فقط همين چند تعليم ديانت بهائي که در باال به آن اشاره شد، با ديدگاه
هاي ترقي خواهانه اين آئين با   شود و تضاد آرمان د، مقايسه گردد، ابعاد وسيع اين نو انديشي آشکار ميکنن بهائيان مبارزه مي

به اميد روزي که ايران و ايرانيان عزيز از بند  .گردد افکار واپس گرائي که ايران را به بيراهه کنوني کشانده است، روشن مي
  ٣٠٢!خرافات و تعصّبات رهائي يابند

   بهائي ايران در چهار سال اخير و مطالبات در زمينه حق تحصيل وضعيت جامعه

نگاهي گذرا به وضعيت بهائيان ايران، طي چهار سال اخير و آنچه كه در دولت نهم بر جامعه بهائي رفت، موج وسيعي از 
يد افراد و نيز ممانعت از تفتيش منازل، تخريب قبرستان ها، تعطيلي تشكيالت، احضار و تهد وقايع گوناگون اعم از بازداشتها،

اما شايد مهمترين واقعه اي كه  .را به ذهن متبادر مي سازد كه بعضاً  منحصر به فرد و بي سابقه بوده اند تحصيالت عاليه جوانان
تبع  و به -تحت عنوان ياران ايران  -در اين بازه زماني رخ داد را بتوان دستگيري و بازداشت هفت تن از مسئولين جامعه بهائي 

  .آن، غير قانوني اعالم نمودن كليه تشكيالت بهائي در ايران توسط دادستان كل كشور بيان نمود

عالوه بر اين، جامعه بهائي ايران طي اين سالها با فشارها و تضييقات ريز و درشت ديگري نيز دست به گريبان بوده كه 
بازداشت هاي گسترده اي در  .ريخ آئين بهائي در ايران گرددپرداختن مشروح به همه آنها شايد موكول به كتابي قطور در تا

تهران، شيراز، سمنان، قائم شهر، مشهد، بابل، ياسوج، همدان، يزد و ساري رخ داد كه عموماً  با تفتيش منازل افراد و مصادره 
ورت غير علني و عموماً  در اين ميان برخي از دستگيرشدگان از سوي دادگاه هايي كه به ص .وسايل شخصي آنان همراه بود

بدون حضور وكيل تشكيل گرديد، به اتهاماتي نظير تبليغ عليه نظام، جاسوسي و عضويت در گروههاي غير قانوني، محكوم به 
كه در حين انجام خدمات اجتماعي و انساندوستانه به  -نفر از جوانان بهائي شيراز  ۵۴صدور حكم براي  .حبس يا تبعيد شدند

از جمله اين احكام صادره از سوي دادگاه بود كه سه تن از  -وانان مناطق محروم شهر بازداشت شده بودند كودكان و نوج
اين افراد را به چهار سال حبس تعزيري و سايرين را به يک سال حبس تعليقي، مشروط به سه سال شرکت در کالسهاي 

  .تبليغات اسالمي محكوم نمود

ي رسمي از سوي سازمان اطالعات، اقدامات ديگري نظير ربودن، شكنجه، تهديد به اعدام عالوه بر بازداشتها و دستگيري ها
انقالبي از طريق ايميل و نامه، حمله به منازل با مواد منفجره، آتش زدن اتومبيل و شعارنويسي بر درب و ديوار منازل نيز توسط 

رعب و وحشت و فقدان امنيت را براي جامعه  افراد و گروههاي ناشناس در شهرهاي مختلف صورت گرفت كه فضايي از
   .بهائي ايجاد نمود
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در اقدامي ديگر، حمالت مستقيمي از سوي رسانه ملي عليه دين بهائي صورت گرفت كه طي آن برنامه ها و سخنراني هايي 
سريالي و ادامه دار مبني بر انتساب و وابستگي ديانت بهائي به قدرتهاي استعماري و جاسوسي و خيانت به كشور، به صورت 

اين امر با توجه به سياست ديرينه ناديده گرفتن و خودداري از مطرح ساختن ديانت بهائي در عرصه  .از تلويزيون پخش شد
  .عمومي جامعه، بي سابقه بود

بهائي  دشواريها و تضييقات اقتصادي نيز به طرق گوناگون از قبيل پلمپ محل كسب و باطل نمودن مجوز اشتغال، بر افراد
  ! وارد آمد تا اين جنبه از سلب حقوق مسلم شهروندي نيز مورد غفلت واقع نشده باشد

از احضارهاي پي در پي شهروندان بهائي به اداره اطالعات جهت اخذ تعهداتي مبني بر زير پا گذاشتن عقايد ديني و اصول 
تماالً  جرمشان بهائي بودن در زمان حيات بوده وجداني خود كه بگذريم، نوبت به آزار و اذيت مردگاني مي رسد كه اح

قبرستان هاي بهائي در قائم شهر و اصفهان، طي چند مرحله به شدت تخريب شده و زمين قبرستان مازنداران به مزايده ! است
  .گذاشته شد

گشته بود، اخراج و از سوي ديگر، يكي از پايدارترين تضييقاتي كه از زمان انقالب فرهنگي بر جامعه بهائي ايران وارد 
در  .جلوگيري از ورود جوانان به عرصه تحصيالت عاليه مي باشد كه طي سالهاي اخير به اَشكال مختلف ادامه و شدت يافت

در كارنامه خويش مواجه شده و از دريافت نتيجه " نقص پرونده"اين راستا، شمار زيادي از داوطلبان ورود به دانشگاه با درج 
ساير داوطلباني كه موفق به اخذ كارنامه شده بودند نيز در مراحل مختلف از  .دانشگاه محروم گشتندكنكور و حضور در 

همچنين كودكان و نوجوانان بهائي در سطوح مختلف تحصيلي نيز به دفعات در فضايي ساخته و  .دانشگاه اخراج گرديدند
  ً با پرونده سازي و احضار به دادگاه، از مدرسه اخراج پرداخته شده در مدارس مورد تحقير و اهانت قرار گرفته و بعضا

  .گرديدند

با توجه به اهميت غير قابل انكار تحصيل و آموزش عالي در جنبه هاي گوناگون حيات فردي و جمعي به عنوان يكي از 
ايران وجود دارد حقوق اوليه و اساسي هر يك از افراد انساني، نگراني عمده اي نسبت به سلب حق تحصيل از جوانان بهائي 

كه همگام با اهميت يافتن بيش از پيش مواضيع حقوق بشري در سطح ملي و بين المللي، موضوعيت بيشتري يافته و به طور 
از جمله مطالبات اساسي در اين زمينه، استيفاي حق  .جدي تر توسط جوانان بهائي محروم از تحصيل مطرح گرديده است

كليه افراد فارغ از عقيده قلبي و وابستگي مذهبي آنان و نيز وجود امنيت تحصيلي و عدم ورود به دانشگاههاي كشور براي 
مواجهه با تبعيض و تحقير و اهانت در مراكز علمي براي كليه دانش آموزان و دانشجويان مي باشد كه در واقع چيزي فراتر از 

كه توسط ايران نيز به امضاء (حقوق بشر سازمان ملل  قوانين و حقوق منظور شده در قانون اساسي كشور و منشور بين المللي
هر کسي آزادي فکر و عقيده دارد و مي تواند "اين منشور حاكي از آن است كه  ۱۸و  ۲بر اين اساس، ماده  .نيست) رسيده

ه آزادي بدون هيچ تمايز خصوصاً  از حيث رنگ، جنس، نژاد، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر از تمام حقوق و کلي
 ،۲۷ماده ي  ۱و بند  ۲۶ماده ي  ۲، بند ۲۶ماده  ۱و همچنين طبق بند  ."هايي که در اعالميه حقوق بشر ذکر شده بهره مند گردد

آموزش عالي بايد بر اساس استحقاق، به يکسان در دسترس عموم باشد و هرکس آزادانه حق بهره مندي در پيشرفت علمي و "
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هدف آموزش و پرورش، گسترش حسن تفاهم، دگر پذيري "نيز حاكي از آن است كه  ۲۶به عالوه، ماده  ."فوايد آن را دارد
   ".و دوستي ميان ملت ها و تمام گروه هاي نژادي و ديني مي باشد

ور به اميد روزي كه كليه افراد بشر فارغ از جنس و نژاد و عقيده، با صلح و آرامش در كنار يكديگر زندگي كرده و نيز حض
اقليتها و دگر انديشان را به عنوان وسيله اي جهت اعتالي سطح فكري جامعه، ارج نهند تا ذكر وضعيت گروههاي اقليتي نظير 

  .جامعه بهايي، مهر تأييدي بر شايستگي دولتمردان آن كشور باشد

   الگوي ديانت بهائي براي اداره ايران

همچنين پيشرفت و ترقي ايران و رفاه مردم ايران  ي را توصيه مي کند وديانت بهائي حکومت مردم ساالر و مشروطه پارلمان
مدل بهائيان براي همه کشورها بر اساس همان  .در تمام ابعاد و جنبه هاي ممکن، از اولويت هاي جامعه جهاني بهائي است

ند؛ حضرت بهاءاهللا براي همه کشورها تفکر جهاني باشد که در تعاليم بهائي وجود دارد و ايران و غير ايران در آن تفاوتي ندار
صرف نظر از نظام سياسي حاکم بر ايران، بهائيان خدمت به ايران و  .مدل حکومتي مشروطه پارلماني را توصيه فرموده اند

   .ايرانيان را وظيفه خود مي دانند

  

 آيا بهائيان نسبت به سرنوشت هموطنان غير بهائي خود بي تفاوتند؟ .۲۷

  .مشتاقند تا دريابند بهائيان در ايران چه مشارکت هايي داشته اندبسياري از افراد 

اينکه کتب تاريخي در اين باب سکوت کرده اند، به دليل سيستم  .سهم بابيان و بهائيان در تغييرات فرهنگي ايراني به سزا است
در واقع هر جا که کار مهم و  .است سرکوب و خفقان شديدي بوده که در ارتباط با آيين بهائي، در ايران همواره رواج داشته

مثال تغيير انديشه نسبت به پيروان ديگر اديان و مراوده با  .مثبتي صورت گرفته، شايد بتوان ردي از آثار بهائي در آن پيدا کرد
در دوره قاجار  همين رفتار .آنان، نتيجه مستقيم رفتار و انديشه اي است که بهائيان در ايران ترويج داده و بدان عمل کرده اند

باعث شد تا تعداد قابل توجهي از يهوديان و زرتشتيان، علي رغم وجود مشکالت بسيار در اجتماع نسبت به اعتقاد بهائي، به 
   .اين دين بگروند

حضرت بهاءاهللا بيش از سي سال قبل از مشروطيت،  .بهائيان از پيشگامان انديشه آزادي و فکر دموکراسي در ايران بودند
ديانت بهائي به گونه اي باز و شفاف، لزوم دموکراسي و مردم ساالري را  .اري مشروطه در ايران را پيشگوئي کرده بودندبرقر

 .ميالدي توصيه مي کرد ۱۸۷۰در کشور داري و لزوم حضور نمايندگان برگزيده مردم را در اداره کشور از دهه 

ر حقوق و ارتباطات اجتماعي زنان، زنده نگاه داشتن موسيقي اصيل درباره ديگر تأثيرات بهائيان مي توان به نقش آنان د
ايراني، آموزش و پرورش و تاسيس مدارس جديد، فرهنگ صلح و آشتي، فرهنگ قانون خواهي و مشروطه طلبي، گذار از 
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لين حمام مانند ساختن او(ساختارهاي ذهني و عيني ناکارآمد و حتي تجلي اين گذار در کوچکترين اجزاي زندگي مردم 
   .اشاره کرد ...و) دوش ايران در آباده توسط بهائيان و بازداشتن بهائيان از استفاده از حمامهاي کثيف خزينه

مهم ترين تأثيري که بابيان و بهائيان بر انديشه ايراني گذاشته اند، به وجود آوردن حس لزوم تغييرات بنيادين اجتماعي در 
امروزه بسياري از کساني که مدعي روشن انديشي در ايران  .برخورد با دنياي مدرن است افکار مردم و گذار از سنت و نحوه

اند، حرف هايي را مي زنند که دهها سال پيش از اين، بهائيان آن را به کامل ترين وجه مطرح ساخته اند و اين در حالي است 
امتعادل و نامتوازن خويش آلوده ساخته اند که که روشن انديشان کج رفتار، لزوم تغييرات اجتماعي را چنان با آداب ن

   .بازسازي آن به سالها زمان نياز دارد

اما مهم ترين مطلب اين است که اگر بهائيان براي ايران و ايراني ارزشي قائل نبودند، تن به اين همه زجر و شکنجه و کشتار 
اما در نظر آنان، کشور ايران،  .را شروع مي کردند نمي دادند و به راحتي در ديگر کشورها ساکن مي شدند و زندگي آرامي

شريف ترين و اصيل ترين مردم هستند و براي نجات آنان از تيه گمراهي و رساندن آنان ،مقدس ترين مکان ها و مردم ايران
  .به آب حيات، هر زحمتي را به جان خريدارند

  

  اعتقادات بنيادين بهائيان چيست؟ .۲۸

اما اعتقادات  .بهائيان مانند تمام اديان قبل، اعتقاد به وجود خداوند يکتا و جهان پس از مرگ استيکي از اعتقادات بنيادين 
  :نويني نيز شالوده ايماني آنها را بنا مي سازد

   .خداوند پيامبران را براي راهنمايي انسان در امور روحاني و دنيوي مي فرستد •
ي شود، بنابراين اديان بعد تاريخي دارند و هيچ ديني بشريت متوقف نم چون حرکت تاريخي، مدني و اجتماعي •

پس الزمه ديانت، تجديد آن و ظهور ديانت  .نمي تواند جوابگوي تمام نيازهاي جامعه بشري در تمام دورانها باشد
  .هاي نوين است

در آيين است و اين تعليم، محور و مرکز انديشه و حرکت " وحدت عالم انساني"شالوده تمام آموزه هاي بهائي  •
  .بهائي است و تمام تالش هاي جهاني آيين بهائي، براي رسيدن به آن وحدت انجام مي گيرد

که مراد از آن حصول امکان پيشرفت اقتصادي و رفع  -صلح عمومي، تساوي حقوق زنان و مردان، تعديل معيشت  •
است که جهان کنوني نيازمند  ترک تعصب و ديگر تعاليم بهائي آموزه هايي -نابرابريهاي موجود اقتصادي است 

  . آن است

هر يک از اديان الهي، گذشته از آنکه مجموعه تعاليمي در اصالح اخالق و پايبست هاي متافيزيکي دارند، در ذات خود يک  
مي توان گفت اديان  .هدف غايي جهاني نيز دارند و آن هدف تعيين کننده نحوه انديشه و رفتار اجتماعي پيروان آن دين است
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الهي در مجموع در روش هاي اخالقي و انديشه هاي متافيزيکي شباهت هاي زيادي با هم دارند، اما در زمان هاي مختلف 
   .رويکردهاي متفاوتي از خود نشان مي دهند

ر فلسفي، فرهنگي، در تمام مظاه(نهايي که مبناي تمام تئوري هاي ساختاري اين جهاني است  اما در ديانت بهائي آن هدف
درست است که بهائيان تعاليم خود را در قالب حرکت هاي گوناگون در  .است" وحدت عالم انساني"، )سياسي و اجتماعي

زمينه هاي انديشه، اقتصاد و اجتماع مي دانند، اما بايد توجه کنيم که تعاليمي مانند صلح عمومي، پذيرفتن خط و زبان واحد، 
که مراد از آن حصول امکان پيشرفت اقتصادي و -به آن وحدت موعود است؛ همچنين تعديل معيشتوسيله اي براي رسيدن 

همچنين ترک تعصب و تساوي حقوق  .راهي براي رسيدن به آن هدف غايي است-رفع نابرابريهاي موجود اقتصادي است
تصميم و يا اقدام، بايد ببينند که آن بهائيان براي درک درست هر  .زنان و مردان، همه در راستاي رسيدن به آن هدف اند

بديهي است که نداشتن هدف غايي، براي  .قرار دارد" وحدت عالم انساني"تصميم و يا اقدام چه مقدار موازي و يا مطابق اصل 
براي اصالح کاستي ها و زشتي هاي  .کساني که مدعي اصالح عالم اند، جز سردرگمي و پريشاني نتيجه اي به دست نمي دهد

نيايي که در آن زندگي مي کنيم، تنها راه اين است که سنجيده، با برنامه، به طور موازي و متحد حرکت کنيم و تمام اين د
" آئين بهايي با ديانت اسالم چه تفاوتي دارد"براي اطالع بيشتر به سؤال  .ويژگيها در آموزه هاي ديانت بهائي ديده مي شود

 .مراجعه کنيد

  

  دارد؟ يآئين بهايي با ديانت اسالم چه تفاوت .۲۹

مقصد از اديان « :اي مي فرمايند حضرت عبدالبهاء تعاليم الهيه را به دو قسمت اصول و فروع تقسيم نموده و در ضمن خطابه
لهذا اساس اديان الهي يکي است تعدد ندارد هر ديني منقسم به دو قسم است قسمي به عالم اخالق تعلّق  .الفت بين بشر است

دارد و آن علويت عالم انساني و ترقّيات بشر و معرفة اللّه است و کشف حقايق اشياء، اين امر معنوي است و اصل اساس الهي 
قسم ثاني تعلّق به معامالت دارد و آن  .هذا اساس اديان الهي يکي استابداً تغييري نمي کند اين اساس جميع اديان است، ل

فرع است به اقتضاي زمان تغيير مي کند در زمان نوح مقتضي بود انسان حيوانات بحريه را بخورد در زمان ابراهيم مقتضي 
زمان آدم چنان مقتضي بود که مادري خود را بگيرد مثل سارا که خواهر حضرت ابراهيم بود در  چنان بود که انسان خواهر

حضرت موسي در بيابان بود براي  .انسان خواهر خود را بگيرد چنان که هابيل و قابيل نمودند لکن در تورات حرام است
مجرمين چون محبس نبود اسباب نبود به اقتضاي آن وقت فرمود اگر کسي چشم کسي را کور کند او را کور نمايند اگر 

آيا حال ممکن است؟ ده حکم قتل در تورات موجود که هيچ يک حاال ممکن نيست  را بشکنند،دنداني بشکند دندانش 
لکن به  .جاري شود در يک مسئلهء قتل قاتل حاال جميع عقال در بحث اند که قاتل را نبايد کشت آن احکام همه حق است

اقتضاي زمان آن وقت براي يک دالر دست دزد بريده مي شد، آيا حاال ممکن است براي هزار دالر دست بريده شود؟ پس 
اين گونه احکام در هر دوري تغيير مي کند و فرع است اما اساس اديان که تعلّق به اخالق و روحانيات دارد تغيير نميکند و 

ندارد همان اساس را حضرت مسيح تأسيس کرد همان اساس را حضرت محمد ترويج  آن اساس يکي است تعدد و تبدل
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جميع انبياي الهي به حقيقت دعوت نمودند مقصود کلّ يکي است و آن ترقّي و عزّت عالم انساني و مدنيت آسماني  .فرمود
   ٣٠٣».است

د، ديگر قابل اجرا نيستند و از آن جمله اند باري چون اجل ديني فرا رسد، احکامي که روزي حيات بخش جامعه بشري بوده ان
، حکم جنگيدن و ٣٠٦، عدم ايجاد روابط دوستانه با يهود و نصاري٣٠٥، حکم به کشتن مشرکين٣٠٤احکام نجس بودن مشرکين

، آيات مربوط به خريد و فروش برده و ٣٠٩، حرام بودن ربا٣٠٨، بريدن دستان دزد٣٠٧کشتن کساني که از قرآن تبعيت نمي کنند
حال اگر به ديده بصيرت بنگريم، خواهيم ديد که هيج  ....حکام قصاص و ازدواج دختر و پسر در نه و پانزده سالگي وکنيز و ا

يک از اين احکام امروزه قابل اجرا نيستند؛ آيا مي توان امروز با وجود سازمان هاي حقوق بشري عده اي را نجس دانست و به 
ان ديگر بي دليل درگير شد و آنها را به قتل رساند؟ آيا جامعه اسالمي مي تواند کنج اين علت آنها را کشت و يا با پيروان ادي

عزلت برگزيند و با کشورهاي يهودي و مسيحي ارتباط نداشته باشد؟ آيا مي توان دست کسي را به خاطر دزدي بريد؟ آيا 
اري که هر دو مشمول ربا هستند به زندگي کشورهاي اسالمي مي توانند بدون سود حاصله از صادرات و يا بدون سيستم بانکد

ادامه دهند؟ آيا مي توان به خريد و فروش برده يا کنيز پرداخت و يا دختران را در نه سالگي شوهر داد؟ ال واهللا، هيچ کدام از 
  .اين احکام در اين زمانه قابل اجرا نيستند

آياتي که  .٣١٠ترک کنيم، بهتر از آن يا مثل آن را مي آوريماز طرفي خداوند در قرآن مي فرمايد که اگر آيه اي را نسخ و يا 
در کتب ديانت مقدس بهايي موجود است شاهد به وقوع پيوستن وعده الهي در قرآن است و از آن جمله اند حکم رفع دون 

کشتن و ، معاشرت با جميع اديان به خوشي و مهرباني در مقابل جنگيدن و ٣١١طهارت از جميع اشيا در مقابل حکم نجاست
، حالل بودن ربا و ربح نقود با ٣١٣، حرام بودن خريد و فروش برده و کنيز٣١٢عدم برقراري رابطه با اديان ديگر و مشرکين

  ....سال در دختران و پسران و ارجح بودن دختران از لحاظ تربيت و ۱۵، برابر بودن حد بلوغ ٣١٤رعايت انصاف

  

ارد، ويژگيهاي اعتقاد بهائي در آشتي دادن اعتقادات مذهبي با عقل و نيازهاي از جمله تفاوت هايي که ديانت بهايي با اسالم د
تعاليمي مثل برابري حقوق همه  .انسان زمان و دوري از خرافات است و ارائه تعاليمي براي درمان دردهاي مبتال به عالم انساني

با پيروان همه اديان و تالش در جهت نيل به وحدت  انسانها اعم از زن و مرد و با هر نوع اعتقاد و باور و ارتباط محبت آميز
عالم انساني و برقراري نظامي جهاني با خط و پول و زباني مشترک، رفع فقر و ثروت بيش از اندازه، شکيبائي مذهبي، رفع 

بقه روحاني برخي موانع در جريان سالم ارتباطات مالي مثل آزاد بودن سود عادالنه براي پول، ترک تعصب و تقليد و حذف ط
و استفاده در آمدي از دين و جايگزيني يک نظام اداري انتخابي که با اتنخاباتي آزاد و عمومي و بدون تعيين صالحيت 
برگزيده مي شوند براي سرپرستي ديني جامعه، تاکيد بر کسب فضائل اخالق و کماالت انساني و تربيت الزامي فرزندان علي 

تعصبات  هر گونه جنگ و خشونت در قالب مذهب، جستجوي آزاد حقيقت و ترک الخصوص دختران، لغو حکم جهاد و
که بهائي شوند، عضو جامعه بهائي  بنحوي که حتي فرزندان بهائيان تا زماني که خود به اين باور و تصميم نرسيده باشند

بلکه نياز به تحري حقيقت است و محسوب نمي گردند و به اصطالح دين موروثي و يا تقليدي در اعتقاد بهائي پذيرفته نيست، 
  .صدها ويژگي ديگر که در اين مختصر جاي بيان آن نيست
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حضرت بهاءاهللا  .اما يک اصل در ديدگاه بهائي نسبت به احکام ديني موجود است که آن را با ديگر اديان متفاوت مي سازد 
جل ظهورات کماليه در انفس انسانيه و ارتقاء ارواحهم بلکه أل ...اين ظهور از براي اجراي حدودات ظاهره نيامده« :مي فرمايند

، يعني ظهور پيامبر براي وضع احکام و قوانين جديد نيست، ٣١٥»الي المقامات الباقيه و مايصدقه عقولهم ظاهر و مشرق شده
   .بلکه هدفي بسيار واالتر از آن دارد، يعني رساندن انسان به مقام و کمالي که شايسته خلقت اوست

حضرت بهاءاهللا در اين مورد مي  .بهائيان پيروان همه اديان را محترم مي دانند و با ايشان به محبت رفتار مي کنند همچنين
عاشروا مع االديان بالروح والريحان ليجدوا منکم عرف الرحمان اياکم ان تأخذکم حمية الجاهلية بين البرية کل بدء « :فرمايند

يعني با پيـروان ديگراديان با خوشي و خـرمي معاشرت نمائيـد تا بـوي  ٣١٦»خلق و مرجع العالمينمن اهللا و يعود اليه انه لمبداء ال
مبادا دچار تعصبات جاهلي رايج بين مردمان گرديد همگي از خداوند پديد آمده ايد و به او  .خـوش رحماني را در شما بيابند

  .اوست مبداء خلق و مرجع عالميان .باز ميگرديد

وحدت عالم انساني، محور و مرکز انديشه و حرکت در آيين بهائي  .است" وحدت عالم انساني"آموزه هاي بهائي شالوده تمام 
بهائيان بسيار به صلح اهميت مي . است و تمام تالش هاي اين جهاني آيين بهائي، براي رسيدن به آن وحدت انجام مي گيرد

قادر به ترقي و پيشرفت نيست و صلح حقيقي فقط نبود جنگ نيست تمدن کنوني بدون دسترسي به صلح راستين  زيرا .دهند
هدف غايي ديانت بهائي  .بلکه الزمه آن، تغيير کلي و برقراري تفاهم و برابري بين تمام افراد نوع بشر در جامعه بشري است
 .د، صلح و آرامش استوحدت عالم انساني است و بدون شک مهم ترين وسيله اخالقي که مي تواند ما را به آن هدف برسان

چگونه مي توان با تناقض، منطقي متين بنياد نهاد؟ مگر مي توان براي بر پا داشتن صلح،  .هيچ بنايي با جنگ پايدار نمانده است
البته تنها وسيله  .جنگ به راه انداخت؟ تنها وسيله براي ايجاد صلح، تبليغ صلح و اعمال بشر دوستانه است و نه هيچ راه ديگر

براي رسيدن به وحدت، تمام ساز و کارها بايد بر آرامش و محبت ساخته شوند  .آمد در آن راه، محبت و دوستي استکار
تن در ندادن به صلح دروني و بيروني،  .که در غير اين صورت کسي را نتيجه اي مثبت از اقدامات خود عايد نخواهد شد

 .تافزودن دشواري نويني به دشواريهاي کنوني جهان اس

  

  چرا در ديانت بهائي بهاي بسياري به صلح داده شده است؟ .۳۰

صلح حقيقي فقط نبود جنگ نيست، بلکه الزمه . تمدن کنوني بدون دسترسي به صلح راستين قادر به ترقي و پيشرفت نيست 
   .آن، تغيير کلي و برقراري تفاهم و برابري براي تمام افراد نوع بشر در جامعه بشري است

هدف غايي ديانت بهائي وحدت عالم انساني است و بدون شک مهم ترين وسيله اخالقي که مي تواند ما را به آن هدف  
چگونه مي توان با تناقض، منطقي متين بنياد نهاد؟ مگر  .هيچ بنايي با جنگ پايدار نمانده است .برساند، صلح و آرامش است

انداخت؟ تنها وسيله براي ايجاد صلح، تبليغ صلح و اعمال بشر دوستانه است و نه مي توان براي بر پا داشتن صلح، جنگ به راه 
اگر کساني با اين نوع از تبليغ مخالف بوده اند و عليه تبليغ کنندگان صلح، خشونت به خرج داده اند، در اين  .هيچ راه ديگر
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کاري که بهائيان در تمام طول حياتشان آن  صورت براي رسيدن به آن وحدت موعود، تنها چاره مظلوميت و صبر بوده است،
اگر  .را به خوبي نشان داده اند و به عنوان تنها روش کاربردي پيشبرد اهداف صلح جويانه در دستان مردمان جهان نهاده اند

ي توانستند بهائيان در تاريخ صبر پيشه نمي کردند و در برابر هر ناماليمي، مانند ديگران دست به اسلحه مي بردند، چگونه م
  منادي صلح باشند؟ و آيا مانند ديگران به نا کجا آباد نمي رفتند؟

البته تنها وسيله کارآمد در آن راه، محبت و  .ايجاد صلح تنها يک راه دارد، تبليغ صلح و زندگاني با محبت و عشق به همنوعان
بت ساخته شوند که در غير اين صورت، هيچ براي رسيدن به وحدت، تمام ساز و کارها بايد بر آرامش و مح .دوستي است

در حقيقت تن در ندادن به صلح دروني و بيروني، افزودن دشواري نويني به  .کس نتيجه مثبتي از اقدامات خود نخواهد گرفت
   .دشواريهاي کنوني جهان است

 

  ؟چرا بهائيان اولين گروهي هستند که براي انتشار آئينشان از ايران مهاجرت کرده اند .۳۱

  :در جواب به اين سؤال، ابتدا به موارد زير توجه کنيد

  .ديانت بهائي برخاسته از کشور ايران است، ولي آموزه هاي آن براي بهبود و رفاه تمام اهل دنياست •

حضرت بهاءاهللا در نامه ها و خطاب هايي به سران آن وقت جهان، لزوم صلح جهاني و تاسيس پارلمان جهاني را  •
  .پس از جنگ جهاني اول گوش شنوايي نيافت متاسفانه ندا و پيام صلح او تا .بودندگوشزد نموده 

آموزه هاي بهائي با ارائه طرحهاي نويني چون تساوي حقوق زنان و مردان، وحدت در کثرت، برابري نژادي و  •
  .نندتوجه به سوادآموزي توانسته اند انديشه متعالي وحدت عالم انساني را به مردم جهان معرفي ک

تاثير تعاليم بهائي چنان است که در آفريقاي جنوبي و در سال هاي آپارتايد بهائيان توانستند سياه پوستان و  •
اين اقدام گرچه با  .هم آورند سفيدپوستان بهائي آن کشور را قلبا متحد کرده، در جلسات بهائي مشترک گرد

  .هائي در برابري نژادي و انديشه وحدت عالم انساني بودمخالفت دولت آپارتايد روبرو شد، ولي متاثر از تعاليم ب

 .در ديانت بهائي به علت ظهور در دوره بلوغ بشر، دست به شمشير بردن براي انتشار دين و به بهانه سعادت بشر مجاز نيست
زم مي دانند و بهائيان پيام ديانت خود را که وحدت نوع انسان، برداشتن تبعيض و تعصب و برقراري صلح عمومي است، ال

در اين دو سده، جهان هر روز، خود را به مرگ و نابودي  .شتاب بهائيان براي انتشار آيين بهائي، مبني بر اين ضرورت است
نزديک تر مي سازد و بهائيان به عنوان الهام گيرندگان از دنيايي ماوراء، اين را وظيفه خود مي دانسته اند که براي جلوگيري 

پيام صلح و وحدت خود را به همگان ابالغ دارند و نه فقط پيام صلح، بلکه روش ايجاد آن صلح را نيز در  از اين انهدام،
اگر اينگونه نبود، حضرت عبدالبها دو سال پيش از جنگ جهاني اول، نداي صلح را به گوش  .اختيار مردم جهان بگذارند

افسوس گوشي بدهکار در  .پا انبار مهممات و جنگ افزار شده استاروپاييان نمي رساندند و آنان را انذار نمي دادند که ارو
  .ميان آن مردمان يافت نشد و تاوان آن نيز پرداخته گشت
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نکته مهم اين جا است که بهائيان ايران، گاهي در دهات هاي بسيار کوچک به خاطر تعاليم حضرت بهاءاهللا و برقراري صلح 
قانون واحد نياز دارد، اما سياسيون عالم که خود را خداي علم و دانش مي انگارند،  جان باخته اند تا بگويند که دنيا به يک

با اين ! هنوز فرياد ناسيوناليزم افراطي مي زنند و بر اساس اين کوتاه فکري، سازهاي منافع ملي را با کوک جنگ مي نوازند
چقدر  . در اختيارشان نهاده، با تعجيل اقدام کنندوضع، بهائيان وظيفه خود مي دانند که براي ارسال آنچه که حضرت بهاءاهللا

حضرت بهاءاهللا در دوره ناصرالدين  .خون ها ريخته شد تا سازمان ملل متحد به وجود آمد، آن هم با اين وضع سياسي و ناقص
که بهائيان  را به سياسيون و مردم عالم گوشزد نمودند و اين مطلب) محکمه کبراي بين المللي(شاه وجوب چنين سازماني 

  .دوره ناصرالدين شاه از حکومت جهاني حرف مي زده اند، خود دليل بينش عميق و حقانيت آنان است

  

چرا آثار بهائي به زبان عربي است، در صورتي كه پيامبر ايراني است و براي ايران  .۳۲
  آمده است؟

نکه ايراني و فارسي زبان بوده اند، کتبشان به و از جمله اعتراضات آن است که چرا حضرت باب و حضرت بهاءاهللا با وجود اي
يعني ما هيچ پيامبري را جز به زبان قومش نفرستاديم را » ٣١٧ما أَرسلْنَا من رسولٍ إِالَّ بِلسان قَومه«ايشان آيه  .زبان عربي است

  .دليل بر مدعاي خود آورده اند

  عدم تطابق آثار پيامبران پيشين با زبان مادري قومشان 

عارف  .حضرت مسيح نيز با اينکه در ميان قوم يهود مبعوث شدند انجيل مقدس به لسان يوناني نوشته شد، نه به زبان عبري
   :کامل حکيم سنائي غزنوي مي فرمايد

  زبان گر بهر حق خواهي
  مکان کز بهر حق جوئي

  

  

  سريانيچه عبراني چه 
  چه جابلقا چه جابلسا

  

  معناي حقيقي زبان قوم

مقصود از لسان قوم آن نيست که فارسي يا عبري يا سرياني يا زبان مادري آن قوم باشد، بلکه مقصود اين است که مطابق فهم 
  :و استعداد قوم بوده باشد

  بهر کودک آن پدر تي تي کند
  چونکه با کودک سر وکارت فتاد

  

  

  سه گيتي کندگرچه علمش هند
  پس زبان کودکي بايد گشاد

  

  زبان مذهبي و علمي ايران در زمان قاجار

اگر برگرديم به دوران سلطنت قاجاريه و اوضاع و احوال مردم ايران در آن زمان، خواهيم دانست که در کشور ايران دو زبان 
زبان مذهبي و علمي عربي بوده و کتب درسي و علمي آن روز از قبيل علم طب و منطق و حکمت و ) عربي و فارسي(معمول 
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زبان عربي تدريس مي شده، کما اينکه آثار بسياري از دانشمندان ايراني همچون فقه و اصول و علوم ادبي و رياضي، همه به 
بسياري از آثار ادبي مشهور ايران از جمله شاهکار سعدي گلستان، زيبائيش در بکار بردن  .ابن سينا نيز به عربي نوشته شده اند

فرياد بيهده برداشتي گفتي نغيب غراب البين الصوت خود را خوش آواز پنداشتي و  خطيبي کريه« :استادانه همين سبک است
عالم ناپرهيزگار کوريست « :گويد و يا در جاي ديگر مي» .در پردهء الحان اوست يا آيت ان انکراالصوات در شان او

   :از حافظ ياد کنيم» .يهدي به و هو اليهتدي .دار مشعله

  اول ولي افتاد مشکلهاکه عشق آسان نمود     اال يا ايهاالساقي ادر کأساً و ناولها

  .اصوال زبان فارسي متداول آن روز و حتي امروز هم، زباني است مرکب از لغات فارسي و عربي و بعضي لغات ديگر

  پيش بيني اسالم در مورد آثار عربي شريعت جديد 

ولکن اليتکلمون «هستند ) غير عرب(ائمه اطهار متجاوز از هزار سال قبل در اخبار پيشگويي کرده اند که اصحاب قائم عجم 
يعني آثاري » ٣١٩يظهر بآثار مثل القرآن« :يعني جز به زبان عربي صحبت نمي کنند و در حديث ديگر مي فرمايد» ٣١٨اال بالعربيه

با اين حال اگر کتاب بيان و اقدس نازل به فارسي هم مي شد، باز برخي معرضين اعتراض مي  .مانند قرآن ظاهر مي کند
  ٣٢٠.عربي نازل نشده استکردند که چرا به 

  آثار غير عربي امر بابي و بهائي

حضرت بهاءاهللا و حضرت باب آثار فارسي زيادي نيز دارند و حتي الواحي از ايشان نازل گرديده که کامال به فارسي سره 
ه اعتقاد اسالمي در نوشته شده و هيچ لغت با ريشه عربي در آن نيامده است و آثار عربي نيز به اين سبب نازل شده اند که ريش

بسيار بيش از فارسي بوده و براي ايشان  عربي، همچون نماز و ديگر ادعيه، اين سرزمين، انس و ارتباط مردم با متون نيايشي
به عالوه در يک و نيم قرن گذشته اختالط زبان عربي و فارسي بسيار بيش از  .زباني نا مفهوم و نا آشنا محسوب نمي گردد

بنابراين به  .و به يکباره گسستن از اين ريشه، به پيوستگي و ارتباط اعتقاد جديد و قديم لطمه وارد مي آورد امروز بوده است
الهي که تخلق به  جهت سهولت برقراري اين ارتباط و انتقال، آثار به مقتضاي حال مخاطبين نازل شده اند، چرا که اساس اديان

آنچه تغييرمي کند، نحوه تطابق اين فضائل با زندگي انسانهاست و آموزش  و اخالق رحماني و فضائل يزداني است ثابت است
مثال در الواحي که زرتشتيان مورد خطاب بوده اند، حتي لغات با ريشه  .بينش هائي مطابق با درک و نياز انسانهاي هر زمان

امروز کيش يزدان پديدار، جهان دار « :مايندفي المثل حضرت بهاءاهللا در لوح شيرمرد مي فر .عربي را نيز بندرت بکار برده اند
کيشش نيکوکاري و آئينش بردباري، اين کيش زندگي پاينده بخشد و اين آئين مردمان را به جهان بي نيازي  آمد و راه نمود

همچنين ترجمه بسياري از کتب و آثار مقدسه بهائي تاکنون براي ممالک غرب به زبان انگليسي و السن ديگر نيز نتشر  .»رساند
  .گرديده است

  جهاني بودن ديانت بهائي
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 است و يک ديانت جهانيبراي ايران ظاهر نشده، بلكه طبق بشارات پيامبران قبل، ديانت بهائي ديانت قومي نيست و فقط 
کما اينکه ادعيه و آثاري از  .نمي داند و در بين همه اقوام مخاطبيني براي خود دارد" لسان قوم"را محدود به  طبعا خود

حضرت عبدالبها به ترکي نوشته شده و آثار بسيار زيادي از شوقي افندي به زبان انگليسي است و هم اکنون آثار بهائي در بين 
  .ه و تقريبا همه زبانهاي زنده دنيا را پوشش داده استاديان مختلف به بيشترين زبان ها ترجمه شد

  داليل کاربرد زبان هاي مختلف

مفهومي کارآمد تر باشد بايستي مورد استفاده  در هر صورت زبان وسيله اي براي انتقال مفاهيم است و هر زباني که براي بيان
از طرفي همان طور که  .به انگليسي نوشته مي شوند قرار گيرد، همچون بسياري مقاالت علمي که امروز توسط اساتيد ايراني

مي دانيد زبان عربي کامل ترين و فصيح ترين زبان است، مثال هر فعل در عربي شانزده صيغه دارد و برخي خصوصيات اين 
گذشته . کردبرخي مفهومات را نمي توان در زبان ديگري به طور کامل بيان  از اين رو .زبان، در ديگر زبان ها يافت نمي شود

فارسي و عربي آنچنان  در حقيقت .از اين موارد، بيش از نيمي از کلماتي که ما در فارسي بکار مي بريم در اصل عربي هستند
  .به هم آميخته اند که تفکيک آن ممکن نيست

  اهميت نزول آيات به فارسي در ايران

ذارانش با نگارش آثاري ديني به زبان فارسي و بيان گ آيد آنست که بنيان آنچه در اين ديانت انقالبي و نو بشمار مي
ايشان نه  .مردم قابل فهم ساختند  هاي خود به اين زبان، دين را از انحصار ملّايان و عربي دانان در آوردند و براي توده انديشه

، مانند قسمتي از کتاب بيان تنها آثاري به زبان فارسي نازل فرمودند، بلکه به ترجمه آثار عربي خود به فارسي نيز پرداختند
  .فارسي از قلم حضرت باب، و برخي آثار که حضرت بهاءاهللا شارع ديانت بهائي آن را به فارسي نيز ترجمه نموده است

  تفاوت آثار عربي و فارسي

ساختند و همچنان اهللا با اينکه با اين زبان و وسعت و قواعد آن آشنا نبودند، با نوشتجات خود لسان عربي را غني  حضرت بهاء
بخش  اند که الهام  اي خلق نمودند، ايشان نيز سبک بديعي بوجود آورده که حضرت محمد در زمان خود سبک تازه
اين حقيقت در مورد آثار مبارکه آن حضرت به زبان فارسي نيز صادق و معتبر  .نويسندگان و دانشمندان بهائي بوده و هست

"  لسان شکرين "و "  لغت نورا "و فارسي را بنام " لغت فصحي "لواح مبارکه عربي را بعنوان اهللا در يکي از ا حضرت بهاء .است
الواح عربي آن حضرت مهيمن و مشحون از قدرت و اقتدار است و آيات منزله در آنها در کمال جاللت و  .اند معرفي فرموده
فارسي لطيف و ظريف است و زبان عربي عظيم و  ٣٢١.ستافزا آثار فارسي نيز زيبا با حرارت و روح .شود گر مي فصاحت جلوه

مثالً  .توان بيان نمود تر و بيشتري را مي وسيع است و وقتي عظمت و وسعت با لطافت و ظرافت توأم گردد، مفاهيم عالي
مجسم ي مستحکمي که پناهگاه ماست،  ي عربي، عشق الهي به صورت قلعه ي عشق مالحظه فرماييد، در کلمات مکنونه درباره

ي عشق باعث حفظ و حراست ماست، ولي عشق الهي در زبان فارسي شاعرانه است، لطيف است، دلنشين  شده که آن قلعه
فرمايد  در عربي راجع به اين موضوع بياني مي .رساند ربايد و ما را به معشوق حقيقي مي ها را مي اي است که دل است، به گونه

ي من است، هر که بدرون آن رفت، نجات يافت و ايمن گرديد و هر  اي پسر هستي، عشق من قلعه" :که مضمونش اين است
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 :اند فارسي چگونه تعبير فرموده  مالحظه کنيد همين مفهوم عشق را در کلمات مکنونه ."که از آن بدر رفت، گمراه شد و بمرد
  ٣٢٢.»ي، جز در گلبن معاني جاي مگزيناي بلبل معنو«و يا » ي قلب جز گل عشق مکار اي دوست، در روضه«

اينکه آثار بهائي به دو زبان فارسي و عربي نوشته شده جزء امتيازات اين ديانت است که موجب نزديکي قلوب  گذشته از اين،
اما اگر کسي بخواهد متون عربي ديانت بهائي را  .عرب زبانان و فارسي زبانان مي گردد و انتقاد از آن تعجب برانگيز است

طرفانه ارزيابي کند، از اعتراف به اين نکته گريزي نخواهد داشت که روح اين آثار فرهنگ و جهان بيني ايراني است و  بي
توان آنها را جز بخشي از ادبيات فارسي، چيز ديگري بشمار آورد، بلکه آن آثار نيز از فرهنگ و ادب ايران و اصطالحات  نمي

  .ادبي فارسي متاثر است

اگر از لغات مختلفه عالم عرف ثناي تو متضوع شود همه « : جل اسمه االعلي در يکي از مناجاتها مي فرمايندحضرت بهاءاهللا
همچنين حضرت  .»محبوب جان و مقصود روان، چه تازي چه فارسي اگر از آن محروم ماند قابل ذكر، نه چه الفاظ چه معاني

 .عشق را خود صد زبان ديگر است .لسان عاشقان جمال جانان است فارسي و عربي و ترکي هر سه« :عبدالبهاء مي فرمايند
مقصد معاني است نه الفاظ، حقيقت است نه مجاز، صهباي حقايق و معاني در هر کأس گوارا، خواه جام زرين باشد خواه 

ي وجود دارند، نه زبان بنابراين مهم مفاهيمي است که در آيات اله .»٣٢٣تر است ولي البته جام بلور و مرصّع لطيف .کاسه گلين
   .آنها

  

  نقش حضرت عبدالبهاء در ديانت بهائي چيست؟ .۳۳

حضرت عبدالبهاء فرزند ارشد حضرت بهاءاهللا هستند که از کودکي و در تمام عمرشان، شريک باليا و زندان و تبعيد پدر 
فداکار به عبوديت و بندگي آستان سال به عنوان خادمي صديق و  ۴۰آسمانيشان يودند و در دوره حضرت بهاءاهللا به مدت 

الهي مشغول بودند، به نحوي که حضرت بهاءاهللا شهادت داده اند که خدمات حضرت عبدالبهاء بعضي امور را براي 
اين فرزند برومند همچون سد محکمي سپر مشکالت پدر آسمانيشان بودند و بعد از صعود حضرت  .حضرتشان آسان نمود
سال جانشيني، تمام وظايفي را که حضرت  ۲۹ايشان نيز در مدت  .فرمودند و جامعه بهايي را پيش بردند بهاءاهللا نيز تحمل باليا

از جمله امور مهمي که انجام دادند، حفظ  .صعود فرمودند ۱۹۲۱بهاءاهللا بر عهده ايشان گذاشته بودند انجام دادند و در سال 
، )ولي امر بهايي در الواح مبارکه وصايا به قلم ملهمشان(قي رباني وحدت جامعه بهايي از طريق تعيين جانشينشان، حضرت شو

تبيين و تشريح نحوه تشکيل بيت العدل اعظم که منصوص در الواح حضرت بهاءاهللا است، صدور صد ها لوح و اثر در توضيح 
  .مي باشد ...تعاليم حضرت بهاءاهللا، و نيز تبليغ ديانت مقدس بهايي در شرق و غرب عالم و

توصيف مقام و موقف حضرت عبدالبهاء بايد گفت که حضرت عبدالبهاء شخصيتي بي مثيل در تاريخ بشر هستند و در 
فضل و عنايت حضرت بهاءاهللا كه جامعه  .هيچيك از اديان گذشته از موهبت داشتن اين چنين شخصيتي برخوردار نبوده است

حضرت بهاءاهللا نه تنها  .اء قرار داده قابل وصف نيستبهائي را پس از صعود در ظل حمايت غصن اعظم حضرت عبدالبه
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ظهور مبارك خود را به عالميان ارزاني داشته اند بلكه فرزند خود را نيز تقديم نموده اند كه با علم و حكمت وي عالم انساني 
  .درك نمود مشكل بتوان حتي ذره اي از عظمت اين ظهور را بدون آگاهي از مقام فريد حضرت عبدالبهاء .منور شود

  :حضرت عبدالبهاء سه نقش اساسي را در ديانت بهايي ايفا مي کنند

قوه ميثاق جامعه بهائي را متحد ساخته از تعدي  .حضرت عبدالبهاء مركز عهد و پيمان حضرت بهاءاهللا ميباشند •
ساً پيماني اسا .قوه ميثاق است كه ضامن فتح و ظفر محتوم است .دشمنان و تفرقه و انقسام حفظ خواهد نمود

قلب هاي خود را به مركز عهد متوجه  كه حضرت بهاءاهللا با پيروان خود بسته اند الزمه اش اين است كه
حضرت عبدالبهاء مركز عهد الهي هستند و طبق الواح مباركه وصايا بعد از  .ساخته و به آن وفادار باشيم

اليوم مركز عهد بيت العدل  .توجه نماييمآنحضرت شوقي افندي ولي امر و مركزي هستند كه بايد به ايشان 
اعظم است كه بنا به دستورات صريحه حضرت بهاءاهللا و تعليمات واضحه حضرت عبدالبهاء و حضرت ولى 

  .امراهللا تشكيل گشته است

ظهور حضرت بهاءاهللا و آثار منزله  .حضرت عبدالبهاء مبين مصون از خطاي آثار حضرت بهاءاهللا مي باشند •
چنان وسيع است و معاني مكنونه در هر يك از بيانات نازله چنان عميق كه حضرتشان الزم دانستند بعد از خود 

و ايشان را الهام فرمايند و بدين ترتيب نسلهاي آينده بشر ميتوانند تعاليم  .مبينى جهت اين آثار بجا گذارند
و بعد از  .ا از طريق تبيينات حضرت عبدالبهاء در الواح و خطب عديده ادراك نمايدمباركه حضرت بهاءاهللا ر

حضرت عبدالبهاء شوقي افندي مبين آيات اهللا بوده و با صعودشان وظيفه تبيين تا ابد و تا انتهاي دور بهايي 
ل جامعه بهائي همچنين بايد بدانيم كه با تعيين مبين آيات حضرت بهاءاهللا فضل عظيمي شام .خاتمه يافت

در گذشته هر يك از اديان به طرق متعدد منقسم شدند زيرا از داشتن مركزي كه ياران بتوانند در حين  .نمودند
ولي در اين ظهور  .اختالف نظر درباره معاني كلمات منزله در كتب مقدسه بدان مراجعه نمايند محروم بودند

ياران روشن نباشد به تبيينات حضرت عبدالبهاء و حضرت  چنانچه معني و مفهوم بيانات حضرت بهاءاهللا براي
ولي امراهللا مراجعه مينمايند و چنانچه مطلب واضح نگردد به بيت العدل اعظم توجه ميكنند و بدين ترتيب 

  .فرصتي براي اختالف در تعاليم مباركه باقي نميماند و وحدت امر الهي محفوظ ميگردد

هر چند ما هيچگاه نميتوانيم به آن مرحله  .مباركه پدر بزرگوارشان ميباشند حضرت عبدالبهاء مثل اعالي تعاليم •
از كمال واصل شويم ولي بايد هميشه آن حضرت را مورد نظر داشته و سعي كنيم در اثر اقدام حضرتشان 

عشق  وقتي در آثار مباركه درباره عشق و محبت ميخوانيم به حضرت عبدالبهاء توجه نموده و منبع .مشي نمائيم
انصاف، راستى و صداقت، فرح و  وقتي در باره تنزيه و تقديس، عدالت و .و مهرباني را مشاهده مينمائيم

سرور، جود و سخاوت ميخوانيم به حضرتش توجه نموده و اين صفات را كه به حد كمال در زندگي آن 
  .حضرت تجلى نموده مالحظه مي نماييم
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به معني بنده و عبد بهاء است ولقبي است كه حضرتشان بر " عبدالبهاء"نيد كه لقب ميدا .اما اساس حيات مبارك عبوديت است
بيان ذيل از حضرت عبدالبهاء نشانه آرزوي مبارك به خدمت است و چنانچه اين بيان را  .جميع القاب ديگر ترجيح دادند

حقيقت من  .صفت من عبدالبهاءستنام من عبدالبهاءست « :حفظ نمائيد هادي و راهنماي شما در سبيل خدمت خواهد بود
رقيت به جمال قدم اكليل جليل و تاج وهاج من است و خدمت به نوع انسان آئين قديم  .عبدالبهاءست نعت من عبدالبهاءست

اين است  .اين است اعظم آمال من .اين است آرزوي من .نه اسمي دارد نه لقبي نه ذكري خواهد نه نعتي، جز عبدالبهاء ...من
  .»٣٢٤اين است عزت سرمدي من .حيات ابدي من

حال به تبيينات حضرت ولي امرهللا درمورد تفاوت مقام حضرت عبدالبهآء با مظهر کلي الهي و همچنين الواح مربوط به انتساب 
  :حضرت ولي عزيز امرهللا در کتاب دور بهائي مي فرمايند .آن حضرت به عنوان سرپرست جامعه بهايي توجه کنيد

في الحقيقه ما چنان به عهد حضرت عبدالبهاء نزديک و مجذوب قوهء معنويه مغناطيس وجودش ميباشيم که به آساني  
نميتوانيم به هويت و مقام آن حضرت که نه فقط در ظهور حضرت بهاءاللّه بلکه در سراسر تاريخ اديان مقام فريد و وحيدي را 

ي خاص قائم و مرتبتش کامالً با مؤسس و مبشّر ظهور بهائي متفاوتست وليکن بر حضرت عبدالبهاء در افق. داراست پي بريم
اثر مقامي که حضرت بهاءاللّه بوسيلهء عهد و ميثاق به آن حضرت تفويض فرموده با آن دو ذات مقدس جمعاً هياکل اصليهء 

با آن طلعات مقدسه از رفرف عليا به  حضرتش .ثالثهء آئيني را تشکيل ميدهند که در تاريخ روحاني عالم بي سابقه است
مقدرات اين طفل رضيع امر اللّه ناظر و قبل از اتمام هزار سال کامل هيچ نفسي و يا هيئتي که پس از آن هيکل مبارک بر 

سي که به مماثل و مشابه دانستن مقام حضرت عبدالبهاء با مقام نفو .خدمت امر اللّه قائم گردد هرگز به آن رتبه اسني فائز نشود
اند در حکم تنزيل مقام آن حضرت است و اين امر به همان اندازه باطل و از  رداي سلطه و اختيارات حضرتش مفتخر گرديده

چنانکه در نصوص مبارکهء  .طريق صواب منحرف است که حضرتش را با مبشّر و مظهر ظهور در صقع واحد قرار دهند
ح مبين آيات اللّه مذکور است حضرت عبدالبهاء مظهر ظهور الهي نيستند و با آنکه مؤسس امر اللّه و همچنين در آثار و الوا

و اَحدي پس از حضرت باب و حضرت بهاءاللّه نميتواند قبل از  .وصي پدر بزرگوارند و ليکن داراي همان رتبه و مقام نه
  .انقضاي هزار سال کامل ادعاي مظهريت الهيه نمايد

به اولي مرکز و محور عهد و ميثاق بي مثيل حضرت بهاءاللّه و اعلي صنع يد عنايتش و مرآت صافي حضرت عبدالبهاء در رت
انوارش و مثل اعالي تعاليم و مبين مصون از خطاي آياتش و جامع جميع کماالت و مظهر کلّيهء صفات و فضائل بهائي و 

ألسماء و مصدر و منشأ وحدت عالم انساني و رايت من طاف حوله ا غصن اعظم منشعب از اصل قديم و غصن األمر و حقيقت
صلح اعظم و قمر سمآء اين شرع مقدس بوده و الي األبد خواهد بود و نام معجز شيم عبدالبهاء بنحو اتم و اکمل و احسن 

در توصيف  است که حضرت بهاءاللّه" سر اللّه"و اعظم از کلّ اين اسماء عنوان منيع  .جامع جميع اين نعوت و اوصاف است
اند و با آنکه بهيچوجه اين خطاب نبايد عنوان رسالت آن حضرت قرار گيرد مع الوصف حاکي از  آن حضرت اختيار فرموده

آن است که چگونه خصوصيات و صفات بشري با فضائل و کماالت الهي در نفس مقدس حضرت عبدالبهاء مجتمع و متّحد 
  .گشته است
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اذا غيض بحر الوصال و قضي کتاب المبدء في المآل توجهوا الي من «: مقام چنين نازل گشتهدر کتاب مستطاب اقدس در اين 
: و نيز در کتاب عهد جمال اقدس ابهي به کمال صراحت و تأکيد ميفرمايند» .اراده اللّه الّذي انشعب من هذا االصل القديم

اذا غيض بحر الوصال و قضي  :انظروا ما انزلناه في کتابي االقدس بايد اغصان و افنان و منتسبين طراً به غصن اعظم ناظر باشند«
مقصود از اين آيهء مبارکه غصن اعظم  .يمدکتاب المبدء في المآل توجهوا الي من اراده اللّه الّذي انشعب من هذا االصل الق

ت عبدالبهاء در تأييد مقامي که از حضر» .کذلک اظهرنا االمر فضالً من عندنا و انا الفضّال الکريم بوده) حضرت عبدالبهاء(
به نصّ کتاب اقدس مرکز ميثاق را مبين کتاب فرمودند که از « :طرف حضرت بهاءاللّه به ايشان عنايت شده چنين ميفرمايند

 .»٣٢٥.اول ابداع تا يومنا هذا در ظهور مظاهر مقدسه چنين عهد محکم متيني گرفته نشده

  

 بيت العدل واگذار شده است؟  چرا ادامه تشريع به هيئت انتخابي .۳۴

از جمله اعتراضات اين است که چرا ادامه تشريع به بيت العدل واگذار شده است که اعضاي آن انتخابي هستند و هيچ الزام و 
و دانش الهوتي و ناسوتي نيست، در حالي که پيروان امر بهائي نيز  يتضميني به آگاهي و اشراف و پيروي آنان از امور بهائ

  .معتقدند که تشريع، امري آسماني و منبع آن وحي است و در انحصار خدا و انبياء او مي باشد

نيه و بلکه ألجل ظهورات کماليه در انفس انسا ...اين ظهور از براي اجراي حدودات ظاهره نيامده« :حضرت بهاءاهللا مي فرمايند
يعني ظهور پيامبر براي وضع احکام و قوانين  ٣٢٦»ارتقاء ارواحهم الي المقامات الباقيه و مايصدقه عقولهم ظاهر و مشرق شده

  .جديد نيست، بلکه بسيار باالتر از آن، يعني رساندن انسان به مقام و کمالي است که شايسته خلقت اوست

دف ديانت کمک به تقرب قلوب انسانها به خداوند و رسيدن آنان به ه .نقش اصلي پيامبر وضع قوانين نيست بنابراين
در جهان ما که دستخوش تغييرات بسيار سريع  .جايگاهي است که شايسته آنند و اين کار تنها با وضع قانون انجام پذير نيست

واحد که در عين حفظ است و دائما مسائل جديدي رخ مي نمايد که بعضا نيازمند موضع گيري ديني اند، ايجاد مرجعي 
البته مشابه اين کار در اسالم با فتاوي مجتهدين رخ ميدهد ولي  .وحدت جامعه، تشريع قوانين نمايد ابتکار بي نظيري است

گذشته از اين، به اعتقاد  .اختالف آراء بين علماء، تشتت بي رويه اي را در جامعه ديني بوجود مي آورد که بسيار زيانبار است
ملهم به الهامات الهيه بوده ودر تصميمات خود، مصون از ) آن و نه تک تک اعضاي(يئت نه نفره بيت العدل اعظم اهل بها، ه
  .بنابراين بيت العدل اعظم حق تشريع داشته و اطاعت موازين مصوبه آن، بر تمام بهائيان واجب است .خطا هستند

 

  آيا يهائيان متعصب و خشکه مقدسند؟ .۳۵

کلي ايرانيان از مذهب و خشکه مقدسي رنج مي برند، برخي مايلند بدانند که آيا بهائيان در اين مورد در از آنجا که به طور 
   .مقايسه با ديگران متفاوتند يا خير
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دين بدون حضور فعال علم، عقل و انديشه جزمي  .يکي از اصول مهم ديانت بهائي تطابق و حرکت موازي عقل و دين است
اتکاء مفرط بر عقل و زدودن روحانيت و ديانت از جامعه، لجام گسيختگي و عدم  .بار مي آورداست و خرافه گرائي به 

سعادت جوامع بشري را در توازن و هماهنگي عقل و دين بايد  .توازني ببار مي آورد که مي تواند براي جامعه زيان آور باشد
  .»دين بايد مطابق علم و عقل باشد«ديانت بهائي مي آموزد که  .جست

بهائيان به عقايد تمام انسانها احترام  .ترک تعصبات نيز تعليم ديگري است که براي رسيدن به صلح و آرامش ضروري است
همچنين بر روي اعتقادات خود تعصب ندارند، بلکه در حفظ  .مي گذارند و هرگز کسي را ملزم به تغيير عقيده نمي نمايند

ايد به اين نکته توجه داشت که تفاوت بسياري ميان استقامت و تعصب وجود ب .تا حد جان استقامت مي ورزند عقايدشان
 .استقامت به معناي پايداري است، در حالي که تعصب به معناي دوست داشتن يک عقيده و تنفر از بقيه عقايد است .دارد

  

  چرا بهائيان معتقدند که هر کس به حضرت بهاءاهللا ايمان نياورد، از گمراهان است؟ .۳۶

من فاز به قد فاز بکلّ الخير و الّذي منع انّه من اهل « :اعتراض اشاره به فقره اول در کتاب اقدس دارد که مي فرمايداين 
شد به همه خيرها دست يافته است و کسي که از ) بهاءاهللا(شناخت او  يعني هرکس موفق به» الضّالل ولو يأتي بکلّ االعمال

  .»است، هرچند که همه اعمال را بجا آورد چنين شناختي محروم شد، از اهل گمراهي

بنابراين آنان،  .نمي دارند، چه آن فرد بهائي باشد و چه غير بهائي بهائيان عالم هيچگاه هيچ گونه توهيني را به هيچ انساني روا
   .برخالف پيروان اديان ديگر هيچ گاه به طور مستقيم مخاطب خود را گمراه نمي خوانند

اال اشاره شد، به اين موضوع داللت دارد که تعاليم و دستورات الهي بر طبق احتياج بشري از روي مهر و اما آيه اي که در ب
محبت الهي حق، براي رشد و تکامل روحاني، جسماني، اجتماعي، فکري، روحي، عقلي، سياسي و ساير جنبه هاي وجود 

روي نمي کند، خود را محروم از اين ترقيات مي نمايد و بديهيست کسي که از چنين تعاليم مطابق زماني پي .انساني مي باشد
در هر زمان ) شناخت پيامبر الهي(اولين امري که خداوند بر بندگان فرض فرموده، شناخت مظهر امر است  .راه گم کرده است

ر هر عصري به به همين دليل است که ظهور مظهر الهي د .که ظاهر مي شود که به منزله اثبات ايمان شخصي است، نه تقليد
ايمان  .قيامت يا رستاخيز تعبير شده، وگرنه اعتقادي که هر فرد در ايتدا دارد، همان است که پدرش يا مادرش به او داده است

کما اينکه  .به مظهر امر جديد نشانه آن است که اگر اين فرد در زمان مظهر ظهور قبلي هم زندگي مي کرد، ايمان مي آورد
مرحله بعد هنگامي است که ايمان  .ين مظهر امر جديد زندگي مي کند، به او و آياتش ايمان آورده استاکنون که در زمان ا

  .مورد قبول حق قرار مي گيرد که براي عشق به مظهر امر باشد اين عمل در صورتي .و عمل با هم توأم شوند

مسير کماالت روحاني است، هر که از اين مسير از طرفي، از آنجايي که باالترين ثمره خلقت، هدايت الهي و قدم نهادن در 
است، چنين ديدگاهي نسبت به مؤمن و غير مؤمن در همه اديان بگونه اي بسيار ) اهل ضالل(بدور باشد، ره گم کرده 
در مثال اگر اين بيان را با ديدگاه قرآن در اين مورد مقايسه کنيد، متوجه تفاوت عملکرد خداوند  .سختگيرانه تر وجود دارد
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قاتلُوا الَّذين ال يؤمنُون بِاللَّه و ال بِالْيومِ الْآخرِ و ال يحرمون ما حرم اللَّه و رسولُه و « :قرآن مي فرمايد .زمان هاي قبل خواهيد شد
ةَ عطُوا الْجِزْيعتَّى يح تابأُوتُوا الْك الَّذين نم قالْح دين دينُونال يونرصاغ مه و دي يعني با كساني از اهل كتاب كه به  ٣٢٧»ن

دارند و متدين به دين حق  اند حرام نمي اش حرام گردانيده آورند و آنچه را خدا و فرستاده خدا و روز بازپسين ايمان نمي
و من يبتَغِ غَيرَ الْاسلَمِ « :و نيز در جاي ديگر مي فرمايد .خود جزيه دهند خواري به دست] كمال[گردند كارزار كنيد تا با  نمي

رِينالْخَاس نم ةرفىِ االَْخ وه و نْهلَ مقْبينًا فَلَن يجويد هرگز از وي پذيرفته نشود و ] ديگر[يعني هر كه جز اسالم ديني  »٣٢٨د
   .وي در آخرت از زيانكاران است

را تالوت » اهدنا الصراط المستقيم«متوجه خواهيد شد که در روز، چندين مرتبه آيه , ان توجه کنيداگر به نماز يوميه مسلمان
مشخص است که اگر حضرت محمد آخرين پيامبر بود، تکرار اين آيه براي فرد مسلمان، ضرورتي نداشت، چون از  .مي کنند

بعدي نيز در راه بوده است و همچنين مبرهن مي شود همين امر مشخص مي کند که پيامبر  .قبل در مسير مستقيم قرار داشت
 .که بيراهه يا صراط غير مستقيم، همان اعراض از مظهر ظهور جديد است

  

  در چيست؟ ۱۹رمز تقدس عدد  .۳۷

حضرت اعلي در کتاب بيان، عدد نوزده را به عنوان عددي مقدس معرفي فرموده و در برخي احکام و مشروعات استفاده 
نفر را تشکيل مي دهند و  ۱۹حضرت اعلي و حروف حي، جمعا  .هاءاهللا برخي از آنها را تأييد فرموده اندنمودند که حضرت ب

روز دارد  ۱۹ماه دارند که هر ماه  ۱۹بهائيان . سال پس از اظهار امر حضرت اعلي واقع شد ۱۹اظهار امر علني حضرت بهاءاهللا، 
روز مي  ۱۹روز يک بار و روزه  ۱۹بدين ترتيب ضيافت هر  .عروف استو روز هايي که در سال باقي مي ماند به ايام هاء م

سال يکبار  ۱۹درصد اموال به حقوق اهللا تعلق دارد، اسباب خانه هر  ۱۹مثقال نقره است،  ۱۹همچنين حداقل مهريه  .باشد
ف شده است که کامپيوتر اين عدد در زماني کش .رکعت بود و بسياري احکام ديگر ۱۹تجديد مي شوند، در ديانت بابي نماز 

سال،  ۱۶۰اکنون پس از گذشت قريب به  .يا ماشين حسابي وجود نداشته است و اين خود يکي از اعجازهاي امر مبارک است
ده ياگر به د! را در قرآن کشف کند ۱۹بشر تنها با استفاده از کامپيوتر و امکانات پژوهشي بسيارگسترده، توانسته رمز عدد 

  .است يو بهائ يانت بابيت ديانگر حقانيمختلف در قرآن، ب ين عدد به صورت هايتکرار ام، يرت بنگريبص

، دانشمند مسلمان مصري، داراي درجه پي اچ دي در رشته مهندسي سيستمها "دكتر رشاد خليفه"مقاله قرآن و كامپيوتر نوشته 
وي با كمك عده اي از  .ملل متحد بوده است و استاد دانشگاه آريزوناي آمريكاست كه مدتي معاون سازمان توسعه صنعتي

مسلمين متخصص و صرف وقت بسيار، تحقيقات گسترده اي را در نظم رياضي كاربرد حروف و كلمات در قرآن شروع 
را كليد رمز اعجاز آميز قرآن و آسماني بودن آن معرفي مي كنند،  ۱۹سوره مدثر كه عدد  ۳۱تا  ۱۱نموده و با الهام از آيات 

دكتر رشاد  .توانست رمز نظم رياضي حيرت انگيز و اعجاز آميز حاكم بر حروف قرآني را كشف نمايد ۱۹ك عدد به كم
واقع » روح حق«اين ترجمه ها توسط مؤسسه  .جلد نگاشت ۱۲خليفه، نخستين بار ترجمه قرآن مجيد از عربي به انگليسي را در 
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مقاله قرآن و كامپيوتر در پايان جلد اول كتاب ترجمه قرآن درج  .در شهرستان توسان ايالت آريزوناي آمريكا بچاپ رسيد
  :دكتر رشاد خليفه در اين مقاله مي نويسد .شده است

در چهارده قرن اخير نوشته هاي بيشمار ادبي شامل كتاب، مقاله، گزارشات پژوهشي درباره كيفيت معجزه آساي قرآن به 
احت بيان، فضيلت ادبي، معجزات علمي، سبك و حتي جاذبه آهنگ تالوت دراين نوشته ها فص .رشته تحرير در آمده است
با وجود اين، تحقيق در اعجاز قرآن بعلت احساسات بشري، بيطرفانه صورت نگرفته و بسته به عقيده  .قرآن تشريح شده است

م شده، خواهي نخواهي چون مطالعات و پژوهش هاي قبلي به بوسيله بشر انجا .نويسنده برعليه آن قلم فرسايي شده است
اين نوشته ها نتوانسته اند افراد غيرمسلمان را قانع كنند  .تمايالت و نظرات ضد و نقيض نويسندگان در آنها به چشم مي خورد

معجزه اي كه در اين رساله پژوهشي ارائه مي  .كه قرآن كتاب آسماني است و داليل نويسندگان درايشان مؤثر نبوده است
ولي بي چون و چرا و خالي از شك و شبهه و غيرقابل تغيير استوار است؛ بدين ترتيب فن كامپيوتر با كشف شود برمبناي اص

خواست خداي  .سيستم اعدادي اعجاز آميز قرآن مدلل مي دارد كه قرآن مجيد بدون شك ساخته فكر بشر نمي تواند باشد
تا تايپ شود كه سرچشمه غيبي قرآن از جانب خداوند متعال  توانا بوده است كه اين نظم پيچ در پيچ عددي قرآن مخفي نماند

 .است و نيز در عرض گذشت قرون بوسيله ذات او محافظت مي شده و از گزند تغيير، افزايش يا كاهش در امان مانده است
  :قرآن از اين قرارند) ۱۹عدد (اعجاز آميز  رموز

  .رف عربي استح ۱۹داراي » بسم اهللا الرحمن الرحيم«اولين آيه قرآن،  .۱
  .)۱۹× ۶( .قابل قسمت است ۱۹سوره تشكيل شده است و اين عدد به  ۱۱۴قرآن مجيد از  .۲
  .نوزدهمين سوره از آخر قرآن است) ۹۶شماره(اولين سوره اي كه نازل شده است سوره علق  .۳
  .آيه دارد ۱۹سوره علق  .۴
  .دارد) ۱۹× ۱۵(حرف  ۲۸۵سوره علق  .۵
  .كلمه است ۱۹آيه اولي سوره علق را آورد كه شامل  ۵فرود آمد اولين باركه جبرئيل امين با قرآن  .۶
  .دارد كه به تعداد حروف بسم اهللا الرحمن الرحيم است) ۱۹× ۴(حرف  ۷۶كلمه،  ۱۹اين   .۷
×  ۲( .كلمه است ۳۸را آورده كه شامل ) ۶۸شماره (آيه اولي سوره قلم  ۹دومين باري كه جبرئيل امين فرود آمد  .۸

۱۹(.  
× ۳( .كلمه است ۵۷را آورد كه شامل ) ۷۳شماره (آيه اولي سوره مزمل  ۱۰برئيل امين فرود آمد سومين باركه ج .۹

۱۹(.  
 ۱۹بر آن دوزخ «را آورد كه آخرين آيه آن ) ۷۴شماره (آيه اولي سوره مدثر  ۳۰چهارمين باركه جبرئيل فرود آمد  .۱۰

  .)۳۰آيه ( .مي باشد» فرشته موكلند
را آورد كه با اولين بيانيه قرآن بسم اهللا الرحمن » فاتحه الكتاب«اولين سوره كامل پنجمين بار كه جبرئيل فرود آمد  .۱۱

» فرشته موكلند ۱۹برآن دوزخ «حرفي بالفاصله بعد از نزول آيه  ۱۹اين بيانيه  .آغاز مي شود) حرف ۱۹(الرحيم 
بسم اهللا الرحمن «بيانيه قرآن  و اولين) ۱۹عدد (سوره مدثر ۳۰اين مراتب گواهي ارتباط آري از شبهه آيه  .نازل شد
  .بنا نهاده شده است ۱۹با سيستم اعدادي اعجاز آميز است كه بر عدد ) ۱۹عدد (» الرحيم
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پنج  .را انتخاب كرده است ۱۹سوره مدثر به ما ياد مي دهد كه چرا عدد  ۳۱آفريننده ذوالجالل و عظيم الشأن با آيه  .۱۲
  :دليل زير را بيان مي فرمايد

  .ا آشفته سازدبي ايمانان ر •
  .به خوبان يهود و نصارا اطمينان دهد كه قرآن آسماني است •
  .ايمان مومنان تقويت نمايد •
  .تا هر گونه اثر شك و ترديد را از دل مسلمانان و خوبان يهوديت و مسيحيت بزدايد •
  .تا منافقين و كفار را كه سيستم اعدادي قرآن را قبول ندارند رسوا سازد •

و يكي از ) سوره مدثر ۳۱آيه (آموزدكه اين نظم اعدادي قرآن تذكري به تمام جهانيان است آفريننده به ما مي  .۱۳
  .)۳۵آيه ( .معجزات عظيم قرآن است

قابل تقسيم  ۱۹هركلمه از جمله آغازيه قرآن بسم اهللا الرحمن الرحيم در تمام قرآن بنحوي تكرار شده كه به عدد  .۱۴
" وكلمه ) ۱۹*۳(بار  ۵۷" الرحمن " ، كلمه )۱۹*۴۲(بار ۲۶۹۸" اهللا " باركلمه  ۱۹" بسم "       است،بدين ترتيب كه كلمه 

  .ديده مي شود) ۱۹*۶(بار  ۱۱۴" الرحيم 
آغاز ميشود بجز سوره توبه " بسم اهللا الرحمن الرحيم " سوره دارد كه هر كدام از سوره ها با آيه افتتاحيه ۱۱۴قرآن  .۱۵

بار تكرار  ۱۱۳در ابتداي سوره ها " بسم اهللا الرحمن الرحيم" است، لذا آيه كه بدون آيه معموله افتتاحيه ) ۹شماره (
  .شده است

قابل قسمت نيست و سيستم اعدادي قرآن آسماني ساخته پروردگار بايد كامل باشد يكصد  ۱۹چون اين رقم به 
بنابراين قرآن مجيد )۳۰وآيه  آيه افتتاحيه) (۲۷آيه (وچهاردهمين آيه بسم اهللا را در سوره النمل كه دوبسم اهللا دارد

  .بسم اهللا دارد ۱۱۴
هر گاه از سوره توبه شروع كرده آنرا سوره  .همانطور كه در باال اشاره شد سوره توبه فاقد آيه افتتاحيه بسم اهللا است .۱۶

شماره يك وسوره يونس را سوره شماره دو فرض نموده وبه همين ترتيب جلو برويم، مالحظه مي شود كه سوره 
از اين نظم نتيجه مي گيريم كه قرآني كه  .كه بسم اهللا تكميلي را دارد) ۲۷سوره (ل نوزدهمين سوره است النم

  .اكنون در دست ماست با قرآن زمان پيامبر از لحاظ ترتيب سوره ها يكي است
  .ميباشد) ۱۹*۱۸(۳۴۲تعداد كلمات موجود بين دو آيه بسم اهللا سوره النمل  .۱۷
ما موسي را براي چهل شب احضار كرديم، ما هفت آسمان را  :مثالً.شماري استقرآن مجيد شامل اعداد بي .۱۸

  .ميباشد) ۱۹*۱۵(۲۸۵شمار اين اعداد در تمام قرآن  .آفريديم
  .خواهد بود)۱۹*۹۱۸۹( ۱۷۴۵۹۱فوق را با هم جمع كنيم، حاصل جمع  ۲۸۵اگر اعداد  .۱۹
  .خواهد بود) ۱۹*۸۵۳۴( ۱۶۲۱۴۶حتي اگر اعداد تكراري را از عدد فوق حذف نماييم حاصل جمع  .۲۰
ميشود كه معني ظاهري ندارند،  با حروف رمزي شروع سوره ۲۹يك كيفيت مخصوص به قرآن مجيد اينست كه  .۲۱

اين حروف در ابتداي سوره هاي قرآن بخش .اين عالمات در هيچ كتاب ديگري و در هيچ جايي ديده نمي شوند
سوره  ۲۹اولين نشانه اين ارتباط اينست كه .بنا شده است ۱۹عدد مهمي از طرح اعدادي اعجاز آميز مي باشد كه بر 



 ۱۳۸۸پائيز      جزوه رفع شبهات 

122 
 

هرگاه .ميباشد۱۴و تعداد خود رمزها نيز ۱۴تعداد حروف الفبا در اين رموز  .از قرآن با اين عالمات شروع ميشود
  .دخواهد بو) ۱۹*۳( ۵۷جمع كنيم، حاصل جمع ) ۱۴(را با تعداد رمزها ) ۱۴(وحروف الفبا) ۲۹(تعداد سوره ها 

دو آيه اول ) ۱۰،۱۲،۱۳،۱۵،۲۶،۲۷،۲۸،۳۱(خداوند توانا به ما ياد مي دهد كه در هشت سوره و سوره هاي شماره  .۲۲
را بمعني " آيه" كه با اين رموز آغاز ميشوند حاوي وحامل معجزه قرآن هستند، بايد توجه داشت كه قرآن كلمه 

است ونيز بايد دانست كه " معجزه"بايد كلمه آيه داراي معاني متعددي باشد كه يكي از آنها  .معجزه بكار برده است
 .در هيچ جاي قرآن بكار برده نشده است" معجزه"خود كلمه 

پيش ازكشف اهميت حروف (دين جهت قرآن مناسب تفسير نسلهاي گوناگون بشريت است مثالً نسلهاي قبلي 
هشت سوره، آيه نيم بيتي مي پنداشتند، ولي نسلهاي بعدي كه از اهميت اين رموز  كلمه آيه رادر اين) رمزي قرآن

بكار بردن كلمات چند معنايي و مناسب براي همه نسلهاي بشر  .باخبر شدند آيه را به معني معجزه تفسير كرده اند
  .در زمانهاي گوناگون خود يكي از معجزات قرآن است

  .حروف ق است) ۱۹*۳(۵۷شامل  )۵۰شماره ( سوره قاف كه با حرف ق شروع مي شود .۲۳
كه اگر حروف ق را در ) ۴۲سوره شوري شماره (حروف ق را در عالمت رمزي خود دارد " سوره ديگري در قرآن .۲۴

  .بار تكرار شده است) ۱۹*  ۳( ۵۷اين سوره شمارش نمائيد، مالحظه خواهيد كرد كه حرف ق 
شامل حرف ) ۵۷،۵۷(به اندازه همديگر  )۴۲و  ۵۰شماره (الذكر بدين ترتيب درمي يابيد كه دو سوره قرآني فوق  .۲۵

ق " :چون سوره ق بدين نحو آغاز مي شود .برابر است) ۱۱۴(ق هستند كه مجموع آن دو با تعداد سوره هاي قرآن 
 .سوره هاي قرآن است ۱۱۴ق مذكور گواه  ۱۱۴تصور حرف ق به معني قرآن مجيد مي نمايد و " و القرآن المجيد

سوره قرآن، تمام قرآن را تشكيل مي دهند و چيزي جز  ۱۱۴احتساب اعداد آشكار و گويا، مدلل مي دارد كه اين 
  .قرآن نيستند

 )مورد ۵۷(آمار كامپيوتر نشان ميدهد كه فقط اين دو سوره كه با حرف ق آغاز مي شود، داراي تعداد معيني ق  .۲۶
ه بفرمايد كه خودش تنها از تعداد حروف الفبا در سوره هاي هستند، گوئي خداوند توانا مي خواهد با اشاره و كناي

  .قرآن با خبر است
از سوره ق مدلل مي دارد كه هر كلمه و در حقيقت هر حروف در قرآن مجيد به دستور الهي  ۱۳يك نمونه در آيه  .۲۷

عاد، "ايد و طبق يك سيستم اعدادي بخصوصي كه بيرون از قدرت بشر است گنجانيده شده است اين آيه مي فرم
خواننده بالفاصله متوجه مي  .در تمام قرآن مردمي كه لوط را نپذيرفتند، قوم ناميده مي شوند" فرعون و اخوان لوط

در اين صورت ذكر كلمه  .بكار برده مي شد چه اتفاقي مي افتاد »قوم«در سوره ق كلمه  »اخوان«شود كه اگر بجاي 
قابل قسمت نيست و لذا با تعداد  ۱۹به  ۵۸بار تكرار مي شد و عدد  ۵۸در اين سوره » ق«قوم بجاي اخوان، حرف 

كه در سوره شوري مطابقت نمي كرد و جمع آن دو با تعداد سوره هاي قرآن برابر نمي شد، بدين معني كه » ق« ۵۷
  .با جايگزين كردن يك كلمه بجاي ديگري نظم قرآن از بين ميرود

قابل  ۱۹دارد كه به  »ن« ۱۳۳اين سوره  )۶شماره (، سوره قلم است آغاز ميشود »ن«تنها سوره اي كه با حرف  .۲۸
  .)۱۹×۷( قسمت است
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 ۱۵۲شروع ميشوند، جمعاً » ص«كه با حروف ) ۳۸شماره (و ص  )۱۹شماره (مريم  )۷شماره (سه سوره اعراف  .۲۹
  .)۱۹×۸(دارند » ص«حرف 

  .)۱۹ × ۱۸(ميباشد  ۳۴۴» ه«و  »ط«جمع تعداد حروف  )۲۰شماره (در سوره طه  .۳۰
  .)۱۹×۱۵(ميباشد  ۲۸۵» س«و  »ي«تعداد حروف  »يس«در سوره  .۳۱
بنابراين تمام حروف ) ۱۹*۱۴(ميباشد  ۲۱۶۶شروع ميشوند تكرار حروف  »حم«كه با رمز  ۴۶تا  ۴۰در هفت سوره  .۳۲

 .دبدون استثناء در روش اعددي اعجاز آميز قرآن شركت دارن .اختصاري كه در ابتداي سوره هاي قرآن قرار دارند
بايد توجه داشت كه اين روش اعدادي قرآن، در مواردي ساده و در خور فهم اشخاص معمولي است، اما در موارد 
ديگر، بسيار مشكل و پيچيده بوده و براي درك آنها اشخاص تحصيل كرده بايد از ماشينهاي الكترونيكي كمك 

  .بگيرند
شروع ميشوند تعداد حروف الف، الم، ميم  »الم«كه با رمز  ۳۲و ۳۱و ۳۰و۱۹ و۱۳ و ۷و ۳و ۲در سوره هاي شماره  .۳۳

  .)۱۹*۱۴۰۴(ميباشند  ۱۹مورد و قابل قسمت به  ۲۶۶۷۶جمعاً 
آغاز ميشوند تعداد ) ط، س(يا يكي از دو حرف مزبور  »طس«كه با رمز  ۴۲و ۳۶و ۲۸و ۲۷و ۲۶و ۲۰در سوره هاي  .۳۴

  .)۱۹*۲۶(مورد ميباشد  ۴۹۴» س«و  »ط«دو حرف 
تنها در  )راء(آغاز مي شوند تعدا الف، الم، راء به اضافه تعداد » الر«كه با رمز  ۱۵و ۱۴و ۱۲و ۱۱و ۱۰ره هاي در سو .۳۵

  .)۱۹*۵۱۱(مي باشد  ۱۹مورد است كه اين عدد قابل قسمت بر عدد  ۹۷۰۹سوره سيزدهم 
 ۹۱۷۷و سين و ميم آغاز مي شوند، تعداد حروف طاء " م"و " س" "ط"در سوره هايي كه با رمز يكي از حروف  .۳۶

  .)۱۹*۴۳۸(مورد مي باشد 
مورد  ۱۵۰۱ )الف، الم، ميم، را(آغاز مي شود، تعداد حروف " المرا"كه با حرف رمزي  )۱۳شماره (در سوره رعد  .۳۷

  .)۱۹*۷۹(مي باشد 
مورد، حرف  ۲۵۷۲" الف"شروع مي گردد تعداد وقوع " المص"كه با حروف رمزي ) ۷شماره (در سوره اعراف  .۳۸

  .)۱۹*۲۸۲(بدست مي آيد ۵۳۵۸مورد كه جمعاً عدد  ۹۸" ص"و حرف  ۱۶۵" ميم"مورد، حرف  ۱۵۲۳" الم"
 ۷۹۸) كاف، ها، يا، عين، صاد(شروع مي شود، تعداد حروف " كهيعص"كه با حروف ) ۱۹شماره (در سوره مريم  .۳۹

  .)۱۹*۴۲(مورد مي باشد 
 )حا، ميم، عين، سين، قاف(تعداد حروف شروع مي شود، " حم عسق "كه با حروف ) ۴۲شماره (در سوره شوري  .۴۰

  .)۱۹*۳۰(مورد مي باشد ۵۷۰
، ۲۹، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۷، ۳، ۲سوره هاي شماره (در لغت رمزي آنهاست " الف"در سيزده سوره اي كه حرف  .۴۱

  .)۱۹*۹۲۱(مورد مي باشد ۱۷۴۹۹جمع الف هاي موجود  )۱۵و۳۲، ۳۱، ۳۰
  .)۱۹*۶۲۰(مورد مي باشد ۱۸۷۰" الم"در سيزده سوره فوق الذكر جمع حروف  .۴۲
، ۳۱، ۲۹، ۲۸، ۲۶، ۳۲، ۱۳، ۷، ۳، ۲سوره هاي شماره (در لغت رمزي آنها ست " ميم"در هفده سوره اي كه حروف  .۴۳

  .)۱۹*۴۵۷(مورد مي باشد  ۸۶۸۳" ميم"جمع حروف  )۴۶، ۴۵، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۴۱، ۴۰، ۳۰
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بند پيشين،  ۴۳عالوه بر  .يستم عددي تنظيم شده باشد بر اين حقيقتدرتاريخ، كتابي سراغ نداريم كه مانند قرآن طبق يك س
  :موارد زير نيز گواه صادقي است

و تعداد حروف ) ۱۹*  ۱۴۲(است  ۱۹مرتبه در قرآن تكرار شده كه مضربي از عدد  ۲۶۹۸" اهللا"كلمه  •
قل هو اهللا "مسئله جالب اينكه در سوره اخالص بعد از  .مورد مي باشد ۱۹نيز " بسم اهللا الرحمن الرحيم"

از نظر دستور  .مي آمد، جمله صحيح بود" هو الصمد"آمده در صورتي كه اگر " اهللا الصمد" جمله " احد 
مي آمد، سيستم رياضي " هو" "اهللا"آمده است، اگر بجاي " اهللا"مي آمد اما با اين حال " هو "زباني بايد 

  ."ق"در سوره " قوم"و " اخوان"ت و اين مسئله شباهت زيادي دارد به همان قرآن بهم مي ريخ
مورد جالب ديگر در سوره مريم حروف مقطعه كهيعص مي باشد كه بصورت حروف آغازين آمده  •

مرتبه،  ۱۳۷" ك"حرف  :است، اين حروف در سوره مريم، بصورت جداگانه، با اين تعداد بكار رفته اند
جمع اين ارقام  .مرتبه ۲۶" مرتبه، حرف ص ۱۲۲" ع"مرتبه، حرف  ۳۴۵" ي"حرف مرتبه،  ۱۶۸" ه"حرف 

 :به اين صورت است

يعني مجموع تكرار حروف ) ۱۹*۴۲(مي باشد  ۱۹كه مضرب عدد  ۸۹۷= ۲۶ ۱۲۲ ۱۳۷ ۱۶۸ ۳۴۵
تعداد حروف بسم ( ۱۹عالوه بر آنكه برعدد ) ۱۹سوره شماره (سوره مريم ) ك، ه، ي، ع، ص،(پنجگانه 

نيز قابل تقسيم مي ) كه تعداد حروف مقطعه است( ۱۴قابل تقسيم است، بر عدد  )اهللا الرحمن الرحيم
 .)۱۴*۵۷=۷۹۸(باشد

  

 رابطه ديانت بهايي با مارکسيسم چيست؟ .۳۸

مي  آئين بهائي و مارکسيسم هر دو انديشه هايي هستند مبني بر هوشياري زمانمند و تاريخي، هر دو جامعه را واحدي پيوسته
يک شئي و از خود  و رو به تکامل و ترقي مي دانند، هردو از انحطاط انسان به رتبه مارند، هر دو تاريخ را هدف دارش

اما مارکس تعبيري صرفا مادي از تاريخ دارد، در صورتي که  .بيگانگي و بهره برداري از دسترنج زحمتکشان انتقاد مي کنند
بهائيان بر اين باورند که همه پديدارها از جمله پديدارهاي تاريخي در آن واحد هم جنبه مادي دارند و هم جنبه روحاني و 

رون خويش داراي ابعاد اگر چه همه نهادها با يکديگر در تاثير متقابل مي باشند، اما خود اين نهادها نيز در د .فرهنگي
 .گوناگون هستند

در واقع سير تکامل تاريخ در اين صد و شصت سال گذشته، اثبات کننده درستي شناخت و رويکرد بهائي بوده است، چرا که 
تجربه تاريخ نشان مي دهد که نه نظام سرمايه داري و رقابت عنان گسيخته، قابل پياده شدن و عمل است و نه نظام مالکيت 

اين پرسش با  .را بايد برگزيد" رفاه اجتماعي"به عکس، تنها پرسش اين است که چه ساختاري از نظام  .راکي کمونيستياشت
اجتماعي به " عدالت"سخن گفته است که در اين مفهوم حيرت انگيز اصل " تعديل معيشت"انديشه بهائي سازگار است که از 
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مستلزم نفي نظام کمونيستي نيز مي باشد چرا که ) بهره کشي(اصل استثمار اما نفي .خود را ظاهر مي کند" تعديل" شکل اصل
  .بر خالف تصور مارکس، نظام کمونيستي خود تعميم و توجيه اصل استثمار در جامعه است

مبناي آزادي است، به شرطي که موضوع تصميم گيري مستقيما مسائلي ) مردم ساالر(تصميم گيري دسته جمعي دموکراتيک 
اما در غير اين صورت معناي دموکراسي جز خودکامگي  .جنبه شخصي و خصوصي نداشته و مربوط به همگان باشد باشد که

در مفهوم بهائي از آزادي، چارچوب آزادي معادل حفظ تقدس و آزادي همه  .تمام گرايانه و بردگي همگان نخواهد بود
حداقل فرصت،  .داقل فرصتها براي همه افراد جامعه استنتيجه آنکه آزادي اقتصادي مستلزم تضمين تساوي ح .انسانهاست

نيازمند آن است که جامعه مدني و عرصه اقتصاد در چارچوبي دموکراتيک و قانوني معطوف به عدالت اجتماعي و رفاه 
  .چنين نظامي هم مخالف فقر است وهم مخالف ثروت بيکران .همگاني صورت پذيرد

اول آنکه ماليات تصاعدي  :ظامي مالياتي است که داراي دو خصوصيت عمده استيکي از مهمترين اصول نظام بهائي، ن
به عبارت ديگر کساني که مي توانند تالش اقتصادي  .است، دوم آنکه عالوه بر ماليات مثبت، شامل مالياتي منفي نيز مي باشد

است ماليات منفي مي پردازند؛ يعني  نمايند و سعي خود را مي کنند، اما درآمد آنان کمتر از مخارج معقول و ضروريشان
همچنين حضرت بهاءاهللا در مورد دستگيري فقرا توسط  .بدون آنکه مورد تحقير قرار گيرند مشمول کمک رفاهي مي گردند

اي اغنياي ارض، فقراء امانت منند در ميان شما، پس امانت مرا درست حفظ نمائيد و براحت نفس « :ثروتمندان مي فرمايند
 .ويژگي ديگر اين نظام آن است که بر رويکردي جهان شمول از عدالت، حقوق، و اقتصاد بنا شده است .»نپردازيد خود تمام

بدين ترتيب دو بعد عمده اين نظام يکي اقتصاد صلح است و ديگر اقتصادي جهاني که در اين نظام همه آدميان حق مساوي 
شهروندي وطن خويش از حقوق شهروندي سرتاسر زمين نيز برخوردار نسبت به منابع کره زمين را داشته و همگي عالوه بر 

  .مي باشند

البته مقايسه آئين بهائي با مکتب مارکسيزم کار دشواري است، چراکه مارکسيزم ديدگاهي متعلق به پهنه علوم اجتماعي است، 
رک و نيز تفاوتهايي مي باشند که بحث با اين حال، هر دو جهان بيني داراي نکات مشت .در حاليکه آئين بهائي يک دين است
از جمله تفاوت هاي بنيادين آنها اين است که مارکس تعبيري مادي از تاريخ دارد در  .گسترده آن نيازمند کتابي مستقل است

 .در اين مورد در جامعه شناسي سه نظر عمده وجود دارد .حالي که از نقطه نظر فلسفه بهائي، تاريخ پديداري چند بعدي است
مارکسيزم و تز ماترياليزم تاريخي آن در  .نظر اول معتقد است که جامعه و تاريخ اساسا توسط عوامل اقتصادي تعيين مي شود

مانند جهان بيني فلسفي و  -نظر دوم معتقد است که جامعه و تاريخ اساسا توسط عوامل ذهني و فرهنگي  .اين جرگه است
نظر سوم بر آن است که نهادها و عوامل گوناگون  .تعيين مي شود -م قانونيسياسي يا مذهب و هنر و يا سياست و نظا

 .اجتماعي همگي بر يکديگر اثر مي گذارند و در نتيجه کنش و واکنش متقابل دارند

اما نقطه نظر ديانت  .به عنوان مثال ماکس وبر بيشتر از اين نظر سوم حمايت مي کند .پس عليت اجتماعي چند بعدي است 
در واقع يک اشکال بنيادين  .در اين مورد اگرچه با انديشه سوم سازگارتر است ولي در حقيقت با آن نيز تفاوت داردبهائي 

غير (و ذهني ) اقتصادي(هر سه ديدگاه تفکيک قاطعي ميان نهادهاي مادي  .مشترک درهر سه اين نظريات وجود دارد
يعني مثال شيوه توليد سرمايه داري امري کامال مادي تلقي مي شود و مذهب امري کامال ذهني، و آنگاه  .مي کنند) اقتصادي
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فلسفه بهائي مي  .اما آئين بهائي بينش نويني در اين مورد ارائه مي دهد .مناقشه بر سر آن است که کدام علتند و کدام معلول
اگر چه  .در آن واحد هم جنبه مادي دارند و هم جنبه روحاني و فرهنگيآموزد که همه پديدارها از جمله پديدارهاي تاريخي 

بايد  .همه نهادها با يکديگر در تاثير متقابل مي باشند اما خود اين نهادها نيز در درون خويش داراي ابعاد گوناگون هستند
مي شود ولي معموال در نوشته گفت که در انديشه معدودي از جامعه شناسان گاهي نشانه و جرقه اي از اين بينش ديده 

به عنوان مثال عنوان کتاب ماکس وبر تا حدي بر همين اصل استوار است، اما حتي خود او نيز  .هايشان فراموش مي گردد
   .اهميت عنوانش را بطور کامل متوجه نشد

اما اين ترجمه، اصل  .دارياخالق پروتستان و روحيه سرمايه  :در فارسي معموال اين عنوان را بدين گونه توصيف مي کنند
به معناي روح " گايست"واژه آلماني  .اخالق پروتستان و روح سرمايه داري :ترجمه درست اين است .مطلب را پنهان مي سازد
اين واژه براي ! سخن مي گويد" روح سرمايه داري"مطلب قابل توجه اين است که ماکس وبر از  .و ذهن است و نه روحيه

عنوان  .دانسته و آنوقت آن را علت يا معلول عامل ذهني بداند اصال قابل فهم نيست" مادي"ري را امري کسي که سرمايه دا
کتاب وبر اين نکته را بيان مي کند که سرمايه داري پديداري است و در آن واحد مادي و ذهني، يعني هم روح دارد و هم 

حضرت بهاءاهللا در  .شد و در نتيجه به تصريح آن نپرداختمتاسفانه حتي وبر هم بخوبي از اين کشف خود آگاه ن .کالبد
همه چيز در عين ظاهر ماديش آينه تجلي خداست و در  .بررسي هر پديده اي آن را در آن واحد مادي و روحاني مي پندارند

  .نتيجه اين دو گانگي ويژگي بنيادين همه هستي است

به عنوان مثال حضرت بهاءاهللا بيان  .هيت و وجود ظاهر مي شوددر آثار بهائي گاهي اين دوگانگي به صورت دوگانگي ما
در هر چيزي کمال هر «و حضرت عبدالبهاء تأکيد نموده اند که » در هر شيئي حکم کل شيئي مشاهده مي شود»فرمودند که
هور دون اهللا موجود نمي شود اال به دو جهت، جهت وجودي که دال بر ظ«و حضرت باب بيان داشت که » چيزي هست

اما در عرصه تاريخ نيز حضرت بهاءاهللا » .متجلي است و جهت ماهيتي که دال بر جهات عبوديت و قبول اين تجلي است
ولي بخالف هگل و مارکس نه تنها پاياني براي اين  .اصل هشياري تاريخي را بيان نمودند) شگرف ترين(راديکال ترين 

تاريخيت و زمانمندي را در عرصه کالم و وحي و تجلي الهي نيز صادق  تحول تاريخي قائل نشدند، بلکه بعالوه منطق اين
نويسندگاني مانند هگل اگر چه ديالکتيک را قانون تاريخ دانستند، ولي در باره عرصه حقيقت ديني انديشه اي ايستا  .دانستند

نه تنها زمانمندي را در همه نهادها آئين بهائي  .داشتند، کما اينکه از ديدگاه هگل، مسيحيت پايان وحي و حقيقت ديني است
را حاصل ارتباط متقابل دين و نهادهاي ) وحي(از جمله دين و وحي صادق مي پندارد، بلکه تجديد تجلي تاريخي الهي 

   .جامعه دانسته و آن را مبتني بر بنيان تحول جامعه و نهادهاي آن اعالن مي نمايد

روحاني و مادي است و اين ارتباط در درون خود مفهوم وحي و دين واقعيت مي به عبارت ديگر تاريخ در آن واحد امري 
روابط ضروريه «يابد، چرا که به فرموده حضرت عبدالبهاء شريعت نه امري دلبخواهي و بي ارتباط با روابط اجتماعي، بلکه 

ال و تبدل و انقالب زمان، از لوازم ذاتيه تغير احو« :به عنوان مثال حضرت عبدالبهاء مي فرمايند .»منبعث از حقائق اشياء است
و چون تغير و تبدل حال از لوازم ممکنات است لهذا احکام نيز به ...ممکنات است و لزوم ذاتي از حقيقت اشياء انفکاک ندارد

لت واحده شخص انساني بر حا .عالم مانند انسان است و انبيا و رسل الهي طبيبان حاذق ...سبب تبدل و تغير زمان تبديل شود
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پس طبيب حاذق هر علل و مرض را معالجه واحده  .نماند، امراض مختلفه عارض گردد و هر مرض را عالجي مخصوص
اين جاست که اصل سنت شکني و نفي  .»٣٢٩.ننمايد بلکه به مقتضاي اختالف امراض و احوال، ادويه و عالج را تغيير دهد

زيرا که انقالبي درباره مفهوم هستي و تاريخ را به ارمغان مي آورد و  مفهوم متداول خاتميت تا بدين حد اهميت مي يابد،
  .نيست" مذهبي"صرفا يک مسئله 

  

 رابطه دين و سياست و نظر ديانت بهائي در مورد دخالت در سياست .۳۹

هدف اين سؤال، تميز دادن و بررسي دو سؤال مختلف است که از جهت شباهت مطالب با يکديگر، مي تواند موجب سوء 
سؤال اول اينست که رابطه دين و سياست در آموزه هاي بهائي چگونه توجيه مي  بنايراين .فاهم و خطا در درک آن گرددت

گردد؟ و سؤال دوم اينست که آيا بهائيان مي توانند درفعاليتهاي سياسي شرکت کنند؟ چگونه و تحت چه شرايطي، آري يا 
  نه؟

سؤال اول مسئله اي بنيادين را مطرح مي سازد و رابطه دو مرجع مهم اجتماع يعني دين و سياست را بطور کلّي از ديدگاه  
جواب سوال دوم به حکم منطق، بايد جواب مشروطي باشد و برحسب شرايط زمان تغير  .بهائي مورد تحقيق قرار مي دهد

امي که در مملکتي اکثريت شهروندان پيرواين آئين گردند، ناگزيرخواهند بود نمايد، زيرا با بسط و پيشرفت آئين بهائي، هنگ
  .در فعاليتهاي سياسي کشور خود نيز سهيم شوند

  مروري کوتاه بر تاريخ رابطه دين و سياست

اخالقي به معناى حکومت و اداره امور جامعه تعبير کنيم و دين را مجموعه اي از تعاليم معنوي و اصول  چنانچه سياست را 
بدانيم که بر افکار و رفتار انسانها اثر گذاشته و آنان را در جهت معيني هدايت مي کند، مسلم است که بين اين دو مرجع مهم 
که اولي به مسائل مادي اجتماع و دومي به تعين ارزشهاي اخالقي مي پردازد، روابطي موجود است، زيرا سياست به معني 

عملکرد انسانها، رابطه آنان با يکديگر و برداشتشان از  .موعه رفتار انسانها در مسير معيني استحکومت و اداره امور جامعه مج
در نتيجه دين و روش اخالقي و  .مسائل مادي و اقتصادي، همه وا بسته به باورهاي آنان و ارزشهاي حاکم بر اجتماع است

تاريخ سياسي جهان نيز بر اين رابطه  .آنها تأثير گذار استاعتقادات افراد يک جامعه در نوع سياست و يا در عملکرد سياسي 
  .غير مستقيم صحه مي گذارد

رابطه مستقيم مؤسسات ديني و سياسي را ميتوان بين دو طيف متضاد، يعني تلفيق کامل آن دو به صورت حکومت ديني و يا 
ر سياست و يا استفاده سياسي از دين و اثر گذاري مستقيم دين د .جدائي کامل آن دو در حکومت سکوالر مشاهده نمود

کاربرد قدرت دين، در جهت پيشبرد مقاصد سياسي در اديان مختلف و در فرهنگ ها و ممالک جهان، متفاوت بوده و در هر 
تاريخ مسيحي  .اولين حکومت ديني يا تئوکراسي را ميتوان درتاريخ قوم يهود يافت .فرهنگي مسير ويژه اي را طي نموده است
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ها شاهد نبرد و رقابت بين دو قدرت دنيائي و روحاني، يعني حکومت و کليسيا بود و با وجود آنکه هرگز به تئوکراسي قرن
نظير آنچه که قوم يهود تجربه نموده بود، منجر نگرديد، ولي از سوئي دوراني از قدرت نمائي کليسيا در تمام زمينه هاي 

از سوي ديگر شاهد سوء استفاده سياسيون از نيروي دين جهت پيشبرد اميال سياسي و علمي و اجتماعي را پشت سر نهاد و 
خسارتهاي جاني و مالي  .گرديد ۱۶۴۸تا  ۱۶۱۸زميني شد که منجر به جنگ هاي خونين سي ساله در اروپا، بين سالهاي 

واداشت، به نسبت جمعيت و جنگهاي سي ساله که قدرت طلبي زمامداران پيروان کاتوليک و پرتستان ها را به کشتار يکديگر 
  .موقعيت اروپا، بيش از مجموع دو جنگ جهاني در قرن بيستم بود

در سي سال گذشته، کشور ايران شاهد تجربه تلخ ديگري از حکومت ديني است که مشروعيت خود را بر اساس دين اسالم 
  .استوار نموده و هم اکنون از درون خود مورد نقد و بازنگري قرار گرفته است

رد حکومت ديني و جدائي دين و سياست که در فرهنگ غرب به سکوالريسم معروف است، دليل بر طرد دين از اجتماع 
در حکومت هاي دموکراتيک کنوني که اکثرأ خود را سکوالر مي نامند، آزادي اديان بوسيله قانون اساسي تضمين  .نيست

ظيم شده و حد و مرز اختيارات مؤسسات ديني و سياسي هريک گرديده و روابط حکومت و کليسيا با عقد قراردادهائي تن
لنينيستي را گمان بر اين بود که دين در جامعه بشري ديگر نقشي نخواهد داشت،  -ايدئولوژي مارکسيستي .تعين گشته است

عوامل مهمي به شمار مي امروزه علوم سياسي، دين را از .اما تاريخ دو قرن گذشته نشان داد که اين نظريه از واقعيت به دور بود
 .آورد که مي تواند در اجتماع و سياست نقش مؤثري را ايفا کند، تا جائي که به مفاد منشور حقوق بشر لطمه اي وارد نسازد

شناخت برابري ارزش و حقوق حياتي تمامي انسانهاي جهان که در سي ماده منشور حقوق بشر خالصه گرديده، ماوراء هر 
  .د و حق مسلم هر انساني بدون توجه به اعتقادات شخصي اوستباور ديني قرار دار

  رابطه دين و سياست از ديدگاه آئين بهائي :مورد اول

در دو اثر  .بنيانگذار آئين بهائي، حضرت بهاءاهللا، صريح و شفاف ادعاي هر گونه حکومت دنيائي را از خود دور مي سازد
کليدي خود، کتاب اقد س يا کتاب قوانين و کتاب عهد که وصيتنامه ايشان است، حکومت زميني را از آن زمامداران سياسي 

اين خط  .به اين ترتيب در بطن آثار بهائي، حکومت ديني مطرود مي شود .دانسته و براي خود، قلوب انسانها را اختيار مي کند
او در اين اثر، با  .پسر ارشد و جانشين او، حضرت عبدالبها، خصوصأ در رساله سياسيه دنبال نمود مشي را مي توان در آثار

شرح شواهدي از تاريخ اسالم نشان مي دهد که هر گاه مؤسسات ديني به امور سياسي مشغول گشتند، در اجراي وظيفه اصلي 
رساله مشخص مي گردد که دين و سياست داراي دو  در اين .خود که تربيت اخالقي و معنوي انسانها ست اهمال نمودند

وظيفه جداگانه و دو مرجع يا مؤسسه متفاوتند، در حالي که بايد بين آن دو احترام و شناخت متقابل و روابطي شفاف موجود 
هائي، غير حضرت ولي امراهللا، نوه دختري و جانشين حضرت عبدالبها نيز در آثار خود مکررأ تأکيد مي کند که آئين ب .باشد

سياسي است، ولي تأسيسات او مدلي را ارائه ميدهد که جنبه هاي مثبت و محسنات جميع سيستم هاي موجود را در بر مي 
  .گيرد
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  بهائيان و شرکت در فعاليت هاي سياسي :مورد دوم

و محتواي سياست به حکم منطق، شرکت نکردن بهائيان در فعاليتهاي سياسي مسئله اي مشروط است و بسته به بعد زماني 
حضرت بهاءاهللا تصميم در مورد چگونگي اين تحوالت را به عالي ترين مرجع تشکيالت  .شامل تحوالتي خواهد گرديد

اين مرجع که به شيوه دموکراتيک يعني بوسيله انتخابات عمومي، سري و آزاد و  .بهائي، يعني بيت العدل اعظم واگذار نمودند
بدون کانديدا يا نامزدهاي انتخاباتي و بري از تبليغات توسط بهائيان جهان، انخاب مي شود، نه تنها در روش انتخاب و 

د را خيرخواه جميع انسانهاي روي زمين عملکرد خود مرحله نوين و پيشرفته تري را در تکامل دموکراسي رقم ميزند، بلکه خو
اين رويه در فلسفه اديان نيز آغاز مرحله جديدي را  .مي داند، بدون توجه به گوناگوني هاي نژادي، فرهنگي و حتي ديني آنان

مگان پيام ها و اظهارنامه هاي گوناگون اين مرجع که در اختيار ه .در روش ارتباط انسانها و عدالت اجتماعي نويد مي دهد
  .قرار دارد، گواه نيات صادقانه و بشردوستانه آئين بهائيست

مسئله اساسي و عميقي که تاکنون مانع شرکت بهائيان در فعاليتهاي سياسي گشته در بنيادي ترين باور جامعه بشري و اصل 
مال قدرت بنا گرديده تکامل و بقاي جامعه تا کنون بر اصل چيرگي و نبرد جهت پيروزي و اع .تنازع بقا خالصه ميگردد

يدايش ايدئولوژي ها که هريک، راه خود را تنها راه صحيح و پسنديده دانسته و براي تحقق آن ميجنگد، يکي از  .است
بارزترين عالئم اين نبرد است که پس از از چند قرن مبارزه و گذشت از تجربه هاي تلخ و دردآور، بشر را بساحل دموکراسي 

   .شر رهنمون ساختو شناخت منشور حقوق ب

در اين مرحله بقاي بشر بر اصل تنازع و  .حال بنا به باور بهائيان بشريت وارد مرحله جديدي از رشد و تکامل فکري مي گردد
انسان ها بر روي اين کره خاکي، همانند ساکنان  .نبرد پايدار نيست، بلکه بر اساس همکاري و سعي جهت رفاه همگاني است

هدف سيستم سياسي از ديدگاه بهائي آسايش، رفاه  .يا همه نجات يافته و يا همگي غرق خواهند شد .يک کشتي ميباشند
اقتصادي و حفظ حقوق جميع شهروندان است، نه نبرد عالئق و منافع شخصي يا گروهي که منجر به پيروزي و رفاه بيشتر قوي 

ند جامعه بهائي بيشتر امکان همکاري در فعاليتهاي سياسي هرچه سياستهاي جهان به اين ايده آل نزديکتر گرد .تر ها مي گردد
   .هم اکنون بهائيان حامي کليه فعاليت هائي هستند که هدف آن پيشبرد منشور حقوق بشر است .را خواهد يافت

  ايران کشوري سياسي است، چرا بهائيان درگير سياست نيستند؟ 

سياسيه را ندارند و حتي صحبت در مورد آن را هم را نمي دانند و اين بهائيان مطلقا حق دخالت در امور  همانطور که ذکر شد
امور کال به بيت العدل اعظم راجع است و اين مرجع مشخص خواهد کرد که دخالت بهائيان در سياست آينده جهان چگونه 

 .وجود دارد) ايران(اما چند دليل موازي ديگر نيز براي عدم مداخله کنوني بهائيان در امور سياسي  .خواهد بود

سياست يعني توجيه وسيله براي رسيدن به هدف و اين حکم سياسي  .اوال امروزه سياست يعني پشت هم اندازي و دروغ و ريا
ر پي توجيه رفتارهاي ناپسند خود است، مطلقا با ساز و کار سياستي که د .به طور مطلق در آيين بهائي مردود و مطرود است

  .اخالقي ديانت بهائي هماهنگ نيست
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آنان که در اين  :دوما بايد از کساني که بهائيان را مورد خطاب قرار مي دهند که چرا در سياست دخالت نمي کنند، پرسيد
ه اند؟ آيا بهبود جهان و رفاه جهانيان فقط از راه کشمکش سالها در سياست دخالت کرده اند، چه دردي را درعالم درمان کرد

و جدال هاي سياسي ممکن است؟ ريشه و پايه مشکالت عمده جهان کنوني، از جمله جنگ و فقر و اختالف طبقاتي و 
 .دگرسنگي و بيماري و تبعيض نژادي و جنسي، سياسي نيست که بتوان با راهکار و روش و تنش سياسي آن را ريشه کن نمو

  .دشواريهاي کنوني جهان ريشه در حرص و آز و طمع دارد و درمان آن را بايد در راهکارهاي روحاني و ديني يافت

به اميد آن روزي که جان و حيثيت هر انساني در هر گوشه جهان مقدس شمرده شود و سياست، منافع گروهي را دنبال نکرده، 
  .لوحه کار خود قرار دهدبلکه رفاه و خوشبختي تمامي انسان ها را در سر

  

 آيا بهائيان مرد روحاني يا مرجع تقليد دارند؟ .۴۰

علماي شيعه مي گويند اصول دين تقليدي نيست و هركس خود بايد  .هرديني از دو قسمت اصول و فروع تشكيل شده است
آن را دريابد، اما فروع دين نيز تا آنجا كه ازخود قرآن معلوم است تقليد الزم ندارد، ولي در بعضي مواردكه فهم فروع دشوار 

  .مي گردد، علما بايد نظر دهند و پيروان يا مقلدين از ايشان تقليدكنند

خي است که مردان روحاني در اديان گذشته از جهتي حافظ محدوده اعتقاداتي بودند که به کار مردمان مي اين حقيقتي تاري
روزگار قديم که دانش  .آمد و از جهت ديگر، فساد به دامان دين مي انداختند، که بازار حقيقت را کساد مي ساخت

ان باسوادان باشد و چون همه آن باسوادان متقي نبودند، اندوختگان معدود بودند، اقتضا مي کرد که زمام بي سوادان در دست
همچنين علماء هر دين در  .جامعه را به سويي مي بردند که اميالشان اقتضا مي کرد، نه آنچه که حقيقت دينشان مي خواست

دين جديد بوده زمان ظهور دين بعد، چون منافع خود را در خطر مي ديده اند، مهم ترين عامل نا آگاهي و اعراض مردم از 
ارزش و اهميت فرد انسان در  .اما دنيا امروزه تغيير کرده است .اند، چنانچه اين حقيقت در تاريخ و قرآن نيز بيان شده است

شناختن محيط پيرامون و توانايي در انتخاب نوع حرکت، مجال را از دنياي قديم ربوده است و ديگر داستان مريد و مراد در 
تقليد که در ذات خود، حکايت از بي دانشي و بي خردي مي  .جهه اي جذاب ندارد و رو به نابودي استميان افراد بشري و

بر همين اساس  .امروز، روز آزاد انديشي و تفکرات و تأمالت شخصي است .کند، مورد پسند روح جامعه بشر امروزي نيست
ه کناري نهاده است و هر شخص بهائي را موظف ساخته به جاي ديانت بهائي نيز مطابق با نياز و روح زمانه، داستان تقليد را ب

   .آن که ديگران برايش بينديشند و تصميم بگيرند، خود پرچم تحري حقيقت را به دست گيرد و بر اساس آن حرکت کند

حضرت علت آن هم اين است كه حضرت بهاءاهللا و .بحث تقليد در دين بهائي، آن طوركه درشيعه مطرح شده، وجود ندارد
، )به ترتيب زماني حضرت عبدالبهاء، حضرت ولي امراهللا و بيت العدل اعظم(عبدالبهاء با تعيين كتبي و رسمي جانشينان خود 

اوالً راه اختالف و تفرقه دائمي را برجامعه جهاني بهائي بستند و ثانياً با اين كار به جاي آنكه امور دين را به دست علمائي 
واهايشان متفاوت است و موجب اختالف و تفرقه در دين و جامعه اند، آن را به جانشينان رسمي و بسپارند كه افكار و فت
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به اين دليل  .مكتوب ذکر شده سپردند و به اين ترتيب وظيفه استنباط احكام فرعي را براي احدي از علماي بهائي قائل نشدند
  .ار اختالفات ناشي از فتواهاي متفاوت نمي شوندبهائيان فقط به فرامين بيت العدل اعظم عمل مي نمايند، و دچ

ديانت بهائي مي آموزد که هر فرد بايد تا آنجا که  .بنابراين ديانت بهائي مردان روحاني از قبيل آخوند و مفتي و کشيش ندارد
در آيين بهائي  .دبهائيان امور روزمره جامعه بهائي را از راه مشورت اداره مي کنن .ممکن است در راه پژوهش حقيقت بکوشد

بهائيان به جاي  .کنار نهادن و حذف طبقه مردان روحاني، نويد بخش ايجاد سيستم نويني در اداره امور اجتماع نيز بوده است
تکيه بر مردان روحاني، سيستم مشاوره در امور جامعه مذهبي و حتي وضع قوانين ديني را مورد توجه قرار داده و پر واضح 

خاخام، کشيش، موبد و يا آخوند، به عنوان کسي که آخرين حرف را مي زند، ديگر جايي  مشاوره،است که در سيستم 
اين يکي از افتخارات ديانت بهائي است که اين سيستم ناپسند و مخرب را از دين خود زدوده و به جاي آن بساط  .ندارد

   .مجالس شور را بسط داده است

اولين منشاء اختالف و تحزّب  ،هر دين، تقليد و سرسپردگي در امور اجتماعي و ديني بايد توجه کنيم که پس از پيامبران در
علماي اديان هر يک به راهي رفته و سخني گفته اند، بنابراين عده اي نيز بر گرد ايشان جمع شده و براي اثبات  .بوده است

اما  .ا، جنگ، تکفير و هرج و مرج مذهبي بوده استحقانيت خود، به مباحثه پرداخته اند و نتيجه منطقي اين سير تاريخي، دعو
بهائيان با حذف طبقه روحاني و پياده کردن سيستم انتخابات براي تصميم گيرندگان جامعه خود، مستقيما فرد پرستي و سپس 

آمدن  محوريت وحدت در آيين بهائي، مانع کلي براي به وجود .تحزّب و فرقه سازي را در دين خود ناکارآمد ساخته اند
  .تفرقه و تقليد است و در اين ميان نقش مرد روحاني که عامل اصلي تفرقه است، حذف شده است

  

  اعتراض بر آيات الهي .۴۱

به عنوان مثال، مي گويند چرا مطالبي خالف قواعد رايج  .از جمله اعتراضات معترضين، ايرادات بي اساس است بر آيات الهي
  نحوي در آثار بهائي وجود دارد؟

  ايرادات قواعدي 

اما ذکر چهار نکته  .اين مطلب که برخي آيات ايراد قواعدي دارند صحيح است و کسي هم در آنها دست نبرده است
  :ضروري است

پيامبران قبل و نيز حضرت باب و حضرت بهاءاهللا، هيچ يک ادعاي داشتن سواد وتحصيالت اكتسابي نداشته اند و به  .۱
مورد ايراد صرف و نحوي و غيره را در قرآن بر شمرده اند و  ۳۰۰بيش از  اسالم، نيزطريق مشابه، علماي مخالف 

، در سوره بقره، "يبصط"مثالً مي گويند كلمه  .کسي هم آن را اصالح نکرده است و حتي غلط اماليي نيز گرفته اند
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" يبسط"نيز  ۹ن شماره آمده و در كشف اآليات قرآ" يبسط"غلط نوشته شده، حال آن كه در لغت نامه  ۲۴۵آيه 
  .نوشته شده است

با اين وجود، استثناآتي در  قواعد زبان عربي را كه امروز در دسترس است، از خود قرآن استخراج كرده اند ولي .۲
  .قواعد مزبور نيز وجود دارد و بين صرفيون و نحويون عرب نيز بر سر همين موضوع اختالفاتي وجود دارد

در ! ، با اين حال بشر او را ملزم به رعايت قواعدي مي کند که خود ابداع نموده استخداوند بشر را خلق فرموده .۳
  .واقع ميزان کتب الهي است نه قواعد مصنوع دست بشر

بر اساس  در حيطه غير اديان نيز بايد گفت زبان پديده اي پوياست كه در طول تاريخ به وجود آمده وتغيير يافته و .۴
بنابراين نمي  .متغير ارتباط انسان ها و فرهنگ ها با يكديگر، تكامل يافته و مي يابد نياز زمان و اَشكال مختلف و

براي همين است كه امروزه براي فهم متون  .توان شكل كلمات و قواعد زباني را صد درصد ثابت نگه داشت
 Historical" (خيتاري"قديمي ومقايسه آن با متون جديدتر، فرهنگ لغاتي تأليف مي گردد كه براساس كاربرد 

Principles (زبان تنظيم شده است.   

  قراعد ساخته دست بشر است

 .زبان محملي است از براي بيان مطلب و در واقع قالبي است که مفاهيم را در آن مي ريزند تا مطلبي را به شنونده انتقال دهند
اند که همگان در اين قيد بمانند و  اند و خواسته اند و از براي آن قواعدي ساخته آدميان زبان را در چارچوبي محبوس ساخته

اند و گروهي  آن را رعايت کنند تا که نظمي يابد و هر کس در زبان خود آن را نامي نهاده؛ گروهي صرف و نحوش خوانده
اند در اين چارچوب مقيد  اند که حتّي خداي تعالي را نيز ملزم ساخته ن زمينه افراط کردهاند و آنقدر در اي دستور زبانش گفته

اند،  بماند و از نزول آيات به فطرت اصلي خودداري کند، که اگر چنين کند و از دستور زباني که آفريدگان جعل کرده
  .العمر حيران بمانند ام عدول فرمايد، ابداً کالمش را نپذيرند و در تيه غفلت و بيابان حيرت ماد

اما همانطور که ذکر شد، واضح است که مالک و معيار، حق است نه قواعدي که انسانها خود آنها را به طور قراردادي وضع 
اينان به قول شاعر توجه ننمايند که  آيا بايد به اين عقيده داشت که حق بايد از قواعد خلق تبعيت کند يا به عکس؟ .مي کنند
  ."يک اهل دل از مدرسه نامد بيرون ويران شود اين مدرسه، دارالجهل است" :فرمود

وقتي که يعرب بن قحطان براي اولين بار به لسان عربي سخن گفت، آيا قواعد عربي را رعايت کرد يا پس از آن اين قواعد به 
لسان عبراني تکلّم فرمود، چه قواعدي را  وجود آمد؟ يا زماني که حضرت ابراهيم هنگام عبور از نهر اردن براي نخستين بار به

رعايت کرد که منکرين حضرتش به او متعرض نگردند و طريق اعراض نپويند؟ زماني که مرامر الطّائي براي اولين بار به لسان 
که حمير  عربي مطلب نوشت، چه قواعدي را مرعي داشت که اهل ارتياب و انتقاد به او نتازند و او را جاهل نپندارند؟ موقعي

اي را رعايت کرد که مدرسه رفتگان به او خرده نگيرند و  بن سبا براي اولين بار به لسان عربي شعر گفت، چه عروض و قافيه
  او را از قريحه عاري ندانند؟

  ايراد به اشتباهات ظاهراً دستوري قرآن
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صطالح، اشتباهات قرآن که شخصي در بيش از اگر عرفاي نامي اسالم به اغالط قرآن، که رفيق الحق تنظيم نموده، يا به ا
کردند و قواعد مجعول و  اي مطلبي را عنوان کرده و در آيه ديگر خالف آن نازل شده، اعتنا مي شصت مورد يافته که آيه 

ق قرآن دادند، همه بايد از فيوضات الهي که در اثر مطالعه مفاهيم عمي اهللا را مالک قضاوت خود قرار مي استنباطات ناقص خلق
  .ماندند شود، محروم مي کريم حاصل مي

توان به سوره طه  از آن جمله مي .در قرآن مجيد به کرات تصريح شده که اين کتاب مقدس به زبان عربي مبين نازل شده است
 .کرد اشاره ۱۲و سوره احقاف آيه  ۳، سوره زخرف آيه ۷، سوره شوري آيه ۳، سوره فصّلت آيه ۲۸، سوره زمر آيه ۱۱۳آيه 

  :توان در آن يافت هاي غيرعربي را مي اما بسياري از واژه

  سرياني است؛) ۴۲قلم، آيهء /  ۲۹سورهء طور، آيهء (کاهن  •
  .سرياني و معادل لغت عبري ماشيح يا مشيه است) ۴۵آل عمران، آيهء (مسيح  •
  .سرياني به معناي کشيش مسيحي) ۸۲مائده، آيهء (قسيس  •
  .سرياني به معني رستگاري است" فرقن"از ريشهء ) ۵۰بقره، آيهء (فرقان  •
  .سرياني است" ربن"از ريشهء ) ۶۸و  ۴۸مائده، آيات /  ۷۳آل عمران، آيهء (رباني  •
  .است" مؤمن و وفادار"از ريشهء سرياني به معني ) ۱۲حديد، آيهء (مهيمن  •
  .لقب حضرت يونس، لغت سرياني به معني ماهي است) ۸۷انبياء، آيهء (نون  •
  .است" کوه"لغت سرياني به معني ) ۸۰طه، آيهء ( طور •

به موارد  .است" درسي از کتابهاي مقدس"جالب آن که خود نام قرآن مجيد نيز عربي نيست، بلکه اصطالحي فنّي و به معني 
  :توان اشاره داشت ديگر نيز مي

  .)هر چهار واژه سرياني است(تابوت، طاغوت، زکوة، ملکوت  •
  .)که هر چهار واژه عبري است(، جهنّم سکينه، ماعون، تورات •
  .)که هر سه فارسي است(فردوس، صراط و حور  •
  .اي يوناني است انجيل واژه •

  حال به برخي از اغالط ظاهرا نحوي قرآن بپردازيم اشاره مي کنيم

  ؛"کن، فکان"بايد باشد " قال له کُن فيکون"، ۵۹آل عمران، آيهء  •
  ؛"مقيمون الصّلوة"بايد باشد " مقيمين الصّلوة ...ليک ويؤمنون بما انزل ا"، ۱۶۲نساء، آيهء  •
  ؛"اقتتال"بايد باشد " ...طائفتان من المؤمنين اقتتلوا"، ۹حجرات، آيهء  •
  باشد؛" أکون من الصّالحين"بايد " فأصدق و أکُن من الصّالحين"، ۱۰منافقون، آيهء  •
  ."من بنيهاو الشّمس و "بايد باشد " و الشّمس و ما بنيها"، ۵شمس، آيهء  •
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  معيار حقيقي زبان

اما اهل بهاء به اين نکته قائلند که آنچه ميزان و مالک است، کالم الهي است نه  .از اين قبيل به ظاهر ايرادات بسيار است
مگر عارفان به حقانيت حضرت رسول اکرم و واصالن به سرمنزل مقصود که لقاي مظهر ظهور الهي  .قواعد مجعولهء بشري

  است، متوجه اين قبيل به ظاهر ايرادات نحوي نشدند؟ 

هر يک از قواعدي که مخالف آيات  .شود کلمات منزله الهيه ميزان کلّ است و دون او ميزان او نمي"به بيان حضرت بهاءاهللا، 
فکر کن در «فرمايند،  سپس اشاره مي" .قواعد الهيه محيط است بر قواعد بريه ...ست آن قاعده از درجهء اعتبار ساقطالهيه ا

لذا الزم  .گويا از نظر شما محو شده .اند ايامي که فرقان از سماء مشيت رحمن نازل شد، اهل طغيان چه مقدار اعتراض نموده
بشناسي که در حين اشراق شمس محمدي از افق عزّ صمداني چه مقدار اعتراض شد که بعضي از آن ذکر شود شايد خود را 

چه، اگر تو از آن نفوس نبودي، هرگز در اين ظهور بر حق  .غايت آن است که در آن ايام به اسم ديگر موسوم بودي .نمودي
اعتراض  .»نفرق بين أحد من رسلهال«فرمايد،  از جمله اعتراض مشرکين در اين آيهء مبارکه بود که مي .نمودي اعتراض نمي

و همچنين بر آيهء  .اند را مابين نه و به اين جهت بر اين کلمهء محکمهء الهيه اعتراض و استهزا نموده» احد«اند که  نموده
يات اند که اين مخالف آ اعتراض نموده .»خلق لکم ما في األرض جميعاً ثم استوي الي السماء فسواهن سبع سموات«مبارکهء 

خلقناکم ثم صورناکم ثم «و همچنين بر آيهء مبارکهء  .ديگر است؛ چه که در اکثر آيات سبقت خلق سما بر ارض نازل شده
غافر «و همچنين بر آيهء مبارکهء  ...اند که سجود مالئکه قبل از تصوير خلق بوده اعتراض نموده» .قلنا المالئکة اسجدوا ألدم
صفت مضاف به فاعل است نعت معرفه واقع شده و » شديدالعقاب«اند که  اعتراض نموده» عقابالذّنب قابل التّوب شديد ال

اعتراض » و استغفري لذنبک انّک کنت من الخاطئين«فرمايد،  و همچنين در حکايت زليخا که مي .مفيد تعريف نيست
و کلمةٌ منه اسمه «بر آيهء مبارکهء  باشد چنانچه قواعد قوم است در جمع مؤنّث و همچنين» خاطئات«اند که بايد  نموده
و امثال » احدي الکبر«اند که کلمه تأنيث دارد و ضمير راجع به کلمه بايد مؤنّث باشد؛ و همچنين در  ، اعتراض نموده»المسيح

  ».آن

م انبياء و علماي آن عصر و بعد بر خات«فرمايند،  ايشان مي .گيري حضرت بهاءاهللا همان است که مقصود اين مقال است نتيجه
اند اين کلمات اکثر غلط است و نسبت جنون و فساد به  اند، چه در معاني و چه در الفاظ، و گفته سلطان اصفيا اعتراض نموده

و به همين سبب اکثري از ناس متابعت علما نموده و از صراط  .قالوا انّها أي السور و اآليات مفتريات .اند آن معدن عقل داده
  ».اند شده و به اصل جحيم توجه نموده حق مستقيم منحرف

تا آن که عنايت الهي احاطه فرمود؛ جمعي به اين «اين انحراف و نيز ترجيح بعضي از قصائد بر کلمات الهي ادامه داشت 
اعتراضات ممنوع نشده به انوار هدايت کبري مهتدي گشتند و حکم سيف به ميان آمده طوعاً و کرهاً ناس در دين الهي وارد 

اهللا را مفتريات  بعد از غلبهء امراهللا بصر انصاف باز شد و نظر اعتراض مقطوع و محجوب و همان معرضين که آيات ...دندش
  ».ناميدند، در بعضي از آيات منزله هفتاد محسنات فصاحتيه و بالغتيه ذکر نمودند مي



 ۱۳۸۸پائيز      جزوه رفع شبهات 

135 
 

کنند و کالم الهي را، اگر منطبق با قواعد  ميبدين لحاظ است که بايد به منتقدين قوم که به قواعد صرف و نحو استناد 
اهللا لو تُنزل علي قواعدکم و ما عندکم انّها تکون مثل کلماتکم يا  ان آيات«شمارند، بايد گفت،  شان نباشد، مردود مي مجعوله

  ».معشر المحتجبين

اهر کلمات که منطبق با قواعد قوم نيست اگر بخواهيم از مفاهيم و معاني و هدايت مندمج از آثار الهي غافل بمانيم و به ظو
  .»خانهء غيب راه نبوده و نيست از مجلس علم و دانش به خلوت«متمسک گرديم، بايد اطمينان داشته باشيم که، 

  ايراد به اشتباهات ظاهراً دستوري در آثار بهائي

ايراداتي وارد آورده اند که دو نمونه از  به همان طريق که ذکر آن گذشت، معترضين به آيات نازله در کتب مقدسه بهايي نيز
  .آنها ذکر مي شود

  »حدودات«اعتراض به کلمه  •
   .نوشته است" حدودات"را كه خود جمع است، " حدود"به عنوان نمونه گفته اند عربي پيامبرتان ضعيف بوده، و

مثل  .به حساب مي آيد از توضيحات باال که بگذريم، مورد مطرح شده در عربي مشابه دارد و نوعي جمع الجموع
دراين . ٣٣٢"صواحبات" ، "صواحب" ، "صاحبة"و ٣٣١"كسورات"، "كسور" ، "كسر"؛ ٣٣٠"نذورات"، "نذور"، "نذر"

  .چاپ مصرمندرج است، رجوع شود" مجموعه الواح مباركه"ازحضرت بهاءاهللا كه دركتاب " قناع"خصوص به لوح 
  »بسمه الحاکم علي ما کان و ما يکون«اعتراض به جمله  •

  :کتاب چنين نوشته است ۲۶۸مورد ديگر اينکه، مترجم کتاب مفتاح باب البواب تأليف زعيم الدوله در صفحه 
ولي چون به قواعد زبان " بسمه الحاکم علي ما کان و علي ما يکون" :بايد گفته شود" بسم الحاکم ما کان و ما يکون"

  ! عربي آشنا نبوده به غلط آن طور گفته است
تاب، عبارت کتاب اقدس را مغلوط نوشته، سپس به غلطي که خود مرتکب شده اعتراض کرده، در اوال مترجم ک

قمري در بمبئي هندوستان چاپ و منتشر شده، اين  ۱۳۱۴صورتي که اين عبارت کتاب مستطاب اقدس که در سال 
  »بسمه الحاکم علي ما کان و ما يکون« :طور مرقوم است

قائل شده است، دليل است بر بي اطالعي او بر قواعد زبان، زيرا که چون واو " ليع"ثانيا، اينکه مترجم کتاب دو 
اللهم صلي علي محمد «شامل ما کان و ما يکون، هر دو مي شود، چنانکه در صلوات مي گوييم " علي"عطف دارد، 
عناد بر  پس آنچه مترجم نوشته، از روي بغض و .براي محمد و آل محمد کافي است" علي"يک  .»و آل محمد

خالف واقع نوشته و اين قبيل حيله ها رويه و شيوه عموم رديه نويسان است که آيات الهي را مغلوط نوشته و مورد 
  .ايراد قرار مي دهند

  ايرادات معترضين به آيات الهي از ناتواني آنهاست

همانطور که ذکر شد معاندين و منکرين اسالم نيز مانند مغرضين و معترضين به اين امر اعظم الهي، کتب رديه متعددي تأليف 
و انتشار داده اند، از قبيل سنجش حقيقت و مقاله في االسالم و تذييلي که هاشم شامي بر آن نوشته و بسياري کتب ديگر که 
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اند و ايردات و اعتراضات نحوي و صرفي و تاريخي و غيره بر قرآن روا داشته و به زعم علماي نصاري تأليف و انتشار داده 
همچنين اعتراضات بسياري هم مخالفين و معترضين صدر  .باطل خود، بسياري از آيات قرآني را مخل فصاحت دانسته اند

يعني بلكه گفتند » ٣٣٣اه بلْ هو شَاعر فَلْيأْتنَا بِآية كَما أُرسلَ اَألولُونبلْ قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحالَمٍ بلِ افْتَر« :اسالم به آيات قرآني نموده
بلكه آن را بربافته بلكه او شاعري است پس همان گونه كه براي پيشينيان هم عرضه شد بايد براي ] نه[خوابهاي شوريده است 

  :اي بياورد و به قول شاعر ما نشانه

  قرآن را هزار عيب مخالف گرفت
  

  

  األنفال ۀاألعراف است و سور ۀکه سور
  

از مفاد اين شعر که يکي از اساتيد متقدمين گفته است، چنين استنباط مي شود که معترضين و مخالفين، حتي به اسامي سوره 
زنبور، فيل، جن و هاي قرآن هم ايران گرفته و اعتراضي کرده اند، از قبيل سوره هاي گاو، عنکبوت، چهار پايان، مورچه، 

ولکن مؤمنين به قرآن براي هر کلمه از آيات آن، هزاران محسنات قائلند و فصاحت و بالغت آيات قرآن را معجزه  .غيره
بيان و  به همين ترتيب مؤمنين به اين امر اعظم الهي، قرآن، .حضرت محمد دانسته و قرآن کريم را منشأ جميع علوم مي دانند

وحي سماوي و مافوق کالم بشر و سبب هدايت اهل عالم به راه رستگاري دانسته و بزرگترين اعجاز مي  اقدس را کالم الهي و
  .٣٣٤دانند

  

 ايرادات وارد به لوح احمد .۴۲

آميز به سبک آثار عربي حضرت باب و حضرت بهاءاهللا و آماده نمودن خواننده براي  برخي معترضين پس از تاختني توهين
اين لوح به زبان عربي  .٣٣٥ه را متوجه لوح احمد که از قلم حضرت بهاءاهللا صادر شده نموده اندهايش، حمل پذيرفتن استدالل

آنان با نقل يکي دو جمله از آن لوح، به شرح  .کرده است است و براي شخصي است که در کشوري عرب زبان زندگي مي
آميز و  پردازند و با لحني عتاب رفته مي و اشتباهاتي که در نقل کلمات به کار -اعم از صرف و نحو -هاي دستوري غلط

   .دهند آميخته به بد زباني، حضرت بهاءاهللا را به خاطر عربي نويسي او مورد سرزنش قرار مي

  معاني مختلف هر واژه

اين معاني گاه با يکديگر کامال متفاوتند و گاه  .دانيم هر لغتي در هر زباني باري از معاني و مفاهيم گوناگون بر دوش دارد مي
مفاهيمي از اين گروه با آنکه تفاوت بسيار کم با  .گيرند به نحوي ظريف مفهوم و معناي اندک متفاوتي با مفهوم رايج آن مي

تواند در  م ميکه همگان به معناي آن آشنا هستي» توانستن«مثال واژهء  .توانند جايگزين آن شوند معناي اصلي دارند، نمي
/ توانم آنکه نيازارم اندرون کسي  :تواني صد تومان به من قرض بدهي؟ و يا مي :توانائي انجام کاري -۱ :مفاهيم زير معني شود

توان او را بزرگترين شاعر ايران دانست  مي :سزاوار و شايسته بودن -۲ .)سعدي( .حسود را چه کنم کو به رنج خويش در است
 :امکان داشتن، شدن - ۳ .)حافظ(شعري بخوان که با او رطل گران توان زد / که آهي بر ساز آن توان زد راهي بزن  :و يا
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توانم فردا اتومبيل  مي :اجازه داشتن - ۴ .)حافظ(تواند عوض شود و يا ماييم و کهنه دلقي کاتش در آن توان زد  اوضاع نمي
  شما را ببرم؟ 

اما زبان عربي  .هاي فراوان در اين مورد پيدا کرد توان مثال انگليسي يا فارسي باشد، مينامه، سواي آنکه عربي يا  در هر واژه
هاي گوناگون براي رساندن يک مفهوم و  ويژگي ديگري نيز دارد و آن وسعت ميدان معاني براي يک واژه و يا حضور واژه

  .باشد يک معنا و تغيير شکل و صرف دستوري واژه در هر يک از اين موارد مي

  اعتراض به واژه هاي لوح احمد

با استفاده از همين دو موضوع، حمله را متوجه برخي از متون عربي در آثار بهائي نموده و آنها را اشتباه و مخدوش  برخي
هايي که مورد استفاده حضرت بهاءاهللا و مورد فهم و درک مخاطب نامه بوده، اشتباه دانسته و با تندي و  خوانده اند و واژه

   .نوشت ها چيز ديگري مي بايست بجاي اين واژه گويند او مي رخاشي بي دليل ميپ

هذا ورقه الفردوس تغنّي « :مثال کسروي که از جمله معترضين است، نخستين جمله آن لوح را نقل و چنين ترجمه نموده است
اين برگ بهشت است و آواز مي خواند بروي شاخه هاي درخت کُنار " :معني آنکه .»علي افنان سدرة البقاء بالحان قدس مليح

 .٣٣٦)"قدس(با آهنگهاي نمکدار پاکي ) بقاء(باز ماندن 

هاي دستوري که کسروي برشمارده و به اين ترجمه عجيب رسيده، آورده شود، ترجمه فارسي اين جمله  پيش از آنکه غلط
اين کبوتر بهشتي است که بر شاخسارهاي درخت " :ع را دنبال نمايندنقل مي شود تا خوانندگان با ذهن روشنتري موضو

 " .خواند به آوازهاي خوش قدسي مي) بقاء(جاودانگي 

است بايد » آواز خواندن«اگر به معني » تغن«) ۱ :شمارم در اين جمله غلطهايي هست که يکايک مي" :نويسد کسروي آنگاه مي
 :است بايستي بگويد» الحان«اگر صفت » مليح«) ۳» القدس«الف و الم آورد و بگويد  »قدس«بايستي به سر ) ۲ .»تغني« :بگويد

ديگري آنکه بجاي مذکر، مونث ياد کرده از  .يکي آنکه بجاي معرفه، نکره آورده :در اين واژه دو غلط رخ داده .»المليحه«
از اين گذشته سدر  .ها خواند نه برگ شاخهآن بلبل است که بروي ! دارد؟ آن سوي خواندن برگ بروي شاخه ها چه معني مي

درخت کُنار در عربستان و جايي بي آب پيدا شود و اينکه در قرآن نامش آمده بهر آنست که درخت ديگري در عربستان 
باشد و کمتر کسي درخت کُنار را ديده چه جاي آن  در ايران که اين همه درختهاي گوناگون مي .بوده کمتر شناخته مي

 ٣٣٧"؟...بوده مي

  ٣٣٨:حال به پاسخ به اين ايراد ها مي پردازيم

به فتح اول و (اگر بخوانيم ورقَه  .گيرد در عربي، بسته به آنکه چگونه تلفظ شود، معاني گوناگون به خود مي" ورقه"کلمه 
معناي درخت پر برگ دارد، و اگر به فتح اول و ) به فتح اول و کسر ثاني(اگر بخوانيم ورِقَه  .به معني برگ درخت است) ثاني

قَه بخوانيم آن نيز به معناي برگ است و آنان که با آثار ديگر حضرت بهاءاهللا آشنايند به آساني در ◦سکون ثاني آن را ور
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اي که  شجره -دارد » شجره طوبي«لوح اشاره به يابند که منظور از برگ، برگ درخت فردوس است که در اين  مي
   .نام گرفته و قرآن نيز به آن اشاره دارد» سدرةالمنتهي«

بدين ترتيب اين جمله اشاره به فرستاده خداوند دارد که به قول جناب اشراق خاوري پيام خداوند با زبان او به گوش مردم 
شنوند، چنانکه حضرت موسي نداي الهي را از شجره مبارکه  مي] پيامبر[و مردم آن نغمه آسماني را از درخت ظهور  ...رسد مي
از زبان ورقاي بهشتي، و يا برگ ] سدرةالمنتهي[بدين ترتيب معناي اين جمله شنيدن نغمات الهي از درخت قدسي  .شنيد

 .قدسي آن درخت است

آنطور که در قرآن آمده  ."آن بلبل است که بر روي شاخه خواند نه برگ" :نويسد ميکسروي در دنباله ايرادهاي خود 
حضرت موسي نداي الهي را از درخت شنيد و اگر در لوح احمد به خواندن برگ اشاره شده منظور اعالم ظهور امري جديد 

 :دا است که بر اساس جمله بعديو بديع از همان درختي است که موسي نيز پيام خداوند را دريافت کرد، و اين همان ن
  .»٣٣٩بخشد پاکدالن را به قرار گرفتن در جوار پروردگار و يکتا پرستان را به درگاه قرب خداوند مژده مي«

گيرد که در اينجا مراد از سدره  او اين نکته را ناديده مي .رويد نويسد سدر يا درخت کُنار در عربستان مي کسروي مي
اشاره به درختي است به نام سدرةالمنتهي که بر اساس باورهاي اسالمي در باالترين مرحله خلقت يعني آسمان ] سدرةالبقا[

اره ظريف و اين اش .هفتم روييده و حضرت محمد در شب معراج خود از آن گذشت و به حضور باري تعالي بار يافت
سرايد و مژده پديد آمدن آييني نو  مي  بر اين درخت فرخنده ورقاء الهي نغمه .حکايت از ريشه و حقيقت الهي اين ظهور دارد

 .دهد مي

در پاسخ اين اعتراض جناب اشراق خاوري  .باشد نيز بيجاست» تغني«بايد » تغن«ايراد ديگر کسروي در اين که به جاي 
 :نويسد مي

رب براي آواز هر موجودي لغتي خاص هست و چون کبوتر در هنگام آواز غنّه دارد، يعني آوازش از بيني است در لغت ع"
گرفته » ورقا«به معني کبوتر ] به خاطر شباهت لفظي[شده که » ورقه«اند غن و تَغَن، و چون در آغاز لوح مبارک ذکر  لهذا گفته

ا که در لغت عرب مصطلح است ذکر فرمودند و اين خود از لوازم فصاحت او ر] نغمه سرايي[لغت خاص  بنايراينشده است، 
به اين معني که برگ را تشبيه به ورقا فرموده و بعد الزمه ورقاء را که آواز است براي برگ ذکر فرموده که اين  ...کالم است

 ."٣٤٠ده استهمه از آثار فصاحت کالم است که در فن بيان و معاني در باره بالغت و فصاحت تدوين ش

شيرين و «را » مليح«هاي فارسي  نامه ترجمه نموده حال آنکه تمام واژه» نمکدار«را به سخره » مليح«کسروي همچنين کلمهء 
 .نامه دهخدا آن را با فصيح و گويا و خوش بيان نيز برابر دانسته است اند و لغت نيز ترجمه کرده» خوش آيند

  علت اعتراضات

اعتقاد برخي مسلمين به بالغت و فصاحت قرآن است که قرآن را مثَل اعالي سخنداني و در اوج  سبب اين گونه اعتراضات،
بر اساس اين باور، معجزه پيامبر اسالم همانا فصاحت کالم  .شمارند دانند و هيچ متن ديگري را با آن برابر نمي بالغت مي
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ايد کامالً در لحن و کالم قرآن باشد تا کامل و صحيح تصور منتقدين از سبک آثار بهائي آنست که آن متون نيز ب .اوست
آثار عربي بهائي، با هزار و چهار صد سال فاصله از زمان پيامبر، طبعاً با سبک قرآن تفاوت دارد لذا براي اين گروه  .جلوه کند

  .گردند دار ساختن آن مي کوچک، اين آثار قابل پذيرش نيست و به دنبال داليلي براي خدشه

هاي مسيحي  جزيره از طريق آشنايي با اقليت  مورد سبک قرآن و معجزه بودن آن بايد گفت که در زمان پيامبر، اعراب شبهدر 
کردند، و سپس از طريق آيات قرآن، با مندرجات انجيل و تورات و با سنّت آوردن  و يهودي عرب که در آنجا زندگي مي

در تورات و انجيل معجزاتي مثل شکافتن دريا و گذشتن از آن، تبديل عصا  .معجزه توسط موسي و عيسي آشنايي پيدا کردند
 .به مار، پر کردن روي زمين از قورباغه، و يا شفا دادن بيماران، زنده ساختن مردگان و تبديل آب به شراب و غيره آمده است

اهل قريش و ديگر اعراب، از حضرت اما در قرآن سخني از معجزات پيغمبر نيست و بشهادت آيات گوناگون آن، هر بار که 
من  :شد مبني بر اين که حجت من کالم من است هايي نازل مي محمد، به سنت پيامبران قبل، تقاضاي معجزه نمودند، آيه

رسد، انا بشر مثلکم يوحي اليه، اگر همه حتي جن و انس جمع شوند قادر به آوردن  بشري مثل شما هستم فقط به من وحي مي
  .و امثال آن ٣٤١پيشين را ديديد و ايمان نياورديد] پيامبران[نند قرآن نخواهند بود، شما معجزات اي ما آيه

آنگاه بزرگان و دانشمندان قريش که دستشان از ديدن معجزه کوتاه شده بود و اين سخنان را درباره اهميت آيات قرآن 
حتي کار را به آنجا رساندند که پيامبر را  .آن نمودندشنيدند شروع به اعتراض بر کيفيت آيات قرآن و سبک و اشتباهات  مي

گفتند آيا ما  يعني و مي» ٣٤٢ويقُولُون أَئنَّا لَتَارِكُوا آلهتنَا لشَاعرٍ مجنُون« :شاعري مجنون خواندند چنانچه در قرآن آمده است
ورزي  از بزرگان قريش که در دشمني و کينهاي دست از خدايان خود برداريم؟ نضر بن حارث يکي  براي خاطر شاعر ديوانه

ها و اساطير کهن ايران را به عربي ترجمه نمود  با پيامبر معروف است در سفري که براي تجارت به ايران نمود برخي از افسانه
مبر نازل شد اي بر پيا به همين جهت آيه .تر و بهتر از قرآن آورده است و به سبک قرآن بر قريش خواند و ادعا کرد که شيرين

يعني چون آيات بر ايشان خوانده » ٣٤٣األولينوإِذَا تُتْلَى علَيهِم آياتُنَا قَالُواْ قَد سمعنَا لَو نَشَاء لَقُلْنَا مثْلَ هذَا إِن هذَا إِالَّ أَساطير «که 
وريم، نيست اين آيات مگر افسانه پيشينيان و شود گويند شنيديم، اگر خواهيم توانيم چون او بگوييم و مانند اين کلمات بيا

  .هاي گذشتگان قصه

و بيشتر در (هاي متوسط اسالمي به تدريج که لغت عرب نضج و قدرتي يافت و دستور زبان عربي بر اساس معين  در قرن
دبي عصر خود آشنا تدوين يافت، آثاري از نظم و نثر عربي نوشته شد و بزرگان عرب با شعر و شاهکارهاي ا) تطبيق با قرآن

آنگاه اين پرسش پيش آمد که پايگاه قرآن در مقابل اين آثار چيست؟ از آنجا که در نفوذ کالم قرآن و محبوبيت آن  .شدند
 .در بين عامه خلق ترديدي نبود اينان بر اين فکر متّفق شدند که محبوبيت و معجزهء قرآن در فصاحت و بالغت آنست

دهنده و  بيم(نذير «؛ »٣٤٤کتاب رحمت و موعظه است«اهللا آمده از جمله آنکه قرآن  دي براي کالمدر آيات قرآني خصايل متعد
اما نه در خود قرآن، نه در صدر اسالم و نه در قرون اوليهء اسالمي در هيچ  .و امثال آن» ٣٤٥است] از عذاب آخرت[ترساننده 

  .يابيم متن يا روايت يا حديثي سخن از فصاحت و بالغت قرآن نمي
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اند موضوع فصاحت قرآن را مورد اعتراض قرار داده استدالل  هاي اخير بر اسالم رديه نگاشته ميسيونرهاي مسيحي که در قرن
نمايند که فصاحت و بالغت در يک اثر چيزي نيست که بتوان آن را اندازه گرفت و يا با مقايسه با ديگر آثار ارزشمند  مي

ترين و شيواترين سخن تلقي شود  ترين و بليغ اثري هر قدر هم که از سوي گروهي فصيح هر .براي آن ارج و مقامي معين کرد
در ثاني اگر  .باز ممکن است در قرني ديگر و در نظر گروهي ديگر آن درجه از واالئي و شيوايي سخن را نداشته باشد

د کسي اهل علم و ادب باشد و ساليان فصاحت و بالغت کالم کسي بخواهد دليل درستي ادعاي پيامبري کسي قرار گيرد، باي
هاي گوناگون قضاوت نمايد که متني براي تمام ادوار تاريخ  هاي ادبي قرن دراز به تحصيالت پردازد تا بتواند با مقايسه در متن

عربي گويند يک مسلمان چيني يا اندونزي يا پاکستاني که  چنين مي اينان هم .بشر از فصاحت و بالغت برخوردار است يا نه
تواند در مورد فصاحت قرآن قاضي باشد و بر آن اساس محمد را پيامبر خدا بداند؟ سواي ميسيونرهاي  داند چگونه مي نمي

نوزدهم و ابتداي قرن بيستم کتابهايي در رد فصيح بودن   غربي، برخي از مسيحيان عرب در کشورهاي مصر و سوريه، در قرن
هاي کامپيوتري نه تنها از مندرجات و شيوه نگارش  همين امروزه نيز در سايت .ودندهاي دستوري آن تاليف نم قرآن و غلط
 .هاي گوناگون بين افراد مختلف در مورد اشتباهات گرامري آن کتاب درگير است شود بلکه بحث قرآن انتقاد مي

احب علم و دانش و رهبر مذهبي آنچه در باال آورده شد، براي بيان يک اصل تاريخي بود که در هر عصر، آنان که خود را ص
رديه نويساني را که به برخي  .اند اند، با همين دليل بر پيامبر عصر خود تاخته و او را بي سواد و فاقد دانش خوانده دانسته مي

 .اند، بايد در آن زمره دانست آثار عربي بهائي اعتراض کرده

اما به اعتقاد آنان معجزه کالم قرآن تنها در  .اند آن روا نداشته آثار بهائي ترديدي در معجزه قرآن و فصاحت و بالغت کالم
معجزه کالم قرآن در آنست که کالم خداست و نفوذي  .هاي قرآن و يا در ساختار دستوري و ادبي آن نيست لغات و واژه

آنان همين معجزه را در کالم مسيح و در  .ها و مؤمنين به اين ديانت و هدايت ايشان داشته است ء انسان مانند در قلب توده بي
حتي آنکه از مسيح جز چند جمله در انجيل باقي نباشد، حتي آنکه موسي به لکنت  .بينند کالم موسي و زرتشت و بودا نيز مي

ها  زبان موصوف باشد، يا آنکه بودا يک خط هم بر روي کاغذ نياورده باشد و زرتشت گفتارش به صورتي ناقص پس از قرن
دانند، بلکه معتقدند به  بديهي است بهائيان آثار بهائي را نه تنها در حد خود فصيح و شيوا و بليغ مي .ر روي کاغذ آمده باشدب

  .باشد مند مي ها و از منطق و مفهومي عقالني که موافق نياز عصر است بهره مانند آثار ساير پيامبران از معجزهء نفوذ در قلب 

 اعتراض به مزد صد شهيد

کسروي در  .از ايرادهاي ديگر کسروي به لوح احمد، بخشي است که به خواننده آن لوح مزد صد شهيد وعده داده شده است
اسالم به او ...کشته شود) در جنگهاي اسالمي :يا بهتر گوييم(کسي را گفتندي که در راه خدا " :نويسد تعريف کلمه شهيد مي

هر کس يک بار اين لوح را  :گويد بهاء مي" :دهد سپس چنين ادامه مي ."...ويد دادهارج نهاده و مزدهاي بزرگي در نزد خدا ن
دارد يا نتيجه  مگر خواندن يک لوح چه سختي مي! نخست بايد پرسيد چرا؟ .بخواند، خدا به او مزد صد شهيد خواهد داد

   ."...شود آيد که چنين مزد بسيار بزرگي به خواننده آن داده مي بزرگي از آن بر مي
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 .ار دين، ريشه دين خود را کندن است چنين سخني از يک بنيادگذ" :نويسد آنگاه پس از توهين ديگري به حضرت بهاءاهللا مي
چه در جايي که مردم توانند با خواندن يک لوحي مزد صد شهيد گيرند و در زندگاني آينده جايگاه بسيار بلندي يابند، چه 

کساني " :نويسد بعد کسروي مي .!"چه نياز دارند که از بديها و گناهها پرهيزند؟! پردازند؟نيازي دارند که بکارهاي نيک ديگر 
اند زيرا اين  اند فريب خورده و زيان بسيار برده هاي بابيگري در مازندران و زنجان و ديگر جاها کشته شده که در جنگ

ولي فالن جوان خوشگذران بهائي هر روزي يک  .يافتاند و مزد يک شهيد بيشتر نخواهند در بيچارگان يک شهيد بيشتر نبوده
 "...بار لوح احمد خواهد خواند و هنگاميکه پير شود و بميرد، مزد صدهزارها شهيد خواهد يافت

در همان لوح احمد سوگند به خدا مي خورد که اگر کسي در " :دهد هاي ناواردي چنين ادامه مي کسروي پس از آوردن مثال
اين اندازه از جهان و از  ...سختي باشد و يا دچار اندوهي گردد و اين لوح را بخواند خدا او را از سختي و از اندوه رها گرداند

دوه بيرون نيايد، بداند که چاره بوده که بداند با خواندن لوح احمد يا حديث کسي از سختي يا از ان آيين گردش آن آگاه نمي
 ." ٣٤٦ .سختي و اندوه را بايد از راهش کرد

ها حديث اسالمي که در آن اقدام به کاري و يا بيان  يکي استناد به ده .براي پاسخ به اين ايراد کسروي دو راه وجود دارد
ها بگوييم اگر اين ايراد  اند، و با نقل آن دانسته اي را با اجر صد شهيد و يا بخشيدن بهشت به ايشان برابر اي و زيارت مقبره جمله

  .ولي اين روش نه علمي است و نه کافي .به لوح احمد وارد است، به احاديث اسالمي هم وارد است

ه رو بايد ابتدا ببينيم احمد ک از اين .راه دوم آنست که به دنبال پاسخي باشيم که با خرد موافق باشد و بتواند همگان را بکار آيد
گويد، و احمد چه کرده يا بايد بکند که شامل چنين بخششي گرديده، و آيا مزد صد شهيدي که وعده  بود، اين لوح چه مي

نفر  ۱۰۰از پاداش خدمتي بزرگ است يا واقعاً کسي که اين لوح را بخواند درست اجر ) سمبوليک(داده شده مثالي نمادين
 .شهيد را خواهد داشت، نه کمتر و نه بيشتر

سالي که از صدور لوح احمد گذشته بهائيان، آنطور که کسروي  ۱۴۰به اين موضوع نيز خواهيم پرداخت که آيا در قريب 
اند، و يا آن  نوشته، همه اصول و احکام و تعاليم بهائيت را به کنار نهاده و با خواندن آن لوح به انتظار پاداش صد شهيد نشسته

 .وعده شده است) گيرنده لوح(اند که در آن زمان به احمد  رگ دانستهرا نشان و رمزي از پاداش خدمتي بز

توان به طور کلي به دو گروه  توجه به اين نکته اساسي ضروري است که الواح حضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء را مي
 .هاي اين دين است ن آموزهيکي الواح عمومي که در اصول و تعاليم ديانت بهائي بيان شده و شامل اساس و بنيا .تقسيم نمود

 .باشد ديگر الواح خصوصي که خطاب به شخصي معلوم، و يا بهائيان شهري مخصوص، و يا ناظر بر زمان و حرکت خاصي مي
بهره نيست و اغلب داراي جمالت و بياناتي که به روشني اصول امر  اين گروه از الواح بطور کلي از مضامين الواح عمومي بي

ولي در همان لوح شخص گيرنده به کار خاصّي، يا سفر به شهري و دادن پيامي مامور  .باشد کند نيز مي ميبهائي را تصريح 
همين  .به طور بديهي آن بخش از لوح بر شخص و زمان مخصوص ناظر است و براي ديگران و يا زمان امروز نيست .گردد مي

 .کند شده صدق ميامر در مورد دستورات کلّي که در زماني خاص به جامعه داده 
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آموختن اسپرانتو در دوراني که زبان  .نمود اي، حضرت عبدالبهاء بهائيان را به آموختن زبان اسپرانتو تشويق مي مثال در دوره
المللي نشده بود فوايد فراوان داشت، زباني بود ساده که آموختنش موجب نزديکي بهائيان شرق و  انگليسي مثل امروز زبان بين

کند که در  از ايران ديدن کرده با تحسين و تعجب نقل مي ۱۹۳۰از جمله يک مستشرق اروپايي که در دهه  .شد غرب مي
توان گفت که به استناد اين گروه از الواح  حال آيا مي .طالقان با روستائيان بهائي از زن و مرد به اسپرانتو گفتگو نموده است

بايد امروزه نيز بهائيان رو به آموختن اسپرانتو آورند؟ البته خير، زيرا نظر حضرت عبدالبهاء تسهيل ارتباط بين بهائيان ايراني و 
و در ديانت بهائي از اهميتي خاص بهائيان خارجي با زباني مشترک بوده و اين امروز با انگليسي حاصل است، نه آنکه اسپرانت

 .مند باشد بهره

در ادرنه از سوي حضرت بهاءاهللا خطاب به ملّا احمد يزدي ) .م ۱۸۶۵( .ق..ه ۱۲۸۲اينک به لوح احمد باز گرديم که در سال 
ال از قريب دو س .توجه به تاريخ اين لوح براي درک اهميت مطالب آن ضروري است .که در بغداد ساکن بود صادر گرديد

گذرد و ظهور جديد با  زماني که حضرت بهاءاهللا در باغ رضوان بغداد خود را صاحب امر و شريعت جديد معرفي کرد مي
دانستند، و اگر چه رهبري جامعه  يکي جامعهء بابي که بزرگان و رهبران آن ازل را، خليفه باب مي .مشکالت فراوان روبروست

مشکل ديگر  .آوردند دريافت و جذب ظهوري تازه، و نسخ دوره بيان را تاب نمي ديدند اما مي» جناب بهاء«را در دست 
با چيز ديگر آشنا نبودند، به طوري که » بابي«و » باب«رساندن پيام جديد به مسلمانان و تبليغ آنان به آيين نو بود که جز کلمهء 

شکل دادن به جامعه جديد بهائي و  .خواندند بابي ميهاي متمادي پس از ظهور ديانت بهائي هنوز بهائيان را به طور کلي  دهه
تدوين اصول و قوانين اين آيين و اداره آن، چه در بغداد و عثماني و چه در ايران، مشکل بزرگ و حساس ديگري بود که 

  .روياروي فرستادهء خدا قرار داشت

وي استانبول و سپس ادرنه ترک نمايد، او بابيان را ها پيش از آن که حضرت بهاءاهللا به فرمان دولت عثماني بغداد را به س سال
برخي از بابيان دل آگاه، با توجه به اين آثار، به مقام  .ساخت در پرده و به طور ضمني با فکر و توجه به ظهوري جديد آشنا مي

ادرنه و اقامت در نزديکي  از جمله ملّا احمد يزدي که شيفته و آشفته، از بغداد قصد آمدن به .حضرت بهاءاهللا پي برده بودند
و يا به (ولي حضرت بهاءاهللا با صدور لوح احمد به او نوشت که به جاي آمدن به ادرنه در بغداد بماند  .حضرت بهاءاهللا داشت

و ملّا احمد بدون درنگ سفر به ادرنه را کنار گذارد  .و مژدهء ظهور جديد را به ديگر بابيان برساند) روايتي به ايران باز گردد
 .کاري بسيار دشوار که نياز به شجاعت و فداکاري و حزم و دورانديشي بسيار داشت .به اجراي دستور مواليش پرداخت

ها  امروزه پس از گذشت دهه .دهد مندرجات لوح احمد، دشواري ماموريتي که بر عهده او گذارده شده بود به خوبي نشان مي
ولي در آن دوره که فقط اندک زماني  .حاکي از اعتقادات اساسي بهائيان استنگريم مطالب آن عادي و  وقتي به اين لوح مي

) سمبوليک(هايي نمادين  حضرت بهاءاهللا در اين لوح از سويي با مثال .گذشت چنين نبود از اظهار امر حضرت بهاءاهللا مي
پادشاه [الرسل  ردازد و او را سلطانپ نمايد و از سوي ديگر به روشني به ستايش ظهور باب مي اشاره به ظهور ديني تازه مي

 :کند که از خود به کبوتري بهشتي ياد مي .خواند مي] ها مادر کتاب[الکتاب  و کتابش را ام] پيامبران

دهد و  هاي درخت جاودانگي با آوازهاي خوش قدسي پاکدالن را به قرار گرفتن به درگاه خداوند مژده مي بر شاخه
به درستي بزرگترين ديدگاه روشني است که در کتابهاي فرستادگان خدا ] اين پيام[ .سازد ه ميوارستگان را از اين پيام آگا
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هاي خداوند بلند مرتبه و  اين همانا درخت روح است که ميوه ...گردد دربارهء آن نگاشته شده و با آن حق از باطل جدا مي
 .نيست] اين پيام[کند و بر او تکليفي جز رساندن آشکار  ياد مياين کبوتر در زندان شما را  ...آورد توانا و بزرگ را به بار مي

در  .خواهد که اين لوح را حفظ کند و در ايام زندگانيش تالوت نمايد و در اجراي آن درنگ روا ندارد سپس از احمد مي
عطا ] در اينجا به طور نمادين برابر با اجر صد شهيد[پايان براي کسي که آن را از صدق دل بخواند اجر و پاداشي بزرگ 

   .دهد نمايد و رفع سختي و اندوه خواننده لوح را بشارت مي مي

ن آييني جديد برخاستند و در تاريخ ايران، پس از زرتشت، فقط دو تن يعني حضرت باب و حضرت بهاءاهللا بودند که به آورد
البته ماني نيز در زمان ساسانيان چنين ادعايي داشت، ولي آيينش با مخالفت شديد موبدان ( .تاسيس شريعتي تازه نمودند

) .ها در آنجا ديانت خود را پايداري نمودند مانويان به آسياي مرکزي فرار کردند و قرن .زرتشتي و کشتار مانويان روبرو شد
امروز نيز در ايران،  .کوچکي نيست که کسي از جان بگذرد و در جامعه مسلمان آن روز به تبليغ ديانتي جديد پردازدکه کار 

نه تنها برخاستن به اين کار مساوي با پاداش مرگ است، بلکه ترک اسالم و گرويدن به آئيني ديگر نيز همين مجازات را 
ا که به اين کار برخيزد بسيار واال دانسته و مزد او را با اجر صد شهيد برابر عجبي نيست که حضرت بهاءاهللا مقام کسي ر .دارد
  .اند دانسته

مثل هفت و هفتاد، چهل و چهار  .اما در زبان فارسي آوردن اعدادي که نمايانگر عدد و شماري هنگفت باشد فراوان است
   :گويد حافظ مي .هزار و صدهزار  هزار و بيست  صد، ده

  دم که سر عشق بپوشمهزار جهد بکر
  

  

  نبود بر سر آتش ميسرم که نجوشم
  

   :و يا اين بيت سعدي

  دلي که عاشق و صابر بود مگر سنگ است
  

  

  ز عشق تا به صبوري هزار فرسنگ است
  

  :کنيم شود که به يک مثال از آثار حضرت عبدالبهاء قناعت مي ها در آثار بهائي نيز ديده مي از اين نمونه

» صدهزار سال عبادت«که در اينجا البته مقصود از » ٣٤٧از عصمت اعظم از صد هزار سال عبادت و درياي معرفت استاي  ذره«
 .، بيان اهميت عصمت و عفت است و نه چيز ديگر)که با توجه به عمر طبيعي انسان امري محال است(

رد ايراد قرار داده و اين حقيقت را ناديده کسروي خواندن اين لوح را از صميم قلب، که سبب رفع اندوه خواننده شود مو
اي کارساز و پر اهميت براي درک نعمت و سعادت نزديکي  انگاشته که بشر در طول تاريخ، دعا و مناجات را به عنوان وسيله

باشد؟  چرا خواندن لوح احمد با آن جمالت زيبا چنين اثري نداشته .به خداوند و رفع اندوه و سختي زندگي به کار برده است
گذار دين پيروانش را به خردورزي  چرا ديگر الواح بهائي چنين اثري نداشته باشد؟ تازه اين نيز در حالي است که بنيان

شفاي بيماران را نيز در  .شود و نه فقط توسل و اعتقاد به دعا خواند، آنان را براي رفع مشکالتشان به يافتن وسايل راهنما مي مي
ها  بهائيان را در ده .بيند نه دعا و نذر و نياز و يا کمک گرفتن از رماالن و دعانويسان و ورد خوانان دست طبيب حاذق مي
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رسيدن توفيق را از جانب خداوند، موکول به اقدام  .داند خواند، کار را نوعي عبادت مي نوشته به کار و عمل و کوشش فرا مي
اي از اين تعاليم را در زير  نمونه .کند بيند، و دعا خواندن و دست بسته منتظر حل مشکالت ماندن را نهي مي ميو عمل 

 :آوريم مي

بر هر يک از شما واجب شده است به کاري مثل صنعت و کسب و مانند آن اشتغال ورزيد و ما اين کار کردن ! اي بهائيان«
وقت خود را به بيکاري و تنبلي ضايع مکنيد و به کاري اشتغال ورزيد که  ...ايم دادهشما را عين عبادت خداوند راستين قرار 

نشينند و از ديگران طلب  بدترين مردمان در نظر خداوند آناني هستند که بيکار مي ...خود و ديگران از آن بهره بريد
] نزد خدا[آن عمل نفس عبادت عنداهللا هر نفسي به صنعتي و يا به کسبي مشغول شود و عمل نمايد «و  .»٣٤٨...نمايند مي

بر هر نفسي اشتغال به صنعت و کسبي «و  .»...٣٥٠نزد اهل بهاء افتخار به علم و عمل و اخالق و دانش است«و  .»٣٤٩.محسوب
دانم و شما صنعت ديگر، اين عين عبادت است اگر با نهايت صداقت و امانت باشد و اين  مثال من حصير بافي مي .فرض است
 »٣٥١...قي استسبب تر

وي که اعتقادات همه ايرانيان  .گذرد گيرد و از آن مي البته کسروي بر سيره خود اين بخش از تعاليم بهائي را بکلي ناديده مي
برد که فرهنگ اصيل ايران نيز فرهنگي پويا و جوياست و شخص  داند حتي از ياد مي را بر پايه خرافات و تنبلي و بيکارگي مي

  :، و يا شعر معروف»از تو حرکت از خدا برکت«هايي است رايج چون  المثل شاهدش ضرب .خواند را به کوشش و حرکت مي

  شود گنج ميسر نمي نابرده رنج
  

  

  مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
  

دهد که آنچه در باال گفته شد، برداشت طبيعي هر فرد بهائي از مندرجات اين لوح و مفهوم و  تاريخ ديانت بهائي نشان مي
دليل اين امر نيز اين است که از زمان صدور لوح هزاران تن جان خود را در  .معناي سمبوليک پاداش مقرر در آن بوده است

در  .هايي آفريدند که تاريخ مانندش را نديده است  ها بر باد رفت و بهائيان حماسه ها و خانواده راه آيين جديد فدا کردند، خانه
ند به آساني از مهلکه برهند و با خواندن لوح احمد به توانست همه اين موارد اگر اين بهائيان نيز برداشت کسروي را داشتند مي

تواند بهترين پاسخ براي  اما حتي در يک مورد نيز چنين اتفاقي نيفتاد و همين يک نکته مي .پاداشي صد برابر شهادت برسند
 ٣٥٢.کسروي باشد

  

  چرا حضرت باب و حضرت بهاءاهللا ادعاي خدائي کرده اند؟  .۴۳

اين سؤال را به اختصار  .را حضرت باب و حضرت بهاء اهللا دعوي ربوبيت و الوهيت نموده انداز جمله اعتراضات اينست که چ
  .در هشت قسمت بررسي مي کنيم

  اعتقاد اهل بهاء در مورد خداوند
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با مروري سطحي بر آيات نماز يوميه اي که بهائيان مي خوانند، خواهيد ديد نه تنها چنين نيست، بلکه بهائيان خداوند را در 
چنان علو تقديسي ستايش مي نمايند که حتي اذکار مقربين را اليق صعود به آسمان قربيت او نمي دانند و طيور قلبهاي 

سبحانک « :مخلصين را قابل وصول به آستانه درگاهش نمي شمرند و ذات خداوند را از انتساب هر اسم و صفتي مبرا مي دانند
او ان تصل الي فناء بابک طيور افئدة المخلصين، اشهد انک کنت مقدسا عن  من ان تصعد الي سماء قربک اذکار المقربين

يعني پاک و منزهي تو از اينکه باال رود به آسمان قرب تو ذکرهاي مقربين يا اينکه برسد به » ٣٥٣الصفات و منزها عن االسماء
زه از اسم ها بوده اي، نيست خدايي ساحت درگاه تو پرنده هاي قلوب مخلصين، گواهي مي دهم اينکه تو پاک از صفات و من

يعني شهادت مي دهم به » ٣٥٤اشهد بوحدانيتک و فردانيتک و بانک ال اله اال انت«و  .جز تو با شکوه ترين خداي ارجمند
بهائيان ستايش خداوند را در چنين درجه اي را از پيامبر خود آموخته  .يکتايي و يگانگي تو و به اينکه نيست خدايي جز تو

  حال چگونه مي توان پذيرفت شخصي که به پيروانش چنين آموخته، خود را خدا بداند؟ .اند

اگر جميع صاحبان عقول و افئده اراده «راجع به توحيد و شناسايي ذات احديت، حضرت بهاءاهللا در يکي از الواح مي فرمايند 
ز مشاهده نمايند تا چه رسد به معرفت آن معرفت پست ترين خلق او را علي ما هو عليه نمايند جميع خود را قاصر و عاج

آفتاب عز حقيقت و آن ذات غيب اليدرک، عرفان عرفا و بلوغ بلغا و وصف فصحا جميع به خلق او راجع بوده و خواهد بود، 
صد هزار موسي در طور طلب بنداي لن تراني منصعق و صد هزار روح القدس در سماء قرب از اصغاي کلمه لن تعرفني 

يزل بعلو تقديس و تنزيه در مکمن ذات مقدس خود بوده و اليزال به سمو تمنيع و ترفيع در مخزن کينونت خود مضطرب لم 
فَاعلم بان اللّه تبارک و تعالى لن يظهر بکينونيته و ال بذاتيته لَم يزلْ کان مکنوناً فى قدم « :همچنين مي فرمايند .»٣٥٥خواهد بود

و مخزوناً فى سرمدي يعني بدان که خداي تبارک و تعالي هرگز به کينونت و ذاتيت خود ظهور نخواهد يافت » ٣٥٦ة کينونتهذاته
  .و از آغازي که براي آن آغازي نيست در قدم ذات خود و سرمديت کينونت خود پوشيده و پنهان بوده است

را اليق که لم يزل و ال يزال  تسبيح و تقديس بساط قدس عز مجد سلطاني»:حضرت اعلي در توصيف خداوند مي فرمايند
بوجود کينونيت ذات خود بوده و هست و لم يزل و ال يزال بعلو ازليت خود متعالي از ادراک کل شئ بوده و هست خلق 

اذ لم يزل متعالي بوده از اقتران بشئي  .نفرموده آيه عرفان خود را در هيچ شيئي از عرفان او و تجلي نفرموده بشيئي اال بنفس او
لق فرموده کل شئ را بشأني که کل بکينونيت فطرت اقرار کنند نزد او در يوم قيامت باينکه نيست از براي او عدلي و نه و خ

کفوي و نه شبهي و نه قريني و نه مثالي بل متفرد بوده و هست بمليک الوهيت خود و متغزز بوده و هست بسلطان ربوبيت 
  .»٣٥٧...خود

بر طبق معتقدات اهل بهاء هيکل عنصري که جلوه گاه چنين ظهور مهيمني « :رد مي فرمايندحضرت ولي امراهللا نيز در اين مو
است کامال از کينونت آن روح االرواح و جوهر الجواهر متمايز است و آن خداي غيبي که وجود او ثابت و الوهيت مظاهر 

ال يدرک خود را در قالب فاني عنصري اش مورد ستايش اهل ارض است هرگز حقيقت نامتناهي محيطهء ازليهء  مقدسه
محدود تجسم ندهد و في الحقيقه خدائي که ذات خويش را در هيکل بشري مجسم سازد بر وفق تعاليم حضرت بهاءاللّه في 

  .»٣٥٨الحين نسبت خدائي از او منقطع مي گردد

  مقام مظاهر ظهور 
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قُلْ « :که خداوند در قرآن خطاب به حضرت محمد مي فرمايدمظاهر مقدسه الهيه داراي دو مقام هستند، يکي مقام بشري، چنان
ثْلُكُمم شَرا أَنَا بکه من بشري هستم مانند شما و ديگر مقام الهي روحي سماوي، چنانکه حضرت ) اي محمد(يعني بگو » ٣٥٩إِنَّم

ز لسان من بيرون مي آيد کالم يعني وحي الهي به من مي رسد، يعني کالمي که ا» يوحي الي«محمد در همان آيه مي فرمايد 
   .خداست

اگر چه همه آوازها از ني بيرون مي آيد و از ني شنيده مي شود، لکن در  .مثل مظاهر مقدسه الهيه با خدا، مثل ني است و ناي
   :حقيقت از نائي است که ني را مي نوازد

  اين همه آوازها از شه بود
  

  

  گرچه از حلقوم عبداهللا بود
  

  .بشنوي يقين بدان که اين ندا از ني نيست بلکه از ناي است» اني انا اهللا«نداي  حال اگر از ني

از طرف ديگرمثل مظاهر مقدسه الهيه مثل آينه است که شمس حق و حقيقت در آن تجلي فرموده؛ حال اگر آينه بگويد که 
ر آينه متجلي است مشاهده مي شمس هستم صحيح فرموده، زيرا که همان تابش و تجلي که در شمس است در آفتابي که د

  .گردد و اگر بگويد که من آينه اي بيش نيستم و شمس حق در مقام تقديس خود مستقر است، باز هم صحيح فرموده است

  کيفيت خطاب

آيات الهيه در کتب الهي  .جاري شده است) ص(ما آيات قرآن را کالم خدا مي دانيم، هرچند که از فم مطهر حضرت محمد 
  :رت نازل شده اندبه چند صو

يا در نماز کبير » الْحمد للّه رب الْعالَمين«يکي آنکه خداوند به لسان بندگان تکلم مي فرمايد، چنانکه در سوره حمد فرموده  
  .دو اين گونه آيات معموال براي مناجات بنده با خدا به کار مي رو» يا الهي تري روحي مهتزًآ في جوارحي و ارکاني«فرموده 

و » يا ايها الکافرون«وجه ديگر آياتي است که از لسان مظهر ظهور به بندگانش نازل فرموده است، چنانکه در قرآن مي فرمايد  
   .»يا معشر العلماء«يا در کتاب اقدس مي فرمايد 

طاب به حضرت وجه ديگر آياتي است که خداوند خطاب به مظهر ظهور مي فرمايد، چنانکه در قرآن کريم در سوره مدثر خ
قل روح االعمال هو رضائي و «و در کتاب مستطاب اقدس مي فرمايد » يا أَيها الْمدثِّر قُم فَأَنذر وَ ربك فَكَبر«محمد است که 

   .»علق کل شيئي بقبولي

ندا، نداي خداست که از لسان و اين » اني انا اهللا«وجه ديگر آياتي است که خداوند از لسان مظهر ظهور منادي است به نداي 
نظير اينگونه آيات در قرآن نيز موجود  .»اني انا اهللا«مظهر ظهور او که لسان اهللا است جاري مي شود و خداست که مي فرمايد 

و شجره موسوي در » ٣٦٠لَّا أَنَا فَاعبدونوما أَرسلْنَا من قَبلك من رسولٍ إِلَّا نُوحي إِلَيه أَنَّه لَا إِلَه إِ«آنجايي که مي فرمايد  .است
يعني از شجره موسوي نداي الهي بلند گرديد » ٣٦١إِنَّنِي أَنَا اللَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبدنِي«طور الهي به همين نداي رباني منادي گرديد 

اگر مي توان اينطور برداشت کرد که خدا بصورت  .که من هستم خدا و نيست خدايي غير از من، پس مرا پرستش کنيد
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به همين تعبير،  .درخت يا شعله در آمده و سخن گفته، پس ظهور او در قلب اشرف مخلوقاتش نبايد جاي تعجب داشته باشد
د، در چون کالم حضرت باب و حضرت بهاءاهللا کالم خدا است، اگر در الواح و آثار مبارکه به اين نداي الهي منادي بوده ان

  ٣٦٢.منادي بوده است» اني انا اهللا«به نداي ) که لسان اهللا است(واقع خداوند غيب منيع ال يدرک از لسان مقدس آنها 

 ارتباط مظاهر ظهور با خدا

يعني » لي مع اهللا حاالت هو انا و انا هو و انا انا و هو هو«در احاديث اسالمي مذکور است که حضرت رسول اکرم مي فرمايد 
غفلت از جنبه استعاري و تشبيهي اين  .من با خدا حاالتي است وقتي او من است و من او و وقتي من من هستم و او اوبراي 

  .پس بايد معني باطني آن را در نظر گرفت .بيانات و توهم وحدت پيامبران با ذات الهي کفر محض مي باشد

يعني هرکس مرا شناخت خدا را شناخته و هرکس مرا » أ الحقمن عرفني فقد عرف اهللا و من رآني فقد ر«همچنين فرموده اند 
يعني اي محمد » ٣٦٣وما رميتَ إِذْ رميتَ ولَكن اللّه رمى«و خداوند در قرآن کريم مي فرمايد  .ديد حق تعالي را ديده است

إِن الَّذين يبايِعونَك إِنَّما يبايِعون اللَّه « و همچنين فرموده اند .سنگي که تو انداختي بسوي دشمن تو نينداختي بلکه خدا انداخت
يهِمدأَي قفَو اللَّه ديعني کساني که با تو بيعت کردند با خدا دست بيعت داده اند، دست خدا باالي دستهاي ايشان است» ٣٦٤ي. 

را خدا خوانده و دست خود را باالي  اگر به تعبير ظاهري توجه کنيم، مي توان گفت که حضرت محمد در اين آيات خود
  .همه دستها قرار داد و گفت اين دست خداست

همچنين  .ها برداشتند تا او را سنگسار کنند و يهوديان سنگ» ٣٦٥من و پدر يکي هستيم« :حضرت مسيح نيز مي فرمايند
  .»٣٦٦پدر در من است و من در پدر هستم« :فرمايد مي

در کالم خداوند را در نظر گرفت و بايد در نظر داشت که مظاهر ظهور الهيه آنچه مي پس در کل بايد معاني باطني مندرج 
حضرت بهاءاهللا در مورد رابطه پيامبران با  .گويند، خدا گفته و آنچه مي کنند، خدا کرده و شناسايي آنها شناسايي خدا است

  .»٣٦٧و اسم اهللا و صفة اهللا در ارض ظاهر مي شودظهور اهللا ) پيامبران(به ظهور و صفات و اسماي ايشان «خدا فرموده اند 

 عرفا و نداي انا الحق

عرفاي بسياري نيز بانگ انا الحق سر داده اند و برخي همچون منصور بن حالج سر خويش را بابت افشاي اين راز باالي دار 
  .برده اند

  گفتم آن يار کزو گشت سردار بلند
  

  

  جرمش آن بود که اسرار هويدا مي کرد
  

      

  :و شيخ محمود شبستري عارف بزرگ اسالمي در اين باره مي فرمايد

  روا باشد انا الحق از درختي
  

  

  چرا نبود روا از نيکبختي
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آنان که با متون عرفاني آشنايي دارند مي دانند که  .منظور از درخت، همان شجره موسوي است که نداي انا اهللا بلند کرد
بر معشوق کفر محسوب مي گردد، چه که به معناي قائل " تو"باالترين مرتبه سلوک، فنا في اهللا است و در اين جايگاه ذکر 

  .شدن وجود براي خود است

آخر اين اناالحق گفتن هم از " :گويد مي .درسان الدين مولوي در رساله فيه ما فيه سخني دارد که اين معني را خوب مي جالل
آن کس که  .اناالعبد دعوي بزرگيست، اناالحق تواضعي عظيم است .پندارند که دعوي بزرگي است اين معناست که مردم مي

و به  گويد خود را عدم کرد اما آن که اناالحق مي .کند يکي خود را و يکي خدا را گويد دو هستي را اثبات مي او اناالعبد مي
گويد اناالحق يعني من نيستم و همه اوست و جز خدا را هستي نيست و اين غايت تواضع و افکندگي باشد خود را  مي .باد داد

  " .کنند ولي مردم اين را فهم نمي

د کل آن جناب يا غير گفته سوره توحيد را ترجمه نمايند تا نز« :فرمايد حضرت بهاءاهللا در اين مورد در لوح مبارک شيخ مي
يا شيخ، اين مقام مقام فناي از نفس و  .ها به ربوبيت و الوهيت قائلند معلوم و مبرهن گردد که حق لم يلد و لم يولد است و بابي

اين مقام الأملک لنفسي نفعاً و الضراً و الحياةً و  .بقاء باهللا است و اين کلمه اگر ذکر شود مدل بر نيستي بحت بات است
  ».النشوراً است

  مت ظهور کلي الهيعظ

نکته ديگر که بايد به آن اشاره کرد اين است که عظمت اين ظهور اعظم الهي به حدي است که در تورات به ظهوراهللا و در 
به عنوان مثال، قرآن  .انجيل به ظهور اب آسماني و در قرآن نيز به ظهور اهللا و لقاءاهللا و ظهور الرب تعبير و تصريح شده است

يعني غير از اين انتظار دارند که » ٣٦٨لْ ينظُرون إِالَّ أَن تَأْتيهم الْمآلئكَةُ أَو يأْتي ربك أَو يأْتي بعضُ آيات ربكه«مي فرمايد 
بيايد ايشان را مالئکه يا بيايد پروردگار تو يا بعضي آيات پروردگار تو؟ آيات ديگري نيز در کتب آسماني متضمن همين 

  .٣٦٩مفهوم است

  بررسي آيات

توجه داشته باشيد که نياز به اين نيست که به توجيه و توضيح تمام آيات الهي که در آنها ذکر انا الحق گرديده پرداخت، زيرا 
چنانکه تا به حال گفته شد، معني اين ذکر در کتب مقدسه غير از معني ظاهري آن است، اما به طريق ديگر نيز مي توان اين 

   .را اثبات کردمساله 

اسمع ما يوحي من شطر البأل علي بقعه المحنه و االبتأل من سدره القضأ انه ال اله اال انا المسجون « •
  » ٣٧٠الفريد

يعني بشنو آنچه را كه وحي مي شود از مصدر بال بر زمين غم و اندوه از سدره قضا بر ما به اينكه نيست خدايي جز 
با توجه به اين آيه گفته اند خدا را چگونه توانسته اند زنداني کنند؟ بايد گفت که گاه خداوند  .من زنداني يكتا

) ع(مثال در زيارتنامه حضرت سيدالشهداء حسين بن علي  .رنجها و حاالت مقربين خويش را به خود نسبت مي دهد
کساني که خون خدا  .ن خدا و پسر خون خدايعني سالم بر تو اي خو» السالم عليک يا ثاراهللا و ابن ثاره«مي خوانيد 
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و پسر خون خدا را توانسته اند با آن همه ذلت و مصيبت شهيد کنند، همان ها توانسته اند که حضرت بهاءاهللا را 
را شنيده ايد؟ پس اگر مومن را » قلب المومن عرش الرحمن«آيا اين حديث مشهور را که مي فرمايد  .زنداني نمايند
چون باز هم خداوند در زندان بر قلب او که عرش رحمن است مستقر مي گردد، چنان مي نمايد که زنداني کنند، 

يعني بشنو آنچه وحي شد که بيانگر اين » اسمع يا يوحي«حتي در اول اين آيه ذکر شده  .خدا را زنداني کرده اند
  .مطلب است که اين کالم خداست که از لسان مظهر ظهور او جاري مي شود

  » ٣٧١امر ربک اذ کان مسجونا في أخرب البالد کذلک« •
در مورد اين آيه که در آن ذکر  .يعني اينگونه امر كرد پروردگارت، زماني كه بود زنداني در خراب ترين شهرها

وأَشْرقَت «رب آمده، بايد گفت که رب عالوه بر معني پروردگار به معني مربي نيز است، چنانکه در تفسير آيه 
يعني امام، رب زمين است و » ٣٧٣رب االرض امام االرض«نقل گرديده که امام حسين فرمودند  »٣٧٢نُورِ ربهاالْأَرضُ بِ

حتي اگر معني رب را پروردگار نيز بگيريم، با توجه به توضيحاتي که تا به حال داده شد مغاير است با ادعاي 
  .الوهيت

لنفسه قد حبس في أخرب الديار بما اكتسبت تفكر في الدنيا و شأن اهلها ان الذي خلق العالم « •
  »٣٧٥ان الذي خلق العالم لنفسه منعوه أن ينظر الي احد من احبائه«و » ٣٧٤ايدي الظالمين

درباره دنيا و حاالت مردم آن بينديش، زيرا آنكه جهان را براي خود خلق كرد، در  :آيه اول به اين معني است
آن كسي كه جهان را براي  :خراب ترين مكان ها به دست ستمكاران زنداني است و آيه دوم به اين معني است

با توجه به اين آيه گفته اند که چرا  .خودش خلق كرد، او را منع مي كنند كه حتي به يكي از دوستانش نظر افكند
عالم  .دارند) حق، امر، خلق(حضرت بهاء اهللا خود را خالق دانسته؟ بايد گفت که بهائيان اعتقاد به عوالم سه گانه 

حق مربوط به خدا است که مبرا از همه اسم ها و صفات است و راهي براي شناخت او وجود ندارد و عرفا در 
حضرت بهاءاهللا نيز خداوند را ذات غيب منيع اليدرک  .»سبيل مسدود و الطلب مردودال«وصف آن گفته اند 

   .»٣٧٦و هرگز مرغ بينش مردمان زمين بر فراز آسمان دانش او نرسد«توصيف کرده، مي فرمايند 
عالم امر عالمي است که مشيت اوليه خوانده مي شود و عالمي است که روح مشترک انبيا از آن نشات ميگيرد و 

بدون تصور چنين  .واسطي است بين عالم حق و عالم خلق، خلقت عالم به واسطه اين عالم صورت مي گيرد
واسطي، عقال نمي توان هيچگونه نسبتي بين عالم حق که وحدت محض و قديم و بسيط است با عالم خلق که 

در گير زمان و مکان  کثرت محض و حادث و مرکب است برقرار ساخت و اگر چنين فرض کنيم واجب الوجود را
بدين سبب است که خداوند درحديث قدسي  .و کثرت و نقص نموده ايم که ديگر واجب الوجود نخواهد بود

يعني اگر تو نبودي افالک را خلق نمي کردم و » لوالک لما خلقتُ االفالک«پيامبر را خطاب مي کند و مي گويد 
ايشان ميلياردها سال بعد از خلق افالک خلق گرديده اند و اين حال آنکه اگر ناظر به وجود ظاهري پيامبر باشيم، 

بنابراين خالق افالک همان عالمي است که ارواح انبيا از آن صادر مي گردد و  .عبارت مصداق نخواهد داشت
  .مفهوم خالقيتي هم که در آثار حضرت بهاءاهللا مشاهده مي کنيد به واسطه همين معناست

  »٣٧٧هتااللوه من رشح امري تال« •
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معرفه و "در قواعد عرب، اسم بر دو نوع عام و خاص  .يعني جميع خدايان به رشحي از امر من به الهيت رسيدند
از نظر قواعد عربي اسم عام و نكره بوده و به معناي محبوب و معبود ميباشد و در ” اله”اسم  .تقسيم مي شود" نكره

زبان عرب بر هر شيي كه جنبه تقدس داشته و مورد احترام عامه مردم باشد، اطالق مي گردد، چنانکه در لغت نامه 
اسم جمع داشته و ” اله”به همين سبب  .ق است، يعني اله به معناي معبود مطل"المعبود مطلقا" :”اَاللـه”المنجد آمده 

است و تاله به معناي الهيت را به “ تَاَلَه ”همچنين اين كلمه فعل داشته و فعل آن  .مي باشد“ الهه”و ” االلوه” جمع آن 
 ”اهللا” كه عام و نكره است، الف الم آيد، " اله"ولي هر وقت بر سر اسم  .خود بستن و الهيت را كسب كردن است

نيز مي باشد، اما ” اله” واضح است اهللا  .مي شود که اسم خاص و معرفه بوده و تنها بر ذات الهي اطالق مي گردد
اكنون با اين بحث لغوي، متذكر مي  ."اسم الذات الواجب الوجود" :”اهللا”در المنجد آمده  .نمي تواند اهللا باشد" اله"

اشته و خود را محبوب و معبود مردم معرفي نموده اند، لكن هرگز د” الهيت” شويم كه انبياء و پيامبران، ادعاي 
   .مدعي مقام الوهيت ذاتي نگشته اند

اسم جمع بوده و به معناي خدايان است و مراد از " االلوه"با اين توضيح مشخص شد كه در ابيات اين قصيده كلمه 
به مقام الهيت ميرسند و محبوب و معبود آن خدايان، مظاهر مقدسه اند كه به رشحي از امر حضرت باري تعالي 

فعل بوده و به معناي كسب كردن الهيت است، چنانکه در المنجد آمده ” تاله”همچنين كلمه  .مردم مي گردند
كه در اين بيت ” تالهت” از كلمه  .، يعني تاله به معناي اله گشتن و الهيت را به دست آوردن است"صار الها" :”تاله”

مظاهر مقدسي هستند، مانند حضرت مسيح و پيغمبر اسالم و ” الوه” واضح مي شود که مراد از بكار رفته است، 
  .، اين مقام، مقام اكتسابي و موهوبي مي باشدبنايراين .حضرت بهااهللا كه به امر الهي، الهيت را كسب نموده اند

بهايي در آغاز قصيده، خود را به بيت بوده و شارع  ۱۲۷مورد ديگر در مورد اين آيه آن است که قصيده مزبور، 
يعني جذب كرد مرا برقهاي انوار طلعت الهي؛ يعني » اَجذَبتَنًي بوارق انوار طلعته« :وحي الهي نسبت داده، مي فرمايد

گوينده و قائل و متكلم اين كلمه، شخص بهااهللا نيست، بلكه روح قدسي الهي مي باشد و در حقيقت ذات حق است 
، به امر من به مقام )مظاهر مقدسه(به اين معني که تمام خدايان “ اللوه من رشح امري تالهتكل ا”كه مي گويد 

الهيت رسيدند، يعني حضرت موسي و مسيح و حضرت محمد رسول اهللا به اراده من و امر من، مقام شامخ مظهريت 
ر ابيات قصيده مزبور، به هيچ بنابراين مالحظه شد که د .و الهيت را كسب کرده و معبود و محبوب جهانيان گشتند

  .وجه ادعاي الوهيتي وجود نداشته است
 »اللهم اني اسئلک بشعراتک التي يتحرک علي صفحات الوجه« •

برخي به اين دعا اعتراض کرده و معتقدند با  .يعني خدايا ترا به موهائي که بر صورتت مي جنبد قسمت مي دهم
توجه به اينکه خدا مو ندارد، حضرت بهاءاهللا اين دعا را در شأن خود فرموده اند و در نتيجه ادعاي الوهيت نموده 

اين جمله که از آثار حضرت بهاءاهللا ذکر شده، از آن جهت مورد اعتراض بعضي قرار گرفته که براي خداوند  .اند
خدائي "جناب ابوالفضائل گلپايگاني در جواب اين مسأله ذکر کرده که  .م ظاهري را به تصور آورده اندنوعي تجس

دانيد اگر خدا با داشتن ساير اعضاء، سرش بي مو  که دست دارد و چشم دارد، مگر نبايد مو داشته باشد و شما مي
  ."ريمباشد، البته کچل خواهد بود و ما بهائيان به خداي کچل اعتقاد ندا
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در (به فرموده قرآن  .استدالل ابوالفضائل بنوعي مخاطبين را به نوع تصور خودشان از خداوند باز گردانده است
خداوند بر تخت مي نشيند، دست راست و چپ دارد و آسمان را دور دست راستش مي پيچاند، ) مفهوم باطني

ندگان مي گذارد، صورت دارد، چشم دارد سنگ پرتاب مي کند، بيعت مي کند و دستش را باالي دست بيعت کن
ناشي  با اين توصيفات، آيا سوگند به موهاي صورت خداوند که توصيفي عاشقانه .و بسيار خصوصيات انساني ديگر

اعتراض دارد و آيا بقول ابولفضائل، خدائي که  از احساسات و عواطف پيامبر نسبت به پروردگار است جاي
  کوسه است؟  يا صورت و چشم و زبان دارد، کچل

البته در اعتقاد بهائي هر نوع توصيف و تصور و تشبيه و ذکري در مورد خداوند باطل است و همه اين صفات به 
خلق کامل خداوند، پيامبر يا مشيت اوليه که همان روح مشترک انبياست و در اصطالح بهائي به آن عالم امر مي 

وحدت وجود و « :ت ولي امراهللا در اين مورد چنين مي فرمايندحضر .گويند راجع است و به عالم حق راهي ندارد
  .»٣٧٨تجسم خداوند به صورت انسان مخالف عقيدهء اهل بهاء و غير قابل قبول است

 رد اين ادعا از جانب حضرت بهاءاهللا

فَو اللّه هذا لَبهتان عظيم، و ما  ،من قالَ إن هذا هو الّذي ادعي في نَفْسه ما ادعي« :حضرت بهاءاهللا در مورد اين ادعا مي فرمايند
هآيات و نْتُ باللّهآم دبأنا إلّا ع... م واهما س و وال إله إلّا ه اللّه وه ني بأنَّهباط ري وظاه قَلْبي و ساني ول ذحينَئ دشْهي و و رِهبِأم خلوق

هتلٌ بارادعنْجم... جرِمينلُ الممي فأنا أورهذا ج کان و إن بِجوده مةَ الّتي أَنعمنِي اللّهثْتُ نِعدإنّي ح نلک يعني بعضي  »٣٧٩و
ام که به او و آياتش  دهجز يکي از بندگان خدا نبو .قسم بخدا که اين تهمتي بزرگ است. ام اند که ادعاي خدائي نموده گفته

زبان و قلب و ظاهر و باطن من گواه است که جز خدا خدائي نيست و غير از او همه باراده او خلق  ...ايمان آورده است
  .اگر اين جرم و گناه من است البتّه من از اول مجرمانم .ام ام باز گفته من فقط نعمت الهي را که بآن سرافراز شده ...اند شده

دها يا إلهي إذا أنْظُر إلي نِسبتي إلَيک أحب بِأن أقولَ في کُلِّ شَيٍء بِأنّي أنا اللّه و إذا أنْظُر إلي نَفْسي أشاه« :فرموده اند همچنين 
گارا خداوند« :بيت العدل اعظم الهي در رساله معرفي جمال مبارک آيات فوق را جنين ترجمه فرموده اند .»٣٨٠أحقَر من الطّينِ

شوم که بر همه مخلوقات اعالم کنم که به درستي من خدايم و آنگاه که  کنم بر آن مي هرگاه توجه به پيوند خويش با تو مي
و همچنين آيه ديگري را بيت العدل چنين ترجمه کرده  .»بينم نگرم، آوخ، که خود را پست تر از خاک مي به نفس خويش مي

رادهء خداوند آنرا بحرکت آورده است، آيا چنين برگي در مقابل وزش تندباد مقاومت چون برگي هستم که بادهاي ا« :اند
  .»٣٨١تواند کرد؟ البتّه آنچنانکه اراده فرمايد آنرا به حرکت اندازد

 از جمله عقايد اساسيهء اهل بهاء که بايد همواره مورد توجه بوده،« :همچنين حضرت ولي امراهللا بر اين امر تاکيد فرموده اند
ايست که  بهيچوجه انحراف از آن حاصل نگردد آنست که حضرت بهاءاللّه با آنکه اشد ظهوراً ظاهر گشته يکي ازمظاهر الهيه 

  .»٣٨٢با حقيقت غيبيه ذات الوهيت بکلّي متفاوت و متمايز است

پدر شما يکي  .هيچکس را در زمين پدر مخوانيد« :حضرت مسيح نيز مقام خود را با مقام خداوند متمايز کرده، مي فرمايند
 .»٣٨٣است که در آسمان است
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  مسأله تبديل مس به طال .۴۴

مس يبوست نزند، به طال تبديل مي شود و اين مسأله را  برخي معترضين به اين مطلب اشاره مي کنند که بهائيان معتقدند اگر
  .دليل اعتقادات خرافي آنان دانسته اند

ه در ايقان مبارک به آن اشاره گرديده، بکارگيري تمثيل با استفاده از مقبوالت شخص مخاطب بوده و تبديل مس به طال ک
را ذهب مي دانند که به ) مس(بعضي خود نحاس "مقصود از آن، بيان يک مطلب علمي نبوده، کما اينکه در ادامه مي فرمايند 

هللا تقليب روح انسان و جايگزيني فضايل روحاني در آن را در اين بيان، حضرت بهاءا ."واسطه غلبه يبوست مريض شده است
وجود اکسير مورد قبول  گرچه .که بواسطه ايمان به حق صورت مي گيرد، با تبديل مس به طال بوسيله اکسير مقايسه مي کنند

استفاده از سمبلي بنام ولي ) همانگونه که حضرت بهاءاهللا نيز در آثار ديگري به آن اشاره نموده اند(دانشمندان امروز نيست 
اکسير هنوز هم در آثار ادبي ما مرسوم است و ايراد وارد کردن به استفاده از چنين نمادي براي تشريح يک حقيقت روحاني، 

  .ناشي از تنگ نظري منتقدين است

نگريست و اگر کارکرد متون ديني، هدايت اخالقي و اجتماعي و روحاني جامعه است و نبايد به آن به عنوان متني علمي 
اگر به غير از اين معتقد باشيم، در  .جائي ذکر مثلي از علوم تجربي گرديده، منظور بيان معقوالت در قالب محسوسات است

مثال آنجا که ذکر غروب خورشيد در چشمه گل آلود مي گردد و يا  .فهم متون اسالمي و قرآني به زحمت زياد مي افتيم
يري از لرزيدن زمين بيان مي نمايند و يا آنجا که علت هالل شدن ماه را تعيين اوقات براي علت آفريده شدن کوهها را جلوگ

مردم مي خوانند و آفريده شدن زمين و آسمان در شش شبانه روز، زماني که هنوز خورشيدي خلق نشده بود تا شب و روزي 
نگرديده و حتي از آيات ذوالقرنين مي توان موجود باشد و همچنين در هيچ جاي قرآن اشاره مسقيمي به گرد بودن زمين 

نتيجه گرفت که زمين مسطح است، چون صحبت از انتهاي زمين گرديده و جائي که در آنجا خورشيد به چشمه گل آلود فرو 
  .بنابراين مطالب ذکر شده تنها تشبيهاتي هستند براي درک مفاهيم متعالي تر .مي رود

اين ديدگاه که همه کشفيات علمي ريشه در قرآن و متون مذهبي دارد، نوعي تفکر انفعالي و دفاعي در مقابل هجوم تمدن  
غرب است و نبايد خود را در دام آن انداخت زيرا متون مذهبي کارکردها و ارزشهاي خاص خود را دارند و نبايد آنها را با 

 .مقايسه نمودعلوم تجربي که رتبه اي پائين تر دارند 

  

  مسأله تناسخ و وحدت ارواح پيامبران .۴۵
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اگر بهائيان به تناسخ اعتقاد ندارند، پس چرا معتقدند که روح تمام پيامبران از جمله شبهات اين است که برخي مي گويند 
  .يکي است

  انواع روح

منشأ ارواح مظاهر ظهور، عالم امر است و ارواح بشر با ارواح مظاهر مقدسه متفاوتند، چرا که منشأ ارواح بشر، عالم خلق و 
در اين صورت، روح مظهر ظهور يا روح القدس بشر را خلق مي کند، زيرا مبدأ الوهيت از  .ارواح بشر مخلوق ارواح پيامبرانند

  .ارتباط مستقيم با عالم مادي و خلق زميني مبراست

اول روح نباتي و آن قوه ايست که از  ،ارواح پنج قسم است بدانکه کلّيه« :حضرت عبدابهاء در مورد انواع روح مي فرمايند
ترکيب عناصر و امتزاج مواد بتقدير خداوند متعال و تدبير و تأثير و ارتباط با سائر کائنات حاصل شود مثل الکتريک که از 

ج عناصر است که ترکيب بعد از آن روح حيواني است آن نيز چنين است از امتزا ...ترکيب بعضي اجزا حاصل و پيدا ميشود
تر است و بتقدير رب قدير امتزاج تام پيدا کند و روح حيواني که عبارت از قوه حساسه است  ميشود ولي اين ترکيب مکمل

اما روح انساني اين  ...پيدا شود و احساس حقائق محسوسه از مبصر و منظور و مسموع و مطعوم و مشموم و ملموس نمايد
ور و فيض آفتابست يعني جسم انسان که مرکّب از عناصر است در اکمل صورت ترکيب و امتزاج است و غايت مثَلش مثل بلّ

اين جسم مکمل مانند آئينه است و روح  .اتقان و اشرف ترکيب و اکمل موجودات است و بروح حيواني نشو و نما نمايد
و اگر آئينه محو و نابود شود بر فيض آفتاب ضرري نرسد آن  انساني مانند آفتاب اگر چنانچه بلّور بشکند فيض آفتاب باقيست

اما اين روح انساني دو جنبه دارد يا رحماني يا شيطاني يعني استعداد نهايت کمال را دارد و همچنين استعداد نهايت  ...باقيست
اما روح در مرتبه چهارم  .نقص را اگر اکتساب فضائل کند اشرف ممکناتست و اگر اکتساب قبائح کند ارذل موجودات گردد

روح آسماني است آن روح ايماني و فيض رحمانيست آن از نفثات روح القدس است که بقوه الهيه سبب حيات ابديه شود 
آن قوه ايست که انسان ارضي را سماوي کند و انسان ناقص را کامل نمايد کثيف را پاک کند ساکت را ناطق نمايد اسير 

پنجم روح القدس است اين روح القدس واسطه بين حق و خلق  .مقدس و منزّه کند جاهل را عالم نمايدشهوات نفسانيه را 
است مثل آئينه است مقابل آفتاب چگونه آئينه مقدس اقتباس انوار از آفتاب کند و بديگران فيض رساند بهمچنين روح 

ساند و او متّصف بجميع کماالت الهيه است در هر القدس واسطه انوار تقديس است که از شمس حقيقت بحقائق مقدسه ر
  »٣٨٤.وقت ظهور کند عالم تجديد گردد و دوره جديد تأسيس شود و هيکل عالم انساني را خلعت جديد پوشاند

  معناي رجعت در مقابل تناسخ

اين مطلب به  .دارند بنابراين چون مبدأ ارواح مظاهر ظهور، روح القدس است، در مقام توحيد، اين ارواح حکم روح واحد را
اين معنا نيست که همه پيامبران الهي در مقام بشري يکي هستند و يا داراي روح يکسان مي باشند؛ بلکه همه آنها در صفات 

  .مشترکند و هر يک رجعت صفاتي ظهور قبل از خود، محسوب مي شوند

در کتب مقدسه و صحف الهيه ذکر رجعت موجود ولي نادانان پي بمعاني آن « :حضرت عبدابهاء در مورد رجعت مي فرمايند
نبردند و تناسخ گمان نمودند، زيرا مقصود انبياي الهي از رجوع رجوع ذاتي نيست بلکه رجوع صفاتيست يعني رجوع مظهر 
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مراد رجوع نفس ناطقه و  در انجيل ميفرمايد که يحيي بن زکريا حضرت ايلياست از اين بيان .نيست رجوع کماالتست
شخصيت حضرت ايليا در جسد حضرت يحيي نه بلکه مراد اينست کماالت و صفات حضرت ايليا در حضرت يحيي جلوه و 

سراجي که شب گذشته در اين محفل برافروخت چون در شب آينده سراج ديگر برافروزد گوئيم چراغ ديشب  .ظهور نمود
د بعد انقطاع يافت چون باز جريان کند در جريان ثاني گوئيم اين آب آن آبست جاري بواي  باز روشن شد آب از چشمه

دوباره جاري شد و اين سراج بعينه آن سراج و همچنين در بهار سال گذشته گل و رياحين بشکفت و ميوه خوشگوار بار آمد 
از اين بيان مقصد آن  .عروج نموددر سال آينده گوئيم که آن ميوه خوشگوار بار آمد و آن گل و رياحين و ازهار عود و 

نيست که اجزاء مرکّبه گل پارسال بعينه بعد از تحليل دوباره ترکيب يافت و عود و رجوع نمود بلکه مراد اينست که آن 
لطافت و مالحت و رائحه طيبه و لون بديع که در گل پارسال بود بعينه در گل امسال مشهود و واضح است خالصه مقصود 

ثل بين اين گل و آن گل است و رجعتي که در صحائف الهيه مذکور اينست و اين معني در رساله ايقان بقلم اعلي تشابه و تما
  »٣٨٥.ءمفصّل و مشروح گشته مراجعت نمائيد تا بر حقائق اسرار الهيه مطّلع گرديد و عليک التّحية و الثّنا

  تناسخ و تواسخ

مي شويم که مقصود از تناسخ مابين مذاهب و عقايد سلف چه بوده است و در ادامه با توضيحات حضرت عبدالبهاء متوجه 
   .اعتقاد اهل بهاء در اين مورد چگونه است

بدان تناسخيان بر دو قسمند قسمي معتقد بعقاب و ثواب معنوي در عالم « :حضرت عبدالبهاء در مورد مسئله تناسخ مي فرمايند
خ و رجوع باين عالم مجازات و مکافات بيند و نعيم و جحيم را حصر در اين جهان اخروي نيستند، لهذا برآنند که انسان بتناس

و اين فرقه ايضاً بر دو قسمند بعضي برآنند که انسان گاهي در رجوع باين عالم بصورت  .دانند و بجهان ديگر قائل نيستند
باره بعالم انسان آيد و اين را تواسخ نامند و حيوان درآيد تا مجازات شديده بيند و بعد از حمل عذاب اليم از عالم حيوان دو

قسم ديگر برآنند که از عالم انسان بعالم انسان رجوع کند و در رجوع ثواب و جزاي زندگاني اول مشاهده نمايد و اينرا تناسخ 
تناسخ را واسطه تکامل و فرقه ديگر از اهل تناسخ بعالم اخروي قائل و  .گويند و هر دو فرقه بجهاني غير اين جهان قائل نيستند

شمرند که انسان بذهاب و اياب در اين جهان بتدريج کسب کماالت نمايد تا آنکه بمرکز کمال رسد يعني نفوس ترکيب از 
ماده و قوتند ماده در بدايت يعني دور اول ناقص است و چون مکرر باين عالم آيد ماده ترقّي نمايد و صفا و لطافت حاصل 

   .آئينه شفّاف گردد وقوت که عبارت از روح است بجميع کماالت در آن تحقّق يابدکند تا مانند 

بايد از معتقدان تناسخ برهان طلبيد نه قرائن و تصور و وجدان ولي شما از من دالئل و براهين امتناع تناسخ ميجوئيد لهذا بيان  ...
باطن است و ملک آئينه ملکوت و عالم جسماني مطابق عالم اول برهان امتناع اين است که ظاهر عنوان  .امتناع بايد نمود

پس در عالم محسوس مالحظه نما که تجلّي تکرر نيابد چه که هيچ کائني از کائنات بديگري من جميع الوجوه  .روحاني
ن جميع الوجوه مشابه و مماثل نه آيت توحيد در جميع اشيا موجود و پديد اگر خزائن وجود مملو از دانه گردد دو دانه را م

چون برهان توحيد در جميع اشيا موجود و وحدانيت و  .مشابه و مطابق و مماثل بدون امتياز نيابي البد فرق و تمايزي در ميان
فردانيت حق در حقائق جميع کائنات مشهود پس تکرر تجلّي واحد ممتنع و محال لهذا تناسخ که تکرر ظهور روح واحد 

و چون از براي هر کائني از کائنات  .در اين جهان تجلّي واحد است و اين مستحيل و غير ممکن بماهيت و شؤون سابق
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ناسوتيه تکرر بتجلّي واحد محال و ممتنع پس از براي کائنات ملکوتيه نيز تکرر در مقامي از مقامات چه در قوس نزول و چه 
لي در کائنات ناسوتيه من حيث النّوع عود و رجوع واضح و .در قوس صعود ممتنع و مستحيل زيرا ناسوت مطابق ملکوتست

يعني اشجاري که در سنين سابق برگ و شکوفه و ثمر نموده بودند در سنه الحق نيز بعينه همان اوراق و ازهار و اثمار ببار 
عالم نبات بعالم جماد آوردند اين را تکرر نوع گويند و اگر کسي اعتراض نمايد که آن ورق و شکوفه و ثمر متالشي شد و از 

تنزّل نمود دوباره از عالم جماد بعالم نبات آمد پس تکرر يافت جواب اينست که شکوفه و برگ و ثمر پارسال متالشي شد و 
آن عناصر مرکّبه تحليل گشت و در اين فضا تفريق شد آن اجزاء مرکّبه برگ و ثمر پارسال بعينها بعد از تحليل دوباره ترکيب 

و همچنين جسم انسان بعد از تحليل متالشي گردد و  .د ننموده بلکه از ترکيب عناصر جديده نوعيت عود کردهنگشته و عو
اجزاء مرکّبه تفريق شود و اگر چنانچه از عالم جماد و يا نبات دوباره اين جسم عود کند اين جسم بعينه اجزاء مرکّبه انسان 

در اين فضاي واسع منتشرشد بعد اجزاء ديگر از عناصر ترکيب گشت و سابق نبوده آن عناصر تحليل شد و تفريق گشت و 
جسم ثاني شد و شايد جزئي از اجزاء انسان سابق در ترکيب انسان الحق داخل شود اما آن اجزاء بتمامها و عينها بدون زياده و 

ق بوجود آيد و استدالل شود باينکه نقصان محفوظ و مصون نمانده تا دوباره ترکيب گردد و از آن ترکيب و امتزاج انسان الح
اين جسم بتمام اجزا عود نموده و شخص اول شخص ثاني شده بناء عليه تکرر حاصل گرديده و روح مانند جسم بعينه عود و 

  .تکرر نموده و بعد از فوت بذاته رجوع باين عالم فرموده

نمايد و شفّاف گردد و پرتو روح بمنتهاي کمال در او و اگر گوئيم که اين تناسخ بجهت حصول کمالست تا ماده کسب صفا  
ظاهر شود اين نيز تصور محض است زيرا بر فرض صديق اين مطلب در تجدد و عود تغيير ماهيت ممکن نه زيرا جوهر نقص 
بعود و رجوع حقيقت کمال نگردد ظلمت صرف بعود و رجوع مصدر نور نشود حقيقت عجز برجعت قدرت و قوت نشود و 

اهيت ناسوتيه بعود و رجوع حقيقت ملکوتيه نشود شجره زقّوم آنچه تکرر يابد ثمر شيرين ندهد و شجره طيبه هر چه عود م
کند موه تلخ ببار نيارد پس معلوم شد که تکرر و رجوع بعالم ناسوتي مورث کمال نشود و اين تصور را برهان و دليلي نه 

حضرات ثياسفيها برآنند که انسان در قوس صعود  .کمال في الحقيقه فيض پروردگار عبارت از افکار است بلکه مدار حصول
بکرات و مرات عود و رجوع نمايد تا اينکه بمرکز اعلي رسد در آن مقام ماده مرآت صافي شود و انوار روح بنهايت قوت 

ت که عوالم جسماني بنهايت قوس نزول سطوع کند و کمال ذاتي حاصل گردد و حال آنکه مسلّم مدقّقين مسائل الهيه اس
منتهي گردد و مقام انسان نهايت قوس نزول و بدايت قوس صعود است که مقابل مرکز اعلي است ديگر از بدايت تا نهايت 
قوس صعود مراتب روحانيه است قوس نزولرا ابداع خوانند و قوس صعود را اختراع نامند قوس نزول بجسمانيات منتهي گردد 

صعود بروحانيات و نوک پرگار در ترسيم دائره حرکت قهقري ننمايد زيرا منافي حرکت طبيعي و نظم الهي است و و قوس 
و از اين گذشته عالم ناسوتي را چندان قدر و مزيتي نه که انسان بعد از نجات از اين قفس دوباره  .الّا انتظام دائره بر هم خورد

استعداد و قابليت حقيقت انسان بسير در مراتب وجود ظاهر و عيان گردد نه بتکرر و آرزوي اين دام نمايد بلکه بفيض ابدي 
زف که در کُمون دارد چون يک مرتبه دهان گشايد ظاهر و عيان شود و اين گياه چون يک و خَ اين صدف هر در .رجوع

و حرکت در عوالم بخطّ مستقيم بر نظم طبيعي  و از اين گذشته سير .نبات ثاني نيستامرتبه برويد خار يا گل ببار آرد احتياج ب
سبب وجود است و حرکت منافي نظم و وضع طبيعي سبب انعدام است و رجوع روح بعد از صعود منافي حرکت طبيعي و 
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حصول وجود ممتنع و مستحيل مانند آنست که انسان بعد از خالصي از عالم رحم دوباره  ،مخالف نظم الهي لهذا از رجوع
   .رجوع نمايد بعالم رحم

جسم را ظرف شمرند و روحرا مظروف دانند مانند آب و جام اين  ،تواسخ را چه تصور سست مالحظه نمائيد که اهل تناسخ و
آن قدر مالحظه نکنند که روح از  .آب از اين جام فراغت نمود و در جام ديگر عود کرد اين تصور ملعبه صبيان است

د نهايت اينست که تعلّق بتن مانند آفتاب بآئينه حاصل نمايد و اگر چنانچه روح بسبب مجردات است و دخول و خروج ندار
تکرر رجوع بعالم جسماني قطع مراتب نمايد و کمال ذاتي يابد بهتر آن بود که پروردگار روح را امتداد حيات در عالم 

اين فکر اصالً از  .صول حيات ثاني نبودجسماني ميداد تا اکتساب کماالت و فيوضات مينمود لزوم چشيدن جام هالک و ح
 .تصور حصر وجود در اين جهان فاني و انکار جهانهاي الهي در بعضي از تناسخيان منبعث و حال آنکه عوالم الهي نامتناهي

تناهي اگر عوالم الهي باين عالم جسماني منتهي گردد ايجاد عبث شود بلکه وجود ملعبه صبيان گردد که نتيجه اين کائنات نا م
وجود اشرف انساني آن نيز ايامي چند در اين دار فاني ذهاب و اياب نمايد و مکافات بيند عاقبت کلّ کامل گردند و ايجاد 
الهي و کائنات موجوده نامتناهي تکميل و منتهي شوند الوهيت ربانيه و اسماء و صفات الهيه در حق اين کائنات روحانيه 

يوس لمطّل و معوق گردد سبحان ربک رب الْعزَّة عما يصفُون مانند عقول قصيره فالسفه سلف مثل بطموجوده اآلن از تأثير مع
و سائرين که چنين اعتقاد و تصور مينمودند که جهان حيات و وجود محصور در کره ارض است و اين فضاي نامتناهي وجود 

مالحظه نمائيد که چقدر فکرشان قصير و عقولشان ضعيف بود حال  .خالي محصور در طبقات تسعه آسماني و جميع فارغ و
صيري تناسخيان نيز چنان گمان نمايند که جهانهاي الهي محصور در عوالم تصور انساني بلکه بعضي از تناسخيان مثل دروز و نُ

اين کون الهي که در نهايت  را تصور چنان که وجود محصور در اين جهان جسماني اين چه تصورجاهالنه است زيرا در
کمال و جمال و عظمت نمودار اين اجرام نورانيه عالم جسماني نامتناهي ديگر دقّت بايد نمود که عوالم روحانيه الهيه که اصل 

  »٣٨٦.اساس است چقدر نامتناهي و بي پايانست فاعتبروا يا اولي االبصار

  عدم عروج ارواح به عالم جسماني

يين خداوند عالم جلّ و عزّ روح مؤمن را قبض فرموده در اعلي علّ« :در مورد عروج ارواح مي فرمايندحضرت بهاءاهللا نيز 
صاعد خواهد گردانيد در اين مقام عزّ روحاني ارواح مؤمنين يکديگر را بطريقي که خداوند عالم قبال مقدر فرمايد خواهند 

اليزالي تعلق بعود به عالم جسماني نخواهند شد تا زماني که مشيت  و راجع ...شناخت و با هم مستعرج باعلي علو خواهند شد
خلق گيرد و عالمي ديگر شود و دراين عالم انچه بكون ايند ارواحي ديگر است نه انكه روح قبل حلول در نفسي نمايد و 

س او حلول نمايد يا شخص نفس شخص سابق شود بل انچه نسبت به مظاهر است يعني در مقام نفس او خواهد بود نه انكه نف
انكه هيئت روح مجسم گردد بل لم يزل و اليزال خلق در مقام خود و حق در مقام خود و روح مومن و منافق در مقام خود و 

درك عالم ارواح در اين عالم اجساد ممكن نشود هر انچه در قوه خياليه دست دهد انعالم سواي ان  .كل في فلك يسبحون
 .»٣٨٧است
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  از کلمات ناشايستهتهمت استفاده  .۴۶

  ."لسان از براي ذکر خير است او را به گفتار زشت مياالئيد" :حضرت بهاءاهللا در کتاب عهدي مي فرمايند

اين است که حضرت بهاء اهللا و حضرت " گزيده اي از تعاليم متعالي بهائيت"تهمت ديگر معاندين در مقاله خود تحت عنوان 
ايشان با لحني زننده چنين  .خويش که با ايشان مخالفت کردند، القاب تندي بکار برده اندعبدالبهاء در ارتباط با برادران 

در الواح وصاياي عبدالبها  .غ معرفي نمودند بسيار شنيده ايدالاز خطابه مشهور بهاءاهللا که در آن برادر خويش را ا..." :مينويسند
سگ، خوک، سوسک، کالغ، روباه، کرم خاکي، " :کلمات نيز وي برادرش را که با او در جانشيني پدر رقابت داشت با

در کتاب مائده آسماني . معرفي مي نمايد" بلبل و طاووس"اين در حالي است که خود را  .توصيف نموده است" خفّاش و پشه
  "...نيز خطاب به يحيي ازل وي را حرامزاده را بکار ميبرد

  بررسي اين اتهام

ن اثبات بطالن خودش است، چرا که سرتاسر پاراگراف اکنده از لحني توهين آميز و بي خود بزرگتريال اگر چه پاراگراف با
اين ال معمو .فرهنگ است، اما سخافت اين مقاله بيش از هر چيز، در اين است که بکلّي دروغ باف و افتراء پرداز ميباشد

همين پاراگراف نيز موقعي که نويسنده ادعا  در. نويسندگان موقعي که مطلبي را جعل ميکنند، از ذکر مأخذ خودداري ميکنند
ملقّب " غ و حرامزادهالا"ميکند که حضرت بهاءاهللا، برادر خود يحيي ازل را که بتمام قوا بر مخالفت حضرت بهاءاهللا قيام کرد 

گويا  .ميکند کردند، از ذکر مأخذ احتراز ميکند و فقط در جمله غلط خود در مورد ادعاي دوم به کتاب مائده آسماني اشاره
نويسنده مقاله فکر ميکند مائده آسماني کتابيست نوشته حضرت بهاءاهللا و نميداند که هرگز حضرت بهاءاهللا چنين کتابي 

جلد کتاب گوناگون است که نويسنده بهائي، جناب اشراق خاوري در جلدهاي گوناگون،  ٩ننگاشتند بلکه مائده آسماني نام 
  .ءاهللا، حضرت عبدالبهاء و حضرت ولي امراهللا را جمع کرده استمنتخباتي از بيانات حضرت بها

غ يا حرامزاده ندادند و همانطور که ذکر شد علّت اينکه الاما حقيقت اينست که هرگز حضرت بهاءاهللا به يحيي ازل لقب ا
بور نويسنده يک اشتباه در پاراگراف مز .نويسنده، اين مطلب را بدون ذکر کتاب مطرح ميکند اينست که ميداند دروغ ميگويد

چنانکه ديديم نويسنده مقاله ادعا ميکند که  .مهم ميکند و آن اينست که در مورد مهمترين دليل خود ذکر مأخذ مينمايد
" سگ، خوک، سوسک، کالغ، روباه، کرم خاکي، خفّاش و پشه"حضرت عبدالبهاء برادر خود را در الواح وصايا به القاب 

صفحه تشکيل  ٢٥تا  ۲۰کال کار اينست که الواح وصايا کتاب بزرگي نيست، بلکه صرفاً از حدود اش .توصيف فرموده اند
در سرتاسر الواح وصاياي  .بر رسي نمود تا صحت يا سقم ادعاي ايشان واضح شود بهمين جهت بآساني ميتوان آنرا .شده است

يگري هرگز هيچيک از اين کلمات، چه بشکل فارسي و حضرت عبدالبهاء، نه نسبت به برادرشان و نه نسبت به هيچ موجود د
البتّه يک  .جالب است که حتّي يکي از اين هشت کلمه در الواح وصايا مطلقاً ذکر نشده است .چه معادل عربي آن نيامده است

قه روان شناس هم بخوبي ميتواند از ترتيب کلمات مذکور بفهمد که اين مطالب چيزي جز انعکاس فرهنگ نجاست در ف
  .اسالمي و برافروختن مسلمانان نيست، چرا که واژه هاي ناشايسته و رکيک، به شکل اول، سگ و دوم، خوک ظاهر ميشود
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اگر چه ادعاي نويسنده در پاراگراف مذکور صد در صد دروغ است، ولي همواره کتب آسماني و نيز فالسفه و شعراء و 
ت گوناگون، از جمله تشبيه به حيوانات استفاده کرده اند و در اين مورد آثار ادباي جهان براي بيان حقائق فرهنگي از تمثيال

بعنوان مثال اين مقاله مدعي ميشود که حضرت بهاءاهللا برادر خود يحيي  .مقدسه بهائي نيز از اين سبک ادبي استفاده مينمايد
غ خطاب کرده اند و از اين مطلب جعلي چنين نتيجه ميگيرد که حضرت بهاءاهللا کلمات الازل را که بمخالفت ايشان قيام کرد ا

انکار کالم اهللا مجيد پرداخته است و به توهين اما با اين حرف خود به  .ناشايسته و رکيک ادا کرده اند و لذا پيامبر الهي نيستند
غ تشبيه البه ا علّت اين امر اينست که قرآن کريم کافران را به شکلهاي گوناگون .به خدا و به پيامبر اسالم مبادرت کرده است

حمر «ه عنوان بعنوان مثال، قرآن کريم از کافران ب .غ تشبيه نموده استالبردن صدا را به صداي اال فرموده است و حتّي با
غهائي که با ديدن شير رم کرده و فرار ميکنند سخن مي گويد و يا در نفي صداي ناهنجار اليعني ا» ٣٨٨مستنفره فرت من قسورة

آشکار است که  .صوات است، را نازل ميفرمايدالغ انکر االيعني صداي ا» ٣٨٩صوات لصوت الحميرالان انکرا«به نقل از لقمان 
في خود در واقع به آئين مقدس اسالم مي تازد و در مورد قرآن کريم دست به جسارت و اهانت ميزند نويسنده مقاله با دروغ با

  .و اينهم تعجبي ندارد چرا که انکار هر يک از پيامبران خدا، در واقع انکار همه آنهاست

  انديشه بنيادين رأفت و محبت و دوري از نزاع در آئيم بهائي

طر نيافتن هيچ اشکالي در الواح وصايا، دست به جعل و دروغ بافي زدند و حضرت عبدالبهاء را نويسندگان اين مقاالت که بخا
سگ، خوک، سوسک، کالغ، روباه، کرم خاکي، "به دروغ متّهم ساختند که در الواح وصايا به برادر ناقض خويش، القاب 

 ه، بلکه اين افتراء را مبنائي براي يک اعتراض ديگرداده اند، به اين دروغ و جعل بي شرمانه خويش اکتفا نکرد" خفّاش و پشّه
 .قرار داده اند و با لحني تمسخر آميز از تناقض ميان چنين واژه هائي با شعار صلح عمومي در آثار بهائي سخن گفته اند

ء در حقيقت اينست که الواح وصايا مشحون از ذکر مظالم و عدوان برادر خود ميباشد و در يک مورد حضرت عبدالبها
اما عليرغم ذکر همه اين عداوتها  .مناجات خود بسوي خداوند از محاصره و هجوم توسط گرگان خونخوار نيز سخن گفته اند

و شقاوتها، در همان الواح وصايا است که انديشه رأفت و عطوفت و محبت و صلح و مظلوميت را نه به وسيله اي براي کينه و 
بيان ذيل در  .ه اي براي گسترش عطوفت و بخشش و محبت و صلح و تعاون مبدل ميسازدخشونت نسبت به ظالم، بلکه وسيل

آري، آئين بهائي، بفرموده حضرت  .الواح وصايا در باره چگونگي برخورد يک بهائي با عداوت و جهالت اشقياء است
  ».ده شاٌن انساننزاع و جدال شاٌن درندگان ارض بوده و هست و اعمال پسندي«بهاءاهللا، معتقد است که 

اي احباي الهي، در اين دور « :حضرت عبدالبهاء در الواح وصايا، پس از ذکر ظلم و ستم ناقضان عهد الهي چنين ميفرمايند
بايد با جميع طوائف و قبائل چه آشنا و چه بيگانه نهايت محبت و راستي و  .مقدس نزاع و جدال ممنوع و هر متعددي محروم

درستي کرد و مهرباني از روي قلب نمود، بلکه رعايت محبت را بدرجهء رساند که بيگانه خود را آشنا بيند و دشمن خود را 
لهذا بايد فضائل و  .د از خواص امکانييعني ابداً تفاوت معامله گمان نکند، زيرا اطالق امريست الهي و تقيي .دوست شمرد

مثالً انوار آفتاب عالمتاب است و باران رحمت  .ت از حقيقت هر انساني ظاهر شود و پرتوش شمول بر عموم يابدالکما
 .نسيم جانبخش هر ذي روحي را پرورش دهد و مائده الهي جميع کائنات حي را نصيب شود .مبذول بر عالميان پروردگار

پس  .ف و الطاف بندگان حق بايد بنحو اطالق شامل جميع بشر گردد، دراينمقام ابداً تقييد و تخصيص جائز نهبهمچنين عواط
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اي ياران مهربان با جميع ملل و طوائف و اديان با کمال راستي و درستي و وفاپرستي و مهرباني و خيرخواهي و دوستي معامله 
و ناداني و دشمني و بغض و کين از روي زمين زائل شود، ظلمت  نمائيد تا جهان هستي سرمست جام فيض بهائي گردد

اگر طوائف و ملل سائره جفا کنند شما وفا نمائيد، ظلم کنند عدل  .بيگانگي از جميع شعوب و قبائل بانوار يگانگي مبدل گردد
  »...زخم بزنند مرهم بنهيد نمائيد، اجتناب کنند اجتذاب کنيد، دشمني بنمايند دوستي بفرمائيد، زهر بدهند شهد ببخشيد،

از نقطه نظر جامعه شناسي و مردم شناسي اين نکته بسيار جالب است که نويسندگان اين گونه مقاالت ذکر القاب منفي را در 
ارتباط با دشمنان مظاهر الهي، دليل بي فرهنگي و بطالن عقيده ميگيرند و از اين جهت به بهائيان اعتراض ميکنند، اما در عين 

همواره در ذکر مخالفان ائمه مانند يزيد و شمر وعمر و معاويه و ابوبکر و حتّي همسر پيامبر عايشه به هزار لعن و و طعن  حال
ميپردازند و در هر طعن و لعني ثوابي براي خود مقدر مي بينند و از کاربرد کلمات ناشايسته، احساس فضيلت و فرهنگ و 

ادي که تمام طرز فکرشان از دنيا و بشريت بر اساس اصولي خشونت آميز نظير ارتداد و حال بايد ديد که افر .ايمان ميکنند
تکفير و تفسيق بنا شده و اين خشونت زباني ايشان متاٌسفانه بشکل عملي هم ظاهر ميگردد، چگونه از لزوم شايسته حرف زدن 

  !سخن ميگويند

  الهي استفاده از استعارات و تشبيهات در آثار ادبا و پيامبران

از آنجا که آثار حضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء براي تفهيم مفاهيم پيچيده روحاني از زبان تشبيه و استعاره نيز استفاده 
اما اين نوع تمثيل  .مينمايند، در بسياري از موارد از ظلم ظالمان بشکل حمله گرگان و درندگان بر کبوتران سخن گفته ميشود

در جاي ديگر، مانند همه عرفا و  .لکه اوج فصاحت و بالغت و زيبائي کالم و لطافت و عطوفت استنه تنها رکيک نيست ب
بطرف آسمان قلمداد ميگردد، در حاليکه  ادباي نامدار ايران، مفهوم عروج و سلوک روحاني انسان به شکل پرواز يک کبوتر

شند بعنوان کرم خاکي يا کبوتر شکسته بال و غرق در گل که وابسته به تعلّقات مادي ميبا) در مقابل اهل سلوک(اهل وقوف 
بعنوان مثال به  .چنين تمثيل و تشبيهي نه رکيک است و نه ناشايسته، بلکه اوج لطافت و عشق و ايمان است .تعريف ميشوند

و از نوحه و يکي از بيانات حضرت بهاءاهللا در کلمات مکنونه که حکايت از گرفتاري طير الهي در دست کالب ارض ميکند 
ندبه هيکل بقاء بخاطر اين قساوت و شقاوت سخن مي گويد اشاره ميگردد تا خواننده متوجه گردد که استفاده از اين 

   .تشبيهات اثبات اصل وداد و عطوفت و ماليمت و صلح است و نه مجموعه اي از کلمات بي فرهنگ و ناشايسته

ليل، جمال هيکل بقا از عقبه زمردي وفا به سدره منتهي رجوع نمود و در  .اي پسر انصاف« :حضرت بهاءاهللا ميفرمايند
مذکور داشت  .گريست، گريستني که جميع مالء عالّين و کروبين از ناله او گريستند، و بعد از سبب نوحه و ندبه استفسار شد

ملحوظ افتاد که حمامات  .جوع نمودمکه حسب االمر در عقبه وفا منتظر ماندم و رائحه وفا از اهل ارض نيافتم و بعد آهنگ ر
در اين وقت حوريه الهي از قصر روحاني بي ستر و حجاب دويد و سئوال از  .قدسي چند در دست کالب ارض مبتال شده اند

اسامي ايشان نمود و جميع مذکور شد الّا اسمي از اسماء و چون اصرار رفت حرف اول اسم از لسان جاري شد، اهل غرفات از 
قت ندا از مکمن قرب رسيد زياده در آن و .و چون بحرف دوم رسيد، جميع بر تراب ريختند .مکامن عزّ خود بيرون دويدند

  ».٣٩٠بر اين جائز نه انّا کنا شهداء علي ما فعلوا و حينئذ کانوا يفعلون
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تشبيه نادان به حمار که در مواردي معدود در آثا حضرت بهاءاهللا ديده ميشود، اشاره بآيات قرآن کريم است که معارضان و 
، يهودياني را که از معاني راستين تورات ۵ قرآن کريم در سوره جمعه آيه مثال .تشبيه فرموده است" حمار"نادانان را مکررا به 

 .يعني همانند حماري که کتابهائي را حمل ميکند توصيف فرموده است» کمثل الحمار يحمل اسفاراً«غفلت ميکنند بشکل 
ان تحمل عليه يلهث او تترکه فمثله کمثل الکلب « :آمده است ١٧٦نيز در سوره اعراف آيه " سگ"تشبيه يکي از معرضان به 

بهمين سان کافران در . يعني همانند سگي است که چه آنرا براني يا بحال خود گذاري در هر حال زبانش دراز است» يلهث
يعني مانند عنکبوتي است که از خود خانه اي » کمثل العنکبوت اتخذت بيتاً«به عنکبوت تشبيه شده اند  ٤١سوره عنکبوت آيه 

افرادي را که دل و چشم و گوش خود را بکار نبرده و در نتيجه نميفهمند و نمي بينند و نمي  ا بطور کلّي قرآن کريمام .ميبافد
اولئک کاالنعام بل هم اضلّ «به حيوانات چهار پا ناميده و ايشان را چنين توصف ميفرمايد  ١٧٩شنوند در سوره اعراف آيه 

  .انات چهار پايند بلکه از آنهم گمراه تر ميباشند، آنها براستي غافل هستنديعني آنها مانند حيو» اولئک هم الغافلون

يکي ديگر از تشبيهاتي که گاهي در آثار حضرت بهاءاهللا بکار رفته است واژه همج رعاع است که بمعناي حشرات کوري که 
م علي افرادي را که خود فکر اين تشبيه اشاره به حديث معروف اسالمي است که در آن اما .در هر جهت ميروند ميباشد

 :الناس ثالثه« :امام علي ميفرمايد .نميکنند و با هر بادي بدنبال ناعقي حرکت ميکنند بعنوان همج رعاع تعريف فرموده است
عالم  :يعني مردم سه دسته هستند» ٣٩١عالم رباني و متعلّم علي سبيل نجات و همج رعاع، اتباع کلّ ناعق يميلون مع کلّ ريح

  .ني و متعلّم در راه نجات و حشرات کوري که هر ناعقي را دنبال کرده و با هر بادي حرکت ميکنندربا

  اختالف ميان حضرت بهاءاهللا و برادر نا تني ايشان، يحيي ازل

زم است باعتراض ديگري هم که مکرراً در نوشته هاي رديه نويسان تکرار ميشود اشاره کنيم چرا که به بحث ما الدر اينجا 
بسياري رديه ها عليه ديانت بهائي در بحث تاريخ آئين بهائي از اين مسئله سخن ميگويند که پس از حضرت باب  .مرتبط است

حضرت بهاءاهللا ادعا نمود که موعود بيان است و پيامبري جديد  .ميان دو برادر يعني حضرت بهاءاهللا و يحيي ازل اختالف افتاد
ناميد و در نتيجه بابيان  رد در حالي که يحيي ازل اين دعوي را نفي کرد و خود را رهبر بابيانو به تأسيس ديانتي نوين اقدام ک

   .به دو دسته تقسيم شدند، بهائي و ازلي

البتّه خود اين مطلب هيچگونه اعتراض نميتواند باشد ولي نحوه بيان همين مطلب بنوعي سخره آميز صورت ميگيرد و اين امر 
ادعاي حضرت بهاءاهللا تناقض  رت بهاءاهللا و مخالف ايشان يعني يحيي ازل بعنوان عاملي که با حقّانيتيعني اختالف ميان حض

اما بايد از اين نويسندگان سئوال کرد که اگر کسي تاريخ اسالم را بيان کند و از اختالف ميان حضرت  .دارد مطرح ميشود
ان را به دو گروه شيعه و سنّي خاطر نشان گردد و از جنگ ميان علي با ابوبکر و عمر و عثمان سخن گويد و تفرق مسلمان

حضرت علي و معاويه داد سخن دهد، آيا اين واقعيات چيزي است که بايد مورد سخره و استهزاء قرار گيرد و دليل عدم 
قابل حق و حقْانيت حضرت محمد يا امامت حضرت علي تلقّي شود و يا آنکه بيانگر اين واقعيت است که همواره در م

حقيقت، منکران و معارضان و منافقان و مخالفاني هم بوجود ميايند که عهد و پيمان الهي را در هم ميشکنند؟ يا آيا بايد قصّه 
يوسف نبي را که در قرآن کريم آمده و آن حضرت توسط برادرانش مورد تهمت و دروغ و انکار قرار گرفت، قصّه اي 

و اصوالً آيا همواره ميان پيامبر جديد و رهبران ديانت ! ه استهزاء و تمسخر مي داند؟دانست که حضرت يوسف را شايست
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اين (منسوخ قبل، اختالف وجود نداشته و پيامبر جديد مورد طعن و لعن و آزار رهبر يا رهبران مذهبي قبل قرار نگرفته است 
يي ازل، رهبر بابيان، عليه پيامبر جديد يعني ؟ در چنين صورتي چرا اعراض و طغيان يح)٣٩٢مطلب در قرآن نيز اشاره شده

حضرت بهاءاهللا بايد مسئله اي عجيب و غريب و يا شايسته توهين و بي ادبي قرار گيرد؟ عجيب است که دشمنان حقيقت 
 .هرگز از تاريخ عبرت نميگيرند و همواره اعتراضات اقوام گذشته عليه پيامبران قبل را تکرار ميکنند

  

  خوانده است؟) گوسفندان خدا( پيروان خويش را اغنام اهللا چرا حضرت بهاءاهللا .۴۷

  .و از جمله اعتراضات معترضين موضوع اغنام اهللا است که در رديه ها با هزاران ناسزا و استهزاء آن را تکرار کرده اند

  استعارات موجود در متون ديني و ادبي

استعاره از صنايع بديعه است و ادبا و فصحا نثر و نظم خود را به اين در جميع زبانها مخصوصاً زبان عربي و فارسي تشبيه و 
  :صنايع زينت داده اند، چنانکه سعدي عليه الرحمه مي فرمايد

  پادشه پاسبان درويش است
  گوسفند از براي چوبان نيست

  

  

  گرچه دولت به فر نعمت اوست
  بلکه چوبان براي خدمت اوست

  

  .در اينجا پادشاه را به چوپان و رعيت را به گوسفند تشبيه کرده است 

مثال تورات مي  .در تورات و انجيل و قرآن و بيانات ائمه اطهار صنايع بديعه، مخصوصا تشبيه و استعاره فراوان آمده است
ايشان را درآورد تا جماعت  پيش روي ايشان بيرون رود و پيش روي ايشان داخل شود و ايشان را بيرون برد و« :فرمايد

  .»٣٩٣خداوند مثل گوسفندان بي شبان نباشند

اما چون پسر انسان با جالل خود با جميع مالئکه مقدس خويش آيد آنگاه بر کرسي جالل خود خواهد « :و انجيل مي فرمايد
نشست جميع امتها در حضور او جمع شوند و آنها را از همديگر جدا مي کند به قسمي که شبان ميشها را بر دست راست و 

بز تشبيه فرموده و نيز در  شبان و امتها را به ميش ودر اينجا حضرت مسيح خود را  .»٣٩٤بزها را بر دست چپ خود قرار دهد
و در آيه اي ديگر مي » ٣٩٥من شبان نيکو هستم شبان نيکو جان خود را در راه گوسفندان مي نهد«جاي ديگر مي فرمايد 

يک گله و يک  و مرا گوسفندان ديگر هست که از اين آغل نيستند بايد آنها را نيز بياورم و آواز مرا خواهند شنيد و« :فرمايد
يحيي عيسي را ديد که به جانب او مي آيد پس گفت اينک بره خدا که گناهان جهان « :و نيز مي فرمايد» ٣٩٦شبان خواهند شد
  .»٣٩٧.را بر مي اندازد

  تشبيهات مشابه
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حضرت  است، البته تشبيه آن حضرت به شير از لحاظ شجاعت آن" اسداهللا الغالب" )ع(يکي از القاب حضرت امير المؤمنين 
يعوب به معني زنبور عسل است و از  .»انا يعوب الدين«است، نه از لحاظ ديگر و همچنين آن حضرت فرموده است که 

البته مقصود آن حضرت  .يعني مائيم ناقه خدا» نحن ناقه اهللا«سؤال از ناقه صالح شد، آن حضرت فرمود ) ع(حضرت صادق 
اقه اهللا بوده، دچار ظلم و آزار قوم لدود واقع شد و آن حضرت و ساير ائمه اين بوده است که چون ناقه صالح پيغمبر که ن

به همين ترتيب، اغنام  .اطهار هم گرفتار ظالم ستمکاران بوده اند، خودشان را از لحاظ مظلوميت به ناقه صالح تشبيه فرموده اند
  .مي باشند" احباءاهللا"اهللا به اعتبار نسبت به حق و نصرت حق و تبعيت از تعاليم الهي، 

حال از معترضين بايد پرسيد که بره خدا و اسداهللا و يعوب دين و ناقه اهللا با اغنام اهللا چه فرقي دارد و چرا ايشان که نسبت به 
اغنام اهللا اين همه اعتراض و استهزاء مي کنند، متوجه نيستند که اعتراض آنها به بره خدا و شير خدا و يعوب دين هم وارد 

   .است

  دليل و نمونه هاي استفاده از تشبيهات

اگر بندگان مؤمن خدا را اغنام الهي ناميده اند و خداوند را به شباني و نگاهبان مثل زده اند، مسلم است که از لحاظ مظلوميت 
گرگان مؤمنين باهللا بوده، نه از جهت هيکل طبيعي گوسفند و خصوصيات جسماني آن حيوان، چنانکه دشمنان پرکين را هم به 

إِن ..« :قرآن مي فرمايد .درنده تشبيه فرموده اند و در قرآن کريم کفار را به گاو و خر، بلکه پست تر از بهائم تشبيه فرموده اند
ذين حملُوا مثَلُ الَّ«ترند و همچنين  يعني آنان جز مانند چهارپايان نيستند، بلكه گمراه» ٣٩٨هم إِلَّا كَالْأَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ سبِيلًا

يعني کفار مانند چهار پايان مي باشند، مثل کسانيکه حمل مي کنند » ٣٩٩التَّوراةَ ثُم لَم يحملُوها كَمثَلِ الْحمارِ يحملُ أَسفَارا
نيز در اين  سعدي عليه الرحمه .تورات را، پس متحمل مفاد و معناي تورات نشدند مانند خريست که حمل مي کنند کتابها را

  :٤٠٠باره فرموده است

  علم چندانکه بيشتر خواني
  نه محقق بود نه دانشمند
  آن تهي مغز را چه علم و خبر

  

  

  چون عمل در تو نيست ناداني
  چارپائي بر او کتابي چند
  که بر او هيزم است و يا دفتر

  

  

  اعتراض به تشبيه ستمگران به فرزندان شيطان .۴۸

 ۳۵۵کتاب گنج شايگان و مائده آسماني صفحه  ۷۹ز گفته که در صفحه يتند و عتاب آم يلحنبا ) شايان(ن ييکي از معترض
يعني بگو " فقد دخل الشيطان علي فراش امه )بهاء(قل من کان في قلبه بغض هذا الغالم " باب يازدهم تصريح شده است که
  !ستر و رختخواب مادرش رفته استرا داشته باشد قطعا شيطان در ب) بهاءاهللا(هرکس در قلبش دشمني اين غالم 

باب  ۳۵۵مائده آسماني صفحه " .آشکار است ين امر بهائيمعاند نجا بي سوادي فاحش و جعل واضح يکي ديگر ازيدر ا
جلد است که توسط جناب اشراق خاوري از بيانات  ۹کتاب مائده آسماني،  .ن قرد استيفقط زاده توهم و اوهام ا" يازدهم
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نويسنده که تنها نام اين کتاب را شنيده گمان مي کند که اين کتاب  اما .ه بهايي جمع آوري شده استمبارکه طلعات مقدس
  ! نوشته حضرت بهاءاهللا و يک جلدي است

ولي در دين  .شيطان هر چيزي است که مردم را از خدا و دين الهي دور کند .تعريف شيطان در ديانت بهائي واضح است
بهائي موجودي به نام شيطان يا ابليس وجود ندارد و حضرت بهاءاهللا داستان ابليس را يک استعاره و تشبيه براي تعليم بشر 

به نفس اماره تعبير ...شيطان عبارت از قواي طبيعت است که« :مثالً  مي فرمايند .دانسته اند، نه يک واقعيت ديني يا روحاني
بگو اهريمنان در کمينگاهان ايستاده اند، آگاه باشيد و بروشنائي نام بينا از تيرگيها خود را « :مي فرمايندهمچنين  .»٤٠١...شده

  »٤٠٢.اهريمنان نفوسي هستند که حائل و مانع اند مابين عباد و ارتفاع و ارتقاء مقاماتشان .عالم بين باشيد نه خود بين .آزاد نمائيد

برخي بيانات، افراد ستمگر و خونخوار و بي انصاف را بعنوان فرزندان اوهام و يا شيطان و  اما اين مسأله که حضرت بهاءاهللا در
يا ناداني تشبيه فرموده اند، اشاره اي است به بيان حضرت محمد که خود و حضرت امام علي را والدين امت اسالم معرفي 

ن امت ميباشيم و در نتيجه کافران و مشرکان بعنوان يعني من و علي والدين اي »٤٠٣مهالعلي ابوا هذه ا  انا و« :فرموده است
 واضح است که بيان حضرت محمد را نبايد بعنوان مفهوم لفظي .فرزندان ظلم و ناداني و ابليس و شيطان تصوير ميشوند

قت معناي فرمايش حضرت محمد اين است که افراد مؤمن، يدر حق .را چنين برداشتي کفر صريح استيبرداشت کرد، ز
 .رزندان روحاني حقائق الهي ميباشند، همانگونه که افراد معرض و گمراه، فرزندان روحاني ضاللت و جهالت مي باشندف

   .بيانات حضرت بهاءاهللا نيز بهمين معنا است

که خودبين است و چشم حسرت و طمع به دنيا دوخته و بين بندگان و خداوند حجاب مي شود، به  يگر، از موجوديان ديبه ب
حضرت  .طان همان نفس اماره است که امر کننده به عمل غير الهي استيبه عبارت ساده تر قرآني، ش .ريمن تعبير شده استاه

دنيا  يفتگيشان را داشته باشد، منشاء اين کينه، از نفس اماره، شهوت قدرت و شيبهاءاهللا مي فرمايند کسي که دشمني و کينه ا
  .است

  

  اعتراض بر احکام الهي  .۴۹

اگر چه در هر يک از احکام و اوامر الهي هزارها حکمت نهفته  .جمله اعتراضات معترضين، اعتراض به احکام الهي استاز 
است، ولکن بايد دانست که اول وظيفه هر فرد، تحقيق و تحري حقيقت است، يعني شناختن مظهر ظهور الهي با ادله و براهين 

يدن به فيض ايمان و ايقان، وظيفه ثانوي اطاعت و پيروي از اوامر و احکام پس از شناسايي مظهر ظهور و رس .عقلي و نقلي
حتي اگر به روز روشن، نام شب ظلماني نهند و  .اوست، اگر چه آن اوامر و احکام با عقول ناقصه بندگان مطابقت نداشته باشد

مظاهر مقدسه  ا زنده ابدي خوانند، چون بهدانند و مردگان ر شب ظلماني را روز روشن نامند و يا زندگان را مرده هزار ساله
ايمان داريم، بايد اوامر و احکام آنها را اطاعت و پيروي نماييم و دليل و برهان و فلسفه نخواهيم که مثال فلسفه کشتن هزاران 

ا براي و شتر در روز عيد اضحي و دفن آنها در زير خاک و رمي جمره و غيره در اعمال حج چيست و يا چر گاو و گوسفند
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سه طالقه محلل مقرر گرديده و يا دليل مباح بودن خريد و فروش بنده و برده در شرايع و اديان قبل چه بوده و بسياري از 
   .احکام ديگر که اطاعت آنها بدون چون و چرا بر هر يک از مؤمنين فرض و واجب است

و ابدا جاي چون و چرا نيست و چنانکه مذکور شد، خواستن دليل و برهان و فلسفه براي احکام در هيچ ديني جايز نبوده 
معترضين؛خواه معترضين به اسالم و خواه معترضين به امر بهائي، بايد اول از راه دليل و برهان به حقانيت آن دين معتقد شوند 

چ مريضي از طبيب و پس از ايمان و عرفان، بدون چون و چرا اوامر و احکام آن آئين را اطاعت و پيروي نمايند، زيرا که هي
همين که به  .حاذق، دليل و برهان و فلسفه نخواسته است که اين دارو چه خاصيت دارد و اين معالجه را چه ضرورت است

يقين مبين دانسته شود که طبيب حاذق است و درد را درمان مي کند، بايد مريض بدون چون و چرا دستورات او را به کار 
 ٤٠٤.مجبور به استفاده داروهاي تلخ و نا مطبوع شود بندد تا معالجه شود، حتي اگر

  

 اعتراض به ريش و گيسوان بلند حضرت بهاءاهللا .۵۰

حضرت بهاءاهللا در کتاب اقدس مردان را از اينکه موي سرشان از حد گوشها تجاوز کند، برحذر مي دارند، ولي خود داراي 
  .استگيسوان بلند بوده اند و اين مطلب موجب اعتراض برخي گرديده 

حضرت بهاء اهللا در کتاب اقدس، تراشيدن موي سر با تيغ را نهي کرده اند و فرموده اند که ما سر انسان را به مو زينت داديم و 
ولي مصداق تجاوز از حد آذان که بمنزله رها کردن موي بدون پيرايش  .تراشيدن موي سر بنوعي زائل کردن زيبائي است

قد حرم " ين نوع احکام در قياس با احکامي که حرمت آن به صراحت بيان گرديده، مانندالبته ا .است، چندان دقيق نيست
در هر صورت اين مطلب صحيح است و حضرت   .، بمراتب خفيف ترند و معصيت محسوب نمي گردند"عليکم القتل و الزنا

ل هم موجود بوده است، چنانکه پيامبر اسالم، نمونه هاي اين گونه امور در اديان قب البته .بهاءاهللا موهاي بلند و افشاني داشتند
   .در قرآن نکاح بيش از چهار زن را حرام نموده اند، ولي خود چند برابر اين تعداد همسر داشتند

به نظر مي رسد گاهي پيامبران براي خودشان تخفيفهائي قائل مي شوند که حکمت آن بر بندگان پوشيده است و البته صاحب 
در نظر داشت که گاهي اين امور براي امتحان عباد ظاهر شده تا مشخص شود چه کساني ايمان حقيقي  داما باي .اختيارند
ذکر اين نکته نيز ضروري است که احکام به تناسب حال مردمان آن زمان، در ابتدا به طور کامل قابل اجرا نبودند و اين  .دارند

نمونه اجراي  .، که شرايط فراهم شده بود، کامال به اجرا در آمدندگونه احکام نيز در امر بهائي از زمان حضرت ولي امراهللا
تدريج تعاليم را مي توان در دين اسالم نيز يافت؛ آنجا که حضرت محمد براي جذب اعراب، در آيات غرانيق به مدح و 

  .ستايش بتها پرداختند تا شرايط را به تدريج براي دعوت به سوي خداوند يکتا فراهم کنند
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  قبله شما مقبره پيامبرتان است؟ چرا  .۵۱

از جمله اعتراضات اين است که چرا رو به آرامگاه حضرت بهاءاهللا نماز مي خوانيد، در حالي که قرآن و پيامبر اسالم پيروان 
  .و سجده در برابر آنان را شرک مي داند" همنوع پرستي"خود را از هر نوع پرستش غير خدائي منع کرده و هرگونه 

در مورد قبله، با خود  .اهللا در کتاب اقدس، اهل بهاء را به نماز گزاردن به سوي خودشان سفارش فرموده اندحضرت بهاء
بينديشيد که شرف و منقبت کعبه در چيست؟ آيا غير از انتساب آن، به پيامبر الهي حضرت ابراهيم است؟ اگر اين انتساب 

آيا  چه تقدسي دارد که بايد به سمت آن نماز خواند و سجده کرد؟ نباشد، اين مجموعه سنگ و خاک که زماني بتخانه بوده،
اراضي مقدسه را به سبب چيزي غير از ظهور پيامبران در آن، مقدس مي دانند؟ آيا کوه طور به اين سبب که کالم الهي از 

هور کلمات شعله درختي ظاهر شد، مقدس نگرديد؟ آيا اگر قلب انسان که بمراتب از درخت شريف تر است، محل ظ
قبله اول مسلمين  خداوند باشد، به همان اندازه مقدس نيست؟ چه چيز مقدسي در مسجد االقصي بود که سالها قبل از معراج،

 گرديد؟

اگر کمي به اين سؤاالت بينديشيد از اينکه مظهر ظهور الهي، وجود خود را مرکز توجه مومنين قرار دهد، تعجب نخواهيد 
از ساير بنا ها  مورد حج نيز تطبيق دهيد و بگوئيد چه چيز مقدس تري در کعبه وجود داشت که آن را همين موارد را در .کرد

ممتاز مي ساخت؟ در جهان خاکي ما چه چيز مقدس تر از وجود پيامبر است که جايگاه ظهور کالم الهيست؟ اگر سنگ و 
مبر ديگر چه جايگاه رفيعي دارد؟ مگر در حق رسول خاک بواسطه انتساب به پيامبر به چنين منزلتي مي رسند، پس خود پيا

  ؟ آيا اين مقام باالتر است، يا قبله خاکي؟ »لوالک لما خلقت االفالک«اکرم نفرموده اند 

پيامبر  .حضرت بهاءاهللا در نهايت شجاعت، اين بت را در اذهان ما شکستند و مومنين را به سرمنشأ تقديس هدايت نمودند
هي، ارزشمند ترين وجود روحاني در اين عالم است که توجه و استمداد طلبيدن از او مي تواند ضامن بعنوان واسطه فيض ال

 .هدايت و سعادت روحاني ما شود و بنابراين مرقد او مقدس ترين مکاني است که شايسته توجه و روي آوردن مومنين است
  .مداد طلبيدن از او بعنوان واسطه فيض اعظم الهيستبه منزله است مسلما اين توجه، به معني پرستش پيامبر نيست، بلکه

 

 چرا بهائيان نماز جماعت ندارند؟ .۵۲

يکي از علل نسخ شدن حکم نماز جماعت اين است که هيچ انساني محل اقتداء مؤمنين در نماز نگردد و هر کسي در تنهائي 
سؤل اعتالي روحاني خويش و بيان راز و م زيرا هر کس، خود با نهايت توجه و آرامش بسوي خداوند نيايش کند، خويش و

  .و نبايد اين امر مهم را به شخص ديگري تفويض نمود  نياز قلبي خود با خداوند است

البته در دوران گذشته به  .و صاحب امتيازي تعيين نگردد علت ديگر اينکه در پيشگاه خداوند، همه برابر باشند و پيش نماز
زيرا در خالل آن، آموزش آداب و شيوه ها  .سبب عدم امکان آموزش براي همگان، لزوم اين نوع نماز کامال محسوس بود
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اما خوشبختانه  .نيز صورت مي گرفت و حتي اگر کسي نمي توانست کلمات را ادا کند، از انجام اين فريضه محروم نمي ماند
  .آنقدر وسيع گرديده که نيازي به بکار گيري آن روش نيست امروز امکان آموزش

درهر صورت هر نحوه نيايشي که پيامبر الهي توصيه نمايد، همان صحيح است و درستي يا نادرستي آن از مرجعي غير از  
ام آن را در همان گونه که اين شيوه نيايش در دوران جاهليت مرسوم نبود و حضرت محمد انج .کالم الهي تعيين نمي گردد

   .از جانب خداوند به سبب عدم ضرورت، امري طبيعي است به صالح دانستند، به همين سياق تغيير آن حکم دوره خود

 

 سال يکبار چيست؟ ۱۹فلسفه تجديد اسباب خانه هر  .۵۳

ن را دارند تجديد اسباب منزل در هر نوزده سال، از احکام شريعت بيان است که در ديانت بهائي براي کساني که توان آ
ثمراتي بر اين کار مي توان برشمرد؛ اوال از گرد آوردن و نگهداري اسباب کهنه در  .توصيه شده است و بقيه از آن معافند

ثانيا با فروش اين لوازم که  .گوشه و کنار خانه پرهيز مي گردد و به عالوه با نو شدن اثاث، روحيه افراد نيز شاداب ترمي شود
ده هستند، امکان خريد براي بسياري افراد که توان خريد لوازم نو ندارند، فراهم مي گردد و کال در جريان سالم و قابل استفا

اما مهمتر از اين موارد، آن است که احکام الهي حکمتي دارند که با وجود بي  .گردش اقتصادي جامعه اثرات مفيدي دارد
  .اطالعي ما از آنها، الزم االجرا هستند

 

  اين تعليم در آئين بهائي تازگي ندارد ه در اسالم نيز زن با مرد مساوي است واين مسأله ک .۵۴

تا کنون در هيچ يک از ممالک اسالمي اين مسئله  .تاريخ بهترين دليل است بر عدم تساوي حقوق زن و مرد در ديانت اسالم
در قرآن برابر است و " امرأة“و " رجل"حال، برخي با استناد به اينکه تعداد  .رعايت نشده و هميشه حقوق زنان ضايع شده است

، مدعي اند که در اسالم حقوق زن و "نزد خداوند، برترين شما با تقواترين شماست" يا اشاره به آياتي که در آن ذکر گرديده 
  .مرد يکسان بوده است

حقوق قابل توجهي در زمان خويش اختصاص دهند و دختران را از  حضرت محمد، پيامبر عظيم الشأن اسالم، توانستند به زن
اما قابليت ذهن بشر در آن زمان بيش از اين نبود و تحمل اين را نداشت که زن را با  .زنده به گور شدن به مقام کنوني برسانند

اليم حضرت بهاءاهللا، حقايقي که از قبل در پرتو تع .بنابراين اين مورد توسط خداوند به پيامبر بعد واگذار شد .مرد برابر بداند
   ."امروز زن و مرد در صقع واحد مشهود"در حقيقت اديان الهي پنهان بودند، مشخص شدند و به فرموده آن حضرت 

هيچ بياني از حضرت محمد و ائمه اطهار وجود ندارد که صراحتاً تساوي حقوق زن و مرد را بيان دارند، در صورتي که اين 
در ادامه مواردي ذکر خواهد شد که بيانگر مساوي نبودن زن و مرد در اسالم  .از تعاليم بنيادين آئين بهائي استمسئله يکي 

  .است که امروزه فقها با اضافه کردن تبصره هايي، سعي در مساوي کردن اين احکام در مورد زنان و مردان دارند
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  .ديه زنان نصف مردان است •
  .ارث زنان نصف مردان است •
يعني پس اگر دو مرد » ٤٠٥...فَإِن لَّم يكُونَا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتَان ممن تَرضَون من الشُّهداء...« :خداوند در قرآن مي فرمايد •

اين مطلب بيانگر اين است که  .)گواه بگيريد(رضايت داريد )  به عدالت آنان(، از ميان گواهاني كه  نبودند، مردى را با دو زن
  .شهادت دو زن در دادگاه برابر با شهادت يک مرد است

  .اختيار طالق به دست مرد است و حتي مرد مي تواند زنش را سه طالقه کند •
  .تواند تعدد زوجات اختيار كند مرد مي •
  .زنان ملزم به پوشش و حجاب اجباري اند •
ي تَخَافُون نُشُوزَهن فَعظُوهن واهجروهن في الْمضَاجِعِ واضْرِبوهن فَإِن أَطَعنَكُم فَالَ تَبغُواْ والالَّت...« :خداوند در قرآن مي فرمايد •

ان دوري کنيد يعني و آن زنان را که از نافرمانيشان بيم داريد، اندرز دهيد و از خوابگاهش» ٤٠٦علَيهِن سبِيلًا إِن اللّه كَان عليا كَبِيرا
اين مطلب بيانگر  .و خدا بلند پايه و بزرگ است .اگر فرمانبرداري کردند، از آن پس ديگر راه بيداد پيش مگيريد .و بزنيدشان

  .اين است که مرد مي تواند همسرش را کتک بزند
فت قومي که واليت امر را است گ وقتي پيامبر اسالم شنيد که پوراندخت دختر خسرو پادشاه ايران شده « :در حديث است که •

  .و اين بيان مي کند که زنان در رهبري و سياست ارزشي نداشته اند» ٤٠٧به زني بسپارند، هرگز رستگار نخواهند شد
 .»٤٠٨خداوند نماز پنج نفر را قبول نمي كند و از جمله آنها زني است كه شوهرش از او راضي نباشد« :در حديث است که •

ايما امرأة باتت و زوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل منها صالة حتي « :ين مورد فرموده استدر ا) ع(همچنين امام صادق 
يعني هرگاه زني شب را به عبادت بيدار باشد، در حالي كه شوهرش به خاطر پايمال كردن حقش از او » ...يرضي عنها

اين مطالب بيانگر فرمانبرداري  .شود ع نميرا راضي نكند، نمازش مورد قبول واق) شوهرش(خشمگين است، تا زماني كه او
  .مطلق زن از شوهر هستند

به عنوان مثال در عربستان سعودي، هنوز  .همچنين يسياري حقوق ديگر توسط حکومت هاي اسالمي از زنان سلب شده است
از جمله حق حضانت مادر از  .و حتي در ايراني که دم از اسالم ناب محمدي مي زند، اين موارد بسيارند .زنان حق رأي ندارند

براي اطالع بيشتر از اين قوانين  ....فرزند تنها تا سن هفت سالگي، نياز به اجازه پدر يا جد پدري براي ازدواج دختران و زنان و
 .مراجعه کنيد ٤٠٩کمپين يک ميليون امضاءسايت به 

  

  چرا ربح در ديانت بهايي حالل است؟ .۵۵

مي شود و اقتصاد جهاني از هم مي  ستوار است و اگر ربح برداشته شود بانكداري معوقنظام بانكداري جهان بر پايه ربح ا
خصوصي و (تعاليم و احكام اسالمي را دارد؛ همه بانكها  به عنوان نمونه، كشور ايران را در نظر گيريد كه داعيه اجراي .پاشد
است، بانكها و  كه ربا در ديانت اسالم حرام شدهمالي و اعتباري نظامشان بر ربح استوار است و با آن و موسسات) دولتي

اين بود هيچ شخصي حسابي را در بانك يا موسسه  موسسات مالي در ايران بر چنين كاري اقدام مي كند، چه كه اگر غير از
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و هر چند  رقابت نيز مي باشد) يا همان ربح پول(موسسات مالي در ميزان سود دهي  جالب آنكه بين بانكها و .اي باز نمي كرد
البته سودهاي وامي  .مي كند يكبار، بانك يا موسسه اي شرايط جديدي را براي دريافت پول بيشتر به مشتريانش اعالم وقت

   .هم كه اين موسسات يا بانكها مي دهند شكل ديگري از ربح مي باشد

نبوده  يچ صحبتي ازنظام بانكداري نوينسال پيش امر ربا مجاز شمرده اند، يعني در زماني كه ه ۱۵۰ حضرت بهاءاهللا بيش از
اکثري از ناس محتاج باين فقره مشاهده مي شوند چه « :حضرت بهاءاهللا حكمت مجاز شمردن آن را چنين مي فرمايند .است

هموطن خود و يا برادر  نفسيکه موفّق شود با هم جنس خود و يا .ميان نباشد امور معطّل و معوق خواهد ماند اگر ربحي در
کميابست لذا فضالً علي العباد ربا را مثل معامالت ديگر که مابين  مدارا نمايد و يا مراعات کند يعني بدادن قرض الحسن خود

طيب و طاهر  قرار فرموديم يعني ربح نقود از اين حين که اين حکم مبين از سماء مشيت نازل شد حالل و ناس متداول است
  ٤١٠».مشغول باشند رح و انبساط بذکر محبوب عالمياناست تا اهل ارض بکمال روح و ريحان و ف

شناخته شده، هر چند انسانهايي كه حاضر به بدادن قرض الحسنه  مالحظه مي فرمائيد براي راحتي زندگي انسانها، اين امر مجاز
ميزان جايز شمرده نمي  به هر اندازه و اما ربح نقود حد معيني دارد و .رضاي الهي قرار دارند به محتاجان باشند، مورد عنايت و

به  )ربا(ولكن بايد اين امر « :بهاءاهللا در اين زمينه در لوح مزبور بندگان الهي را اينگونه هدايت مي فرمايند شود حضرت
در اين تجارت به قدري عادالنه و منصفانه رفتار شود که سبب هدايت « :همچنين مي فرمايند .».اعتدال و انصاف واقع شود

  .»گردد

حضرت عبدالبهاء در تصديق  .در ديانت بهائي هر چند در حد بسيار محدود مشروع است، ولکن چندان پسنديده نيستنزول 
بنفسي ندهيد زيرا عبدالبهاء تنزيل دوست ندارد ولو اينکه مشروع است، مگر قرض  من بعد تنزيل« :همين امر مي فرمايند

 .٤١١».اما از احدي تنزيل مگيريد .الحسنه

  

تساوي زن و مرد معتقديد، پس چرا اعضاي بيت العدل همگي مرد هستند و ارث اگر به  .۵۶
  ؟مرد و زن برابر نيست

دين الهي بنا بر اراده خداوند در زمان هايي که بشريت نيازمند تجديد حيات روحاني است، ظاهر مي شود و همراه با خود 
يکي از دردهاي مبتال  .قلوب انسانها به سوي خداوند است دردهاي جامعه و هدايتگر تعاليم و احکامي نو مي آورد که درمان

 به جوامع انساني تضييع گسترده حقوق زنان بوده و هست و در آئين الهي با برداشتن تبعيض هاي ظالمانه، سعي در جبران
   .نابرابري ها گرديده، ولي در بعضي مواضع تفاوت هايي وجود دارد که ناظر بر حکمتهاي بالغه الهي است

ديانت بهائي هيچ گاه مدعي برابري مطلق و افراطي زنان و مردان نبوده است و تأکيد ديانت بهايي بر تساوي حقوق است، نه 
بدين ترتيب در برخي موارد بنا به حکمت هاي الهي، زنان بيشتر مورد توجه قرار گرفته اند و در برخي  .وظايف و مسئوليت ها

يت، زنان بر مردان مقدمند و اگر والدين تنها قادر به پرداخت هزينه تحصيل يکي از فرزندان مثال در تعليم و ترب .موارد مردان



 ۱۳۸۸پائيز      جزوه رفع شبهات 

169 
 

همچنين در ازدواج، مردان موظفند هديه اي آئيني به صورت مهريه به همسرشان بدهند و در  .باشند، فرزند دختر اولويت دارد
اما در مورد ارث بايد گفت که سهم  .مطلقه هستند بمدت يکسال موظف به پرداخت هزينه زندگي همسر هنگام طالق مردان

االرث فرزندان دختر با فرزندان پسر و زن با شوهر کامال برابر است، ولي سهم االرث پدر از مادر و برادر از خواهر اندکي 
نگين و تمام وقت همچنين زنان از مسؤليتي س .بيشتر است که نظر به مسئوليت اداره خانواده است که بر عهده آنان قرار دارد

البته اين  .که ممکن است به وظايف تربيتي ايشان در خانواده لطمه بزند معاف گرديده اند) عضويت در بيت العدل اعظم(
تضييع حقوق  معافيت از سوي معاندين دين الهي که غالبا خود معتقد به باورهاي زن ستيزانه ومتعصبانه هستند، به محروميت و

  .توجه به اعتقادات تبعيض آميز و متحجرانه خودشان بسيارتعجب برانگيز است با تعبير گرديده، که

 يا رجال العدل کونوا رعاة اغنام اللّه« :در مورد شرط مرد بودن در عضويت در بيت العدل اعظم، حضرت بهاءاهللا مي فرمايند

در  .»٤١٢کذلک ينصحکم النّاصح االمينابنآئکم  الّذين ظهروا باالثواب کما تحفظون في مملکته و احفظوهم عن الذّئاب
اند که گر چه عضويت  حضرت عبدالبهاء و حضرت ولي امراللّه در آثار خويش تصريح فرموده" :توضيح اين بيان آمده است

است، ولي نساء و رجال حق عضويت در بيوت عدل خصوصي و محلي را دارند ) مردان(بيت العدل اعظم منحصر به رجال 
 ".٤١٣)در حال حاضر به محافل روحاني ملّي و محلّي موسومنداين بيوت عدل (

الرحمن تذکر دادند آنان در همه  در خصوص اماء" :همچنين در بياني که از حضرت عبد البهاء نقل شده، آمده است که
رجال است و اين حکمتى عظيم دارد   العدل اعظم که منحصر به ها شرکت و عضويت خواهند داشت غير از بيت محافل و لجنه
هم  اگر وقتى کسانى اعتراض کنند که بعضى احکام کتاب اقدس موافق امروز نيست بايد گفته شود ما .شود بعد معلوم مى

شود آنوقت معلوم مى شود  عنقريب تغييرات کثيره شديده حاصل مى .تصديق ميکنيم ولي حالت حاليه عالم هم موقّتى است
  ".٤١٤الصّحه عالم است که کتاب مستطاب اقدس در حقيقت دوا و غذا و حفظ

موجود  ه از حضرت عبدالبهابر طبق لوحي ك" :و نيز حضرت ولي امراهللا در مورد عضويت در بيت العدل اعظم مي فرمايند
ولي در مورد عضويت در  .است عضويت بيت العدل اعظم منحصر به مردان است و حكمت ان در اينده معلوم خواهد گرديد

احبا بايد با اطمينان و اتكا به ايمان قوي خود  .محافل محلي و ملي زنان مانند مردان حق انتخاب كردن و انتخاب شدن را دارند
  ."٤١٥.حكمت الهي در اين امر کم کم براي جهانيان آشکار خواهد شد .ندان را بپذير

  

  چرا اگر کسي خانه اي را آتش زد بايد او را بسوزانيد؟  .۵۷

  .برخي معترضند که در اين حکم، جرم با مجازاتش تطابق ندارد

اند که اگر نظم عالم برهم نمي  احکام الهي در ديانت بهائي مبتني بر برقراري نظم است و نه تنبيه و انتقام جوئي و فرموده
بنابراين شدت بعضي احکام براي باال بردن ميزان بازدارندگي آن و  .خورد، براي قاتل نيز مجازاتي در نظر نمي گرفتيم

آتش زدن يک خانه که موجب وحشت و اضطراب اجتماعي و  .متناسب با تاثيرات اجتماعي جرمي است که وقوع يافته است
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، که بايد به اشد وجه با آن مقابله )به زبان امروز(ساکنان آن مي گردد، از نوع اعمال تروريستي است  احتماال مرگ فجيع
   .گردد

بر يعني هر كجا  ٤١٦»و اقْتُلُوهم حيثُ ثَقفْتُموهم و أَخْرِجوهم من حيثُ أَخْرجوكُم و الْفتْنَةُ أَشَد من الْقَتْل« :قرآن نيز مي فرمايد
از قتل بدتر ] شرك[فتنه ] چرا كه[يافتيد، آنان را بكشيد و همان گونه كه شما را بيرون راندند آنان را بيرون برانيد  ايشان دست 

  .پس فتنه گري بد تر از قتل است .است

ن يت ها در آئالبته اجراي اين نوع احکام بستگي به قوانين مدني هر کشور دارد و با توجه به ديدگاهي که در خصوص مجازا
مثال اگر در  .داده شده، اگر بتوان نظم اجتماع را حفظ نمود، تلطيف و تخفيف احکام تا حد ممکن ممدوح است يبهائ

کشوري حکم اعدام لغو گرديده و اجتماع توانسته با مجازاتهاي سبک تر نظم را حفظ کند، منافاتي با اعتقادات بهائي که 
 .مجازات قتل عمد را مرگ مي داند، ندارد

  

  چرا در آئين بهائي مهريه دختر دهاتي كمتر از مهريه دختر شهري است؟ .۵۸

مهريه دختر دهاتي كمتر از مهريه دختر م انساني و تساوي حقوق زن و مرد معتقديد، پس چرا برخي معترضند که اگر به وحدت عال
  شهري است؟

  بررسي اشکاالت اين سؤال
اوال وحدت عالم انساني به اين معني نيست که شرايط مادي همه افراد کره زمين يکسان شود، بلکه وضع مالي هر فرد با  •

  .احکام خاصي در مورد آنها به طرز متفاوتي اجرا مي شوندديگري متفاوت بوده و بنابراين 
دوما تساوي حقوق رجال و نساء به اين معني است که زنان و مردان بايد از حقوق مساوي برخوردار باشند، نه از  •

مسئوليت ها و شرايط يکسان، چرا که زن و مرد، هر کدام شرايط مخصوص به خود را دارند و تساوي آنها در چنين 
  .ردي ممکن نيست؛ بلکه بايد عدالت اجتماعي و انساني به طور يکسان در مورد آنها اعمال شودمو

سوما در سؤال فوق، دختر شهري و دختر روستايي با هم مقايسه شده اند، نه زنان و مردان؛ بنابراين اين موضوع نمي  •
  .ساساً بي مورد و عجيب مي نمايدتواند ربطي به تساوي حقوق رجال و نساء داشته باشد و طرح چنين سؤالي ا

چهارما طراح اين سؤال در تعليم فوق دقت الزم را نداشته، زيرا مقدار مهريه با توجه به شهري يا روستايي بودن پسر  •
نه به  ،مشخص مي شود، نه دختر؛ آن هم واضح است که اشاره اي لطيف بتفاوت قدرت مالي ساکنان شهر و ده دارد

  .داليل روحاني ومعنوي
  حکم مهريه در امر بهائي و دليل آن

ال يحقّق الصّهار االّ با المهار قد قدر للمدن تسعة عشر مثقاالٌ من الذهب االبريز وللقري من الفضة و من اراد « :حضرت بهاء اهللا مي فرمايند
ي اقتنع بالدرجة االولي خير له في الکتاب انه و الذ .الزياده حرم عليه ان يتجاوز عن خمسة و تسعين مثقاالٌ کذالک کان االمر بالعز مسطوراٌ

 .يعني محقق نمي شود داماد شدن، مگر به پرداختن مهريه ٤١٧»يغني من يشاء باسباب السموات و االرض و کان اهللا علي کل شيء قديراٌ
کسي که خواسته باشد از اين مقدار  .مهريه تعيين شده است براي شهر نشينان نوزده مثقال طالي خالص و براي ده نشينان نوزده مثقال نقره
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اقتناع به درجه اولي  .اين طور به عزت به قلم الهي نوشته شد .زيادتر مهريه بدهد، حرام است بر او که تجاوز کند از نود و پنج مثقال طال
از مي کند هر کسي را که در کتاب الهي خداوند بي ني .، بهتر است براي شخصي که مي خواهد نکاح بکند)که نوزده مثقال نقره باشد(

  .بخواهد به اسباب آسمانها و زمينها و خداوند بر هر چيزي تواناست

، بايد دانست که شهري يا روستايي بودن وابسته به داماد است، چنانکه "...داماد شدن محقق نمي شود"از آنجا که ذکر شده  
تعيين شده باعتبار زوج است يا زوجه يا هر دو و در  در مهر اهل قري که فضه"در رساله سؤال و جواب، درجواب به سؤال 

مهر به اعتبار زوج است اگر از اهل مدن «، آمده است "صورت اختالف که يکي شهري و ديگري از قري باشد چه بايد کرد؟
ت ديگر آنکه، بر طبق نصّ صريح حضر .»٤١٨)و ميزان، توطن اوست نه محل تولدش(است ذهب و اگر از اهل قري است فضّه 

ولي امراهللا، هم پسرشهري مي تواند به نوزده مثقال نقره اقتناع کند و هم پسر روستايي و اين در درگاه خداوند پسنديده تر 
  .است

واضح است که تفاوت حکم مهريه بخاطر آنست که همگان بتوانند ازدواج کنند و لذا هم براي مردم شهر و هم براي مردم ده 
اما بخاطر آنکه مردمان ساکن ده از نظر  .شخّص فرموده اند که تجاوز از آن را حرام فرموده اندميزان ناچيزي از مهريه را م

وسعت مالي بالنسبه به مردان ساکن شهر ممکن است در مضيقه باشند، حضرت بهاءاهللا اين مهريه ناچيز را در مورد آنان حتّي 
  .نشودکمتر هم مقدر فرموده اند تا مسئله مالي مانعي از ازدواج 

  نظر معترضين در مورد ازدواج و دختران غير شهري

زم بتذکّر نيست که طراحان اينگونه شبهات با کاربرد واژه دختر دهاتي در ارتباط با حکم بهائي، نه تنها دروغ مي گويند ال
فقط در ذهن " دهاتيدختر "بي احترامي به ! بلکه بعالوه نشان ميدهند که چقدر احترام به دختران ساکن قري و قصبات دارند

اما علّت اينکه ايشان مسئله تفاوت مهريه را بشکل تفاوت ارزش دختر  .ايشان است که حال اهل بهاء را قياس بنفس مي کنند
ئي بنام زن الشهري و دختر دهاتي تلقّي کرده اند، اين است که در ذهن ايشان ازدواج چيزي نيست جز خريد و تملّک کا

زدواج مالک او مي گردد و در واقع مهريه پرداخت قيمت اين کاالست که بنا به ارزش آن کاال، توسط مردي که با اين ا
حتّي بين دو دختر شهري و دهاتي تفاوت بين طال و "گفته آنان و اعتراضشان که مي گويد  .ميزانش کمتر يا بيشتر مي باشد

  .نشان مي دهد ريه و ازدواجبخوبي ذهنيت اين افراد را در مورد زن، مه!" نقره فرض گرديده است

  مهريه در سنت هاي گوناگون

مهريه در کشورهاي گوناگون سنّتي، از جمله خاور ميانه در بسياري از مواقع داخل کردن مسئله طبقات در مورد ازدواج 
ي الد و به طبقه بابايد صرفاً توسط کسي که از نظر مالي قدرت زيادي دارال فرض اينست که دختر زيبا و يا از خانواده با .است

تر باشد مهريه اش بيشتر الاقتصادي تعلّق دارد عقد شود و براي تضمين اين مطلب است که هر چه دختر زيباتر، يا از خانواده با
منحط ميسازد، و نابرابري اجتماعي را تشديد ميکند، مهريه ال در اين طرز فکر طبقاتي که زن را به حد يک کا .مي شود

بهمين جهت است که تفاوت طال و نقره که مربوط به محلّ سکونت مرد  .دارد و لذا کم و زياد ميشود البستگي به ارزش کا
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است در نظر اين نويسندگان به شکل ممسوخ تفاوت ارزش دختر شهري و دختر دهاتي تلقّي شده است و آنان از اين مطلب و 
   .تناقض آن با اصل برابري به شگفت مي آيند

  ديانت بهائي با اديان قبل تفاوت حکم مهريه در

حضرت بهاءاهللا ميزان مهريه را مشخّص کردند و  .البتّه حکم مهريه در امر بهائي نفي مطلق چنين سنّتهاي ضد اخالقي است
بدين ترتيب، مهريه براي همگان يکسان  .براي آن حد اقلّ و حد اکثري معين کردند که حتّي حد اکثر نيز ميزاني جزئي است

از آنجا که ميزان مهريه بسيار جزئي است و حتّي حداقلّ آن که  .و مسئله طبقاتي بالکل از صحنه ازدواج مطرود ميگرددميشود 
مثقال نقره باشد، براي همگان توصيه شده است، متوجه مي گرديم که مبناي ازدواج، عشق و عالقه مشترک و اخالق و  ١٩

به عبارت ديگر، حضرت  .الي افراد بر اساس ميزان طبقات اجتماعي آنهاشخصيت و انسانيت طرفين مي گردد و نه قدرت م
بهاءاهللا کاري کردند که مهريه صرفاً امري سمبليک يا نمادين ميشود و ابداً هرگز مانعي راستين براي ازدواج هيچکس نخواهد 

متوجه ميشويم که مفهوم و  و پائين نميرود الاما از آنجا که ميزان مهريه ربطي به دختر ندارد و لذا بر اساس خصال دختر با .شد
با شدت و غيرت حامي آنند، که مهريه را بعنوان  يعني بخالف سنّتهائي که معترضين .معناي اين سمبل نيز دگرگون شده است

مهريه  و پائين ميرود، در امر بهائيال ي مربوطه باالبراي دسترسي به جسم زن تلقّي ميکند و لذا بستگي به ارزش کا" اجرت"
سمبل اين واقعيت ميشود که در آئين بهائي هدف ازدواج ايجاد و تربيت فرزندان است و از آنجا که در اين مورد زنان هستند 

ماه حاملگي و درد زايمان، لذا شوهران با دادن مهريه در واقع بيان کننده  ٩که دچار هزاران رنج و دشواري ميشوند، مانند 
همسران خويش ميباشند و در واقع مهريه سمبلي از قول و تعهد شوهر به همسر خود است که در آگاهيشان از دين خود به 

 .قبال همسرش مديون زحمات و فداکاريهاي اوست و آمادگي خود را براي جبران اين فداکاريها اعالن ميکند

تبديل مهريه به يک مفهوم سمبليک که مستلزم پرداخت مبلغي جزئي است و لذا عامل طبقاتي را از صحنه تصميم  بنايراين
 .گيري مربوط به ازدواج خارج ميکند، اثبات اصل تساوي حقوق همه انسانها و ايجاب اصل برابري حقوق زن و مرد ميباشد

وي حقوق زنان با مردان است که حکم ازدواج در ديانت بهائي بخاطر اصل تساوي حقوق همه انسانها از طرفي و اصل تسا
دستخوش تحولي بنيادي ميگردد که با همه سنن گذشته که مبتني بر نابرابري حقوق انسانها و نابرابري حقوق زن و مرد بوده 

اصل برابري حقوق  وصال آنچه که در آئين بهائي در مورد ازدواج مطرح شده است همگي انعکاس .است کامالً تعارض دارد
همه اصول ازدواج در ديانت بهائي وسيله اي براي تحقّق وحدت عالم  .همه انسانها و نيزاصل تساوي حقوق زن و مرد ميباشد
مفهوم مهريه در امر بهائي از  .تقدس انسان و برابري حقوق همگان ميباشد انساني است و در عين حال آئينه اي از همان اصل

  .آمده و صرفاً معناي سمبليک يافته و اين معناي سمبليک هم با معاني گذشته سنتّي زمين تا آسمان فرق داردويژگي سنتّي در 

ئي براي تمتّع جنسي که قيمت هاي گوناگون داشته و در نتيجه محدوديتي در مورد مهريه نبوده و ميزان الزن در آئين بهائي کا
از اينجاست که مفهوم ازدواج بيانگر تقدس حقوق زنان و  .شت نميباشدي مورد خريد خواهد داالمهريه بستگي به ارزش کا
عمده اي مي  بهمين علّت مفهوم ازدواج با مفهوم ازدواج در آئين مقدس اسالم تفاوت کيفي و .مردان و تساوي ايشان است

حقوق زن و مرد بطور اخصّ در آئين اسالم هنوز بشريت براي درک مفهوم تساوي حقوق انسانها بطور کلّي و تساوي  .يابد
بهمين علّت است که يکي از مهمترين شکلهاي ازدواج در  .آماده نبود و شرائط دنيا نيز امکان تحقّق چنين اصولي را نمي داد
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اما با عوض شدن زمانه و نظر به اينکه در آئين بهائي  .٤١٩ديانت اسالم در صورت عدم استطاعت مالي، ازدواج با کنيز است
عالم انساني حاکم است و حضرت بهاءاهللا اولّين پيامبري بودند که صريحاً، قاطعانه هر نوع برده داري و خريد و اصل وحدت 

بعالوه، نظر به تساوي حقوق زن و مرد  .فروش کنيز و غالم را حرام فرمودند، اين نوع ازدواج هم خود بخود باطل مي گردد
چ دختري را نميتوان بدون رضايت خودش و صرفاً باراده پدرش، بعقد مردي سن ازدواج براي پسر و دختر يکسان ميشود و هي

   .در آورد که در هر دو مورد، احکام بهائي با فقه اسالمي در اين خصوص تفاوت دارد

از آن گذشته، در فقه اسالمي، نظر به برتري و تحکم و قيوميت مرد بر زن و ضرورت اطاعت زن از مرد، يک سلسله مراتب 
سالم، مسلمانان حاکم بر اهل اليعني چون در دارا .ازدواج بر اساس سلسله مراتب حقوق اجتماعي بوجود آمده استطبقات 

کتاب هستند، و اهل کتاب مجبور به پرداخت جزيه بوده و از بسياري حقوق در مورد اجراي وظائف ديني خود ممنوع 
با زن اهل کتاب ازدواج کند اما اجازه نميدهد که مرد اهل کتاب ميباشند، در نتيجه فقه اسالمي اجازه ميدهد که مرد مسلمان 

علّت اين مسئله هم واضح است، شوهر در موقف قيوميت و حاکميت و برتري نسبت به زن  .با زن مسلمان ازدواج نمايد
اجتماعي بر  ميباشد و لذا فقط در صورتي که شوهر مسلمان و زن مسيحي يا کليمي باشد، امکان حفظ سلسله مراتب حقوق

  .اساس اعتقاد مذهبي ميسر ميگردد

  مبناي ازدواج و حکم مهريه در آئين بهائي

بهمين جهت است که ساختار نابرابري حقوق  .مي بينيم که احکام ازدواج آئينه اي از فلسفه حقوق اجتماعي در جامعه است
اما از آنجا که در آئين بهائي، اصل فائق، اصل وحدت عالم  .در ميان گروههاي گوناگون در داخل ازدواج مطرح ميگردد

نه تنها  بهمين علّت است که .انسان و تساوي حقوق همگان است، در نتيجه، ازدواج بهائي نيز آئينه اي از همين اصل ميگردد
رد و چه زن، آزادند که با حکم جزيه يا هر نوع تبعيض حقوقي نسبت به غير مؤمن از ميان رفته است، بلکه افراد بهائي، چه م

  .هر زن و يا مردي، صرفنظر از اينکه به چه قوم و ديانتي تعلّق داشته باشد ازدواج نمايند

ينفک آدميان، وحدت عالم انساني، تساوي الحکم مهريه در آئين بهائي براستي حکم عدالت اجتماعي، تقدس انسان، حقوق 
اين اصل بخودي خود اثبات حقانيت آئين بهائي است که در  .زنان است ساختنال حقوق زنان و مردان، و نفي فرهنگ کا

هنگامي که از انديشه برابري و دمکراسي و آزادي در ميان فقها و نويسندگان ايراني کوچکترين خبري نبود،  ١٩وسط قرن 
ارچوب اخالق عطوفت و حضرت بهاءاهللا نداي وحدت عالم انساني، دمکراسي سياسي و برابري حقوق زنان و مردان را در چ

 .يگانگي و شکيبائي به ايران و جهان اعالن فرمودند

  

  تهمت ازدواج با محارم .۵۹

رديه  .و از جمله تهمت هايي که به آئين بهايي زده مي شود، تهمت روا بودن ازدواج با محارم است غير از زن پدر است
) ميرزا حسينعلي(در کتاب اقدس جناب خدا " :در اين مورد چنين نوشته اند" گزيده اي از تعاليم متعالي بهائيت"نويسان مقاله 
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 ...فقط زن پدر را براي ازدواج حرام کرده و براي سايرين حکمي ندارد، و آنچه حکمي ندارد و ممنوع نشده حالل است
و لذا احتياجي به گفتن نداشته چون ازدواج ) در اسالم(ازدواجها قبل از بهائيت هم حرام بوده مغالطه هم نکنيد و نگوئيد بقيه 
بابي و بهائي را که پدر و مادر قبل از ازدواج خواهد و برادر  ۲۰۰کپي شناسنامه حداقل  ...!با زن پدر هم در اسالم حرام بود

  ".مناظره کنيد نشانتان ميدهيم .بوده اند در دست داريم

  دم صورت گرفتن ازدواج با محارم در ديانت بهائيع

توهين نويسندگان اين مقاله، توهين مستقيم به بسياري از مسلمانان ايران نيز مي باشد، چرا که بهائيان در سرتاسر ايران حضور 
دداري کرده اند و صرفاً حال بايد ديد که چرا ايشان از چاپ شناسنامه خو .دارند و اکثر آنها داراي اقوام مسلمان هم مي باشند

ايشان صحبت مي کنند از شناسنامه افرادي که از طريق شناسنامه آن افراد مي ! حاضرند آنها را نشان دهند" مناظره"در هنگام 
اما مشخص نيست، که ايشان چگونه از شناسنامه کودک، خواهر و  .توان ديد که پدر و مادر آنها خواهر و برادر يکديگرند

يکي بودن نام خانوادگي دو  .اين مطلب را از هيچ شناسنامه اي نمي شود استنتاج کرد .مادر و پدر را فهميده اندبرادر بودن 
مثالً ازدواج دختر عمو و پسر عمو ازدواجي  .پدر و مادر چيزي است که در مورد مليونها ايراني صدق مي کند همسر و يا

و اين مطلب هم قبل از ازدواج است و هم بعد از ازدواج، اما اين به اين است که در آن طرفين اسم خانوادگي يکساني دارند 
و چه در زمان  از طرفي همه ايرانيان عزيز مي دانند که چه در زمان رژيم گذشته .معني نيست که آنها خواهر و برادر بوده اند

رادر و يا مادر و پسر زده اند، در آن رژيم حاضر، اگر محضر داري متوجه مي گشت که بهائيان دست به ازدواج خواهر و ب
صورت نه تنها هزاران فرياد واويال در ايران بلند مي شد و همه کتابها و روزنامه ها عليه بهائيان داد سخن مي داد، بلکه نظائر 

ين قوم را نويسندگان اين مقاله نيز اسامي اين اشخاص را با تيراژ بزرگ در روزنامه ها و نشريات خود چاپ مي کردند تا ا
اما اينکه تا بحال حتي يک مورد ازدواج بهائي با محارم صورت نگرفته، خود دليل محکمي  .و ذلّت قرار دهند مورد اهانت

  .براي رد اين ادعا است

  حرمت صريح ازدواج با محارم در آئين بابي

اشکال  .ن از بابي هم سخن ميگ ويندعامل ديگري که دروغ بودن اين سخن را نشان مي دهد اينست که عالوه بر بهائي، ايشا
کار اينست که برخالف بهائيان که تقيه نمي کنند و بهائي بودن خود را اعالن مي نمايند، در ميان بابيان حکم تقيه محترم است 

ا کتمان مي و لذا نه تنها تعداد بابيان اندک است بلکه کسي هم از آنها باخبر نيست، زيرا ايشان به حکم تقيه، بابي بودن خود ر
به عالوه در آئين حضرت باب صريحاً و کتباً عين حکم قرآن کريم در مورد حرام بودن ازدواج با محارم تاٌکيد شده  .کنند

البتّه اگر ايشان از اين مطلب خبر داشتند، در ذکر  .است و در نتيجه حکم بيان و حکم قرآن از اين نظر کامالً يکي است
د اقلّ از ذکر کلمه بابي احتراز مي کردندشناسنامه هاي خيالي خود، ح!  

  علت ذکر حرمت ازدواج با زن پدر در کتاب اقدس

همين حرمت درمورد ازدواج دختر با  .در کتاب اقدس حضرت بهاءاهللا صرفاً حرام بودن ازدواج با زن پدر را ذکر کرده اند
اند، با در نظر گرفتن  زن و مرد نازل فرموده روابط بينشوهر مادرش نيز مجري است زيرا احکامي را که جمال مبارک درباره 
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تفاوتهاي الزمه جزئيه بالسويه در مورد هر دو اجرا مي گردد مگر در مواردي که اين امر غير ممکن باشد و مسئلهء ازواج آباء 
و خواهر اجازه داده شده  مادراما اين امر به اين معني نيست که در ديانت بهائي ازدواج با افرادي نظير  .هم همينطور است

اما حتّي  .است، بلکه حرمت محارم در ديگرآثار حضرت بهاءاهللا به صراحت ذکر شده است که در ادامه به آن مي پردازيم
علّت اين  .اگر در ديگر آثار حضرت بهاءاهللا هم ذکر نمي شد، جمله کتاب اقدس حکايت از حرام بودن محارم مي نمود

در اين ظهور مبارک نيز در ساير الواح و آيات م کتاب اقدس مستقيماً اشاره به حکم قرآن کريم دارد و مطلب اينست که حک
صريح است که با نفوسي که انتساب نزديک دارند، مثل مادر و خواهر و عمه و خاله و فالن و بهمان، البتّه اين عمل نا شايسته 

حکم اقدس حکم قرآن را تائيد مي کند، باستثناء يک تغيير جزئي و لذا آن تغيير را مطرح کرده  بنابراين ٤٢٠.و حرام است
  .است

آيه اول صرفاً در مورد يک طبقه است و آن زن  .قرآن کريم در مورد طبقات محرمات ازدواج در دو آيه پياپي سخن ميگويد
بعنوان يکي از طبقات دسته  اما نه تنها زن پدر .حريم ميفرمايدآيه دوم بطور دست جمعي همه ديگر طبقات را ت .پدر ميباشد

به عبارت ديگر  .جمعي ذکر نشده است، بلکه بعالوه واژه هاي مربوط بآن کامالً با واژه مربوط به طبقات ديگر فرق دارد
ا همه ديگر گروهها با بلکه بالعکس ازدواج ب .ازدواج با زن پدر صرفاً نهي شده است، ولي صحبت از حرام بودن آن نيست

اين تفاوت است که در کتاب مستطاب اقدس مورد بحث قرار گرفته است و در مورد ازدواج  .واژه حرام بودن ذکر شده است
به عبارت ديگر، قرآن کريم ازدواج با زن  .با زن پدر هم دقيقاً عين واژه قرآن در مورد طبقات دسته جمعي ذکر شده است

حرام (  `حرمت عليکم`بيان کرده و در مورد گروههاي ديگر با عبارت) يعني ازدواج نکنيد( `تنکحوا ال`با عبارت پدر را را
اما حضرت بهاءاهللا در کتاب اقدس استثناء قرآن در مورد ازدواج با زن پدر را از ميان برده و  .بحث مي کند) شده است بر شما

بنابراين تفاوت حکم اقدس با حکم قرآن در  .فرموده است `محرمت عليک`آن را نه تنها مشمول نهي، بلکه مشمول واژه
عين آيات بدين  .اينست که حکم اقدس ازدواج با زن پدر را نيز داخل مقوله دسته جمعي تحريم گروههاي ديگر کرده است

ني براستي حرام يع »ازواج آبائکم حرمت عليکم قد«، حضرت بهاءاهللا ميفرمايند ۱۰۷در کتاب مستطاب اقدس فقره  :قرار است
تنکحوا ما نکح آباؤکم من ال و «ميفرمايد  ٢٢و در قرآن کريم در سوره نساء آيه  .شده است بر شما ازدواج با زن پدرتان

امهاتکم و بناتکم و  حرمت عليکم«ميفرمايد  ٢٣و آنگاه در همان سوره در آيه  .يعني با زن پدرتان نکاح نکنيد» النساء
يعني حرام شده است بر شما ازدواج با » ...تکم و بنت االخ و بنت االخت و امهاتکم التي ارضعنکمالاخواتکم وعماتکم وخا

  ...مادرتان و دخترتان و خواهرتان و عمه تان و خاله تان و دختر برادرتان و دختر خواهرتان و مادران رضائي تان

جاهليت قبل از رسول اللّه، اين عمل در ميان اعراب متداول اما يکي از داليل حرمت ازدواج با زن پدر اين است که در دوران 
بود که هر مردي داراي تعداد زيادي زن بود و وقتي مي مرد اوالد او آن زنهائي را که مال پدرشان بود و مادر آنها محسوب 

اين عادت جاهليت  .ندنمي شد، اختصاص بخود مي دادند و با آنها همان معامالتي را مي کردند که با زنهاي ديگر مي کرد
  .بنابراين اين نوع ازدواج در دوران حضرت محمد نهي و با تغيير زمانه، در اين ظهور اعظم حرام شده است .بود

  عدم حليت ازدواج با ساير محارم



 ۱۳۸۸پائيز      جزوه رفع شبهات 

176 
 

اين و " آنچه حکمي ندارد و ممنوع نشده حالل است"اما مورد ديگر آن است که اگر سخن اين نويسندگان را قبول کنيم که 
مطلب را به قرآن کريم اطالق نمائيم، در اينصورت بايد گفت که زنان مسلمان حق دارند در آن واحد شوهران متعددي 

زن  ٤علّت اين امر اينست که در قرآن کريم در مورد مردان، بصراحت آمده است که ايشان نميتوانند بيش از  .داشته باشند
يا آنکه بايد بگوئيم اين امر از  :حال دو راه داريم .زن در هيچ کجاي قرآن نيامده است بگيرند، اما ممنوعيت تعدد شوهر براي

واضح  .بديهيات است و نيازي به ذکر آن در قرآن کريم نبوده است و يا آنکه تعدد شوهر براي زنان را حکم اسالم بدانيم
گذشته از اين، حضرت عبدالبهاء در اين مورد مي  .است که شق صحيح مورد اول ميباشد و تعدد شوهر براي زن مجاز نيست

مثالً  .صراحت اين حکم دليل بر اباحت ديگران نه .در خصوص حرمت نکاح پسر به زوجات پدر مرقوم نموده بوديد« :فرمايند
اين دليل بر  )...شما مردار و گوشت خوکحرام است بر ( ٤٢١»..حرمتْ علَيكُم الْميتَةُ والْدم ولَحم الْخنْزِير«در قرآن مي فرمايند 

حرمت ازدواج ازواج آباء وحده مذکور و حرمت  .٢٢/٣همچنين در تورات تثنيه فصل  .»٤٢٢آن نيست که خمر حرام نه
  .٤٢٣ديگران در مقامات ديگر وارد

  علل تحريم ازدواج با محارم

علّت اين امر اينست که در  .تر از همه اديان گذشته استتحريم ازدواج با محارم در ديانت بهائي بسيار قاطعانه تر و جدي 
آئين بهائي نه تنها ازدواج با محارم حرام شده است بلکه علّت فلسفي، طبي و اجتماعي اين تحريم نيز مورد بحث قرار گرفته 

بهائي هر چه زوج و زوجه  است و بخاطر اين مطلب است که نه تنها ازدواج با محارم حرام گرديده، بلکه اصوالً به اعتقاد امر
چنانکه خواهيم ديد اين اصل انعکاسي از اصل وحدت عالم انساني و صلح  .بيشتر با يکديگر فاصله داشته باشند، بهتراست

  .عمومي است و لذا بحث در مورد ازدواج در چارچوب اين فلسفه و انديشهء بديع و خالّق مورد بررسي قرار ميگيرد

حضرت باب در نوشتجات گوناگوني ازدواج با محارم  .ازدواج با محارم در آثار حضرت باب ديده ميشوداولّين شکل تحريم 
ان اهللا قد حلل علي المؤمنين من « :مثال در کتاب قيوم االسماء حکم قرآن را اينچنين تأييد ميفرمايند .را حرام فرموده اند

و ان ذلک  ...مة و ما قد جعل اهللا بمثلها و بنات االخ و بنات االختالمؤمنات غير ذوي قرابتهم االم و البنت و االخت و الع
يعني ازدواج را خداوند حالل فرموده مگر با » ٤٢٤حکم في کتاب اهللا علي کلمة الفرقان و قد کان الحکم في ام الکتاب مقضيا

خداست در قرآن که در اين ام  و اين حکم کتاب ...و دختر خواهر و دختر برادر، ،و نظير آن عمه، با مادر،دختر، :محارم
 .الکتاب عمل به آن مؤکد شده است

حکم قرآن را تائيد فرموده و آنرا " في بيان علة تحريم المحارم"همچنين حضرت باب در نوشته ديگر خويش تحت عنوان 
بلکه به بررسي علل فلسفي اما در اين اثر حضرت باب يکقدم فراتر رفته و صرفاً بذکر حکم نپرداخته،  .تکرار مجدد ميفرمايند

حضرت باب در بررسي خود از اين حکم ازدواج با محارم را تناقضي با اصول  .و متا فيزيکي اين حکم نيز مبادرت مي ورزند
قسمتي  .خلقت، عليت و حقيقت هستي دانسته ولذا حرام بودن ازدواج با محارم را امري ابدي و غير قابل تغيير معرفي کرده اند

صل و تحريم غيرها الم والعمة والخالة الخ باالخت واالفي بيان علّة تحريم المحارم من ا« :وح بدين قرار استاز اين ل
ماحرم علي نفس ...فاعلم ...اما السؤال مما حرم اهللا علي الرجال من التسعة المکتوبه في الکتاب و مما جعل اهللا من ورائها...عرضا

شياء به و اعطاهم اهللا في صورة قبولهم حکم انفسهم فلذلک حرموا عليهم الالن اهللا قد خلق ا شيئاً االّ ما حرم الشئي علي نفسه
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من  و لما بعث اهللا الخلق في هذا العالم قد نسوا حکم البدء ...انفسهم بانفسهم و کذلک حکم اهللا في اهللا في البدء کلّ ما حرمت
لذا ارسل اهللا اليهم الرسل والکتاب بالحق لالليتلوا عليهم احکام قبولهم في مشهد ذر ا غير الحقشياء الفايقن ان اهللا قد خلق ا...و

ختيار من ماء هذين المن ماء البحرين احدهما ماءالعلّه و الثانيه ماءالمعلول و لقد مرج البحرين في هذا الدنيا يلتقيان بسر ا
م والعمه والخاله لسرعليتهن اشارة الي رتبة المت في الکتاب او لذا قد حرم اهللا سبل المعلوليه علي العليه و لذلک حر ...البحرين

و لذلک حرم اهللا علي اشرف ذريته تلک ...خيرة فهي قد وجدت بعد قرب آدم بالشجرهالو اما الستة ا...التثليت في الفعل البدء
صل و تحريم مابقي الاله و غيره بادر بيان علّت تحريم محارم شامل خواهر و مادر و عمه و خ"در اين توقيع که » .الستة

ميباشد، حضرت باب اين تحريم را به قانون ذاتي و حقيقت هستي اشياء در اصل خلقت راجع فرموده و اين تحريم را " بالعرض
اينکه در کتب مقدسه اين تحريم بيان شده در  .حاصل يک تحريم ذاتي که حاصل طبيعت و ذات انسان است معرفي ميفرمايند

بعالوه  .واقع تکرار همان اصل ذاتي است که آدميان بخاطر غفلت از خداوند و فطرت راستين خود، فراموش کرده اند
 .حضرت باب ازدواج با محارم را تناقض با اصل عليت و قانون خلقت معرفي ميفرمايند و آن را بطور مطلق تحريم ميفرمايند

ميبينيم که بر خالف دروغ نويسندگان اين مقاله، تحريم محارم در آثار حضرت باب به يک اصل متا فيزيک تبديل شده و لذا 
حد و حلقه محرميت در هر عصر و دين متفاوت بوده و به تدريج اين اما توجه کنيد که  .اصلي غير قابل تغيير و مطلق ميگردد
ضرت ابراهيم برادر مي توانست با خواهر ازدواج کند، همانطور که حضرت ابراهيم با حلقه بزرگتر شده، چنانکه در زمان ح

در دين يهود، اين نوع ازدواج حرام است، ولي عمو مي تواند با دختر برادرش ازدواج  .ازدواج کرد) سارا(خواهرش ساره 
مي توانند با هم ازدواج کنند و همين طور اما ازدواج نيز حرام است، ولي دختر عمو و پسر عمو  در ديانت اسالم اين نوع .کند

در ديانت بهائي ازدواج با زن پدر نيز حرام گشته است و توصيه به ازدواج با غير  .ازدواج با زن پدر نيز نهي شده است
  .خويشاوندان شده است

کتاب اقدس اين اصل حتّي در  .همين اصل تحريم محارم در مورد آثار حضرت بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء نيز مصداق دارد
شديدتر نيز ميشود، يعني از آنجا که زن پدر با آنکه مادر فرد نميباشد، ولي سمبلي از مادر ميباشد، در نتيجه بخاطر حرمت 

 .ميشود و صرفاً امري که مورد نهي قرار گرفته باشد، نيست"حرمت عليکم" مطلق محارم، ازدواج با زن پدر نيز مشمول اصل
 در آثار ديگرشان، علّت اجتماعي و طبي تحريم محارم را مورد بحث قرار داده اند و لذا همانند حضرت باب، حضرت بهاءاهللا

همانطور که ذکر  .که علّت فلسفي اين تحريم را بررسي فرمودند، حضرت بهاءاهللا به علل اجتماعي و طبي آن تاٌکيد ميفرمايند
ست عدم ذکر طبقات ديگر محرمات در کتاب اقدس را بمعناي جواز شد حضرت عبدالبهاء در پاسخ کساني که ممکن ا

ازدواج با محارم تلقّي کنند، توضيح ميفرمايند که اين عدم ذکر بمعناي جواز نيست، بلکه حضرت بهاءاهللا در آثار ديگرشان 
تنها ازدواج با محارم ممنوع به عبارت ديگر، نه  .دستور داده اند که حکم الهي در ازدواج مستلزم ازدواج با جنس بعيد است

از نظر آئين بهائي  .است، بلکه حتّي ازدواج با اقربا و نزديکان و خويشان نيز اگر چه حرام نيست اما نا مطلوب تلقّي ميشود
و آئينه اي از وحدت عالم انساني است و لذا ازدواج با محارم اصوالً تناقض در قول است، بلکه ازدواج بايد  ازدواج وسيله

در خصوص حرمت نکاح پسر به «حضرت عبدالبهاء در اين مورد مي فرمايند  .سيله ارتباط و اتّحاد دو گروه بعيد باشدو
که ،و در الواح سائره، بصريح عبارت مرقوم...زوجات پدر مرقوم نموده بوديد، صراحت اين حکم دليل بر اباحت ديگران نه

و چون امر بهائي قوت گيرد مطمئن باشيد که ازدواج به ...ز جنس بعيد باشددر ازدواج، حکمت الهيه چنان اقتضاء نمايد که ا
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تشريع احکام مربوط به «مي فرمايند که  ۱۹۴جمال اقدس ابهي در کتاب اقدس صفحه در اين مورد  .»٤٢٥اقربا نيز نادر الوقوع
 .٤٢٦»حلّيت و حرمت نکاح اقارب راجع به بيت العدل اعظم است

بفرموده حضرت عبدالبهاء ازدواج با محارم  .آثار اين ديانت، امري طبي و اجتماعي ذکر شده استعلّت اين تحريم در 
يعني بين زوجين هرچند بعد بيشتر، سالله قويتر و خوش سيماتر، صحت و عافيت بهتر گردد و اين « مخالف اصول طبي است
 .است  »٤٢٨ه مشروع و عمل بموجب آن منصوص و فرضاحکام طبي«و همچنين بفرموده ايشان » ٤٢٧در فن طب نيز محقق است

  .است "منصوص و فرض" بدين ترتيب، بحکم علم طب و دالئل بهداشتي، تحريم ازدواج با محارم در امر بهائي

در اين مورد بايد  .عالوه بر علّت پزشکي و بهداشتي و جسماني، آئين بهائي از علّتي اجتماعي و فرهنگي نيز سخن ميگويد
 .ضرت بهاءاهللا صد سال قبل از علم مردم شناسي جديد، علّت راستين تحريم ازدواج با محارم را بين فرموده اندگفت که ح

اين مطلب هم قابل تعجب نيست، زيرا که در آئين بهائي احکام بصورت دستوري تحميلي بيان نميشوند، بلکه فلسفه، حقيقت، 
براي توضيح اين مطلب بايد به کشف جديد مردم شناسان  .مي گردد عملکرد اجتماعي و ضرورت اجراي آن احکام هم بيان

-Claude Levi) مردم شناس شهير فرانسوي لوي اشتراوس .در مورد علّت راستين حرمت ازدواج با محارم اشاره شود

Strauss)،  لين کسي بود که در کتاب خود تحت عنوانساختار ابتدائي خويشاوندي"او" (Elementary Structures 

of kinship)  بنظر او اصل  .فرهنگها را کشف نمود رمز عموميت تحريم ازدواج با محارم در سرتا سر دنيا و در تقريباً همه
لوي اشتراوس ميگويد که حکم  .تحريم ازدواج با محارم داراي يک معناي راستين است که تا کنون فهميده نشده است

، بلکه حکم راستين اين تحريم "با خواهرت ازدواج مکن"با خواهر، اين نيست که  المثل راستين تحريم ازدواج با محارم، في
به عبارت ديگر تحريم ازدواج با محارم مستلزم ازدواج با جنس بعيد  ."با خواهر ديگري ازدواج کن"بدين شکل است که 

لوي اشتراوس توضيح ميدهد که  .ون ميگردداست، و اين امر مستلزم اتّحاد و ارتباط و تفاهم و تعاون بين گروههاي گوناگ
علّت اصلي ايجاد تمدن، همين اصل تحريم ازدواج با محارم است که باعث شد افراد از حيطه مستقيم خانواده خود فراتر رفته 

گسترش اين ارتباط جديد خويشآوندي بخاطر ازدواج با جنس بعيد باعث  .و با ديگر خانواده ها و ديگر قبائل ارتباط بيابند
  .روابط اقتصادي و فرهنگي گشته و تمدن را بتدريج امکان پذير مينمايد

و شبهه اي نيست که بقواعد مدنيت و طبابت « :حضرت عبدالبهاء در مورد حکمت هاي وصلت با جنس بعيد چنين مي فرمايند
ان هر چه دورتر موافقتر زيرا بعد در اقتر« :بهمين ترتيب در بيان ديگر ميفرمايند .»٤٢٩وصلت جنس بعيد اقرب از جنس قريب

حضرت بهاءاهللا و  بنايراين .»٤٣٠نسبي و خويشي بين زوج و زوجه مدار صحت بنيه بشر و اسباب الفت بين نوع انسان است
دانسته و " اسباب الفت بين نوع انسان"حضرت عبدالبهاء، عالوه بر عوامل طبي و جسماني، اصل اصل ازدواج با غير محارم را 

واضح است که در ديانت بهائي مسئله ازدواج وسيله و آئينه اي از اصل وحدت  .ضروري معرفي مينمايند" بقواعد مدنيت"آنرا 
عالم انساني است و لذا بخالف سنّتهاي گذشته، امر بهائي نه تنها ازدواج با محارم را خالف طّب و تمدن و دين ميداند، بلکه 

و ازدواج با نزديکان غير محارم را نيز نامطلوب ميشمارد و انسانها را تشويق ميکند که در  بعالوه از آن هم يک قدم فراتر رفته
ازدواج با افرادي که هيچگونه نسبت خويشي با آنان ندارند، پيوند يابند تا اين امر باعث گسترش الفت و وداد در سرتاسر عالم 

   .گردد
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هركه فاسد و بي عفت وعصمت باشد بهائي حقيقي نيست و يك ذره  درباره عفت وعصمت نيز حضرت بهاءاهللا فرموده اند كه
  .عفت وعصمت ازصد هزار سال نماز و دعا وعبادت هم باالتراست

  تزويج دو خواهر در يک زمان در آئين بابي

ج دو در آئين باب تزوي"او مي نويسد  .در پايان به جواب مسأله اي که يکي ديگر از رديه نويسان مطرح کرده مي پردازيم
سطر دوم  ۱۸۹در آئين باب و تاريخ بابيه نوشته شده در صفحه  که» هشت بهشت«و در کتاب  خواهر در يک زمان جايز است

جواب آنکه در هيچ يک از  ."»اينکه جمع مابين اختين در شريعت بيان جائز است )از احکام نکاح( -ششم « :و سوم مينويسد
استناد سوال کننده است توسط دو نفر که  است و کتاب هشت بهشت که مورد نوشته هاي حضرت باب چنين مطلبي نيامده

اين  .ازلي بودند، ولي در واقع با حضرت باب دشمني داشتند، يعني آقاخان کرماني و محيط کرماني نوشته شده است" اسما
  .استکتاب پر از جعليات و اشتباه است که از آن جمله همين مورد است که سوال کننده نقل کرده 

" .مادام که برادر او از هنگام والدت رويت نکرده باشد جائز است) خواهر(نکاح اخت "همچنين در اين کتاب نقل شده 
همانطور که ذکر شد کتاب هشت بهشت جعلي بوده و منسوب به حضرت باب نيست و همچنين طبق موارد گفته شده در 

 .ديانت بابي و بهائي مطلقا حرام استقسمت هاي قبل، ازدواج با محارم نظير خواهر، در 

  

  چرا در ديانت بهائي به جاي مجازات براي زنا بايد جريمه نقدي داد؟ .۶۰

   .و از جمله اعتراضات اينست که چرا مجازات زنا جريمه نقدي است و در مورد زناي محصنه حکمي وجود ندارد

  حکم زنا در اديان مختلف

اما از جنبه فروع  .ست، وكل انسان ها به تقوي وعفت وعصمت وحيا امرشده اندزنا در همه اديان آسماني حرام بوده و ه
جسماني، راجع به انواع زنا و مجازات آنها، هر دين بر اساس شرايط زمان، مكان، فرهنگ و جامعه مربوطه، به طريقي متفاوت 

يان را كه خداوند نازل فرموده، تماماً حقيقت اينست که انسان ها هميشه نمي توانند حكمت هاي احكام اد .حكم فرموده است
به همين جهت است كه حضرت عبدالبهاء فرموده اند حالل وحرام ها و مجازات و مكافات مربوط به  .وكامالً درك كنند

ممكن است بيمار نفهمد كه چرا دكتري فالن مقدار  .احكام فرعي هر ديني مانند دستورات و تجويزات اطبا و دكترها ست
جويزكرده و يا داروئي ديگر را ممنوع نموده، اما چيزي كه مهم است اين است كه بيمار، اول بايد به دانائي و دارو را ت

فهم  .شايستگي دكتر شناخت پيدا كند، و پس از آن هرچه را كه دكترگفت، و لو اينکه حكمت آن را درك نكند، اجرا نمايد
همچنين  .چنان كه درباره فهم سايرعلوم نيز چنين است بشري به هرحال در خصوص درک حکمت احکام محدود است،

و نقد ناقص آن،  جزء جزء كردن احكام يك دين .بايدگفت دين سيستمي است كه همه اجزايش با هم بايد در نظرگرفته شود
به كل سيستم آموزه هاي آن بررسي  فهم حكمتِ  نزولِ هرحكم در هر دين را بايد با توجه .حقيقتي را روشن نخواهدكرد
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بر ماست كه مقصود آنها را از همه آثار  .خود مربيان آسماني بهترين توضيحات را درباره آموزه هاي خود داده اند .كرد
بنابراين بايد به  .هاي مختلف وحكمت هاي مختلفي دارند احكام الهي جنبه .وكتب خود ايشان جستجوكنيم و درک کنيم

  .آسماني ناظر بود مت هاي احكامجميع وجوه حك

  حکم زنا در آئين بهائي

قد حکم اهللا لکلّ زان و زانيه دية مسلمة الي بيت العدل و هي تسعة مثاقيل « :حکم زنا در کتاب اقدس به اين شکل آمده است
ي که خداوند براي يعني براست» ٤٣١خري قّدر لهما عذاب مهينالو في ا ...من الذهب و ان عاد مرة اخري عودوا بضعف الجزاء

مثقال طالست و  ٩هر مرد زناکار و هر زن زناکار جريمه مشخّصي حکم فرموده است که به بيت العدل پرداخت ميگردد و آن 
در  .و در عالم بعد براي هر دوي آنها عذاب دهشتناکي مقدر شده است ...اگر دفعه ديگر تكرار شود، جزا دو برابر مي گردد

اينجا مطلب بسيار جالب اين است که کتاب اقدس در مورد مجازات زناي غير محصن و غير محصنه، يعني دختر و پسري که 
مجازات تعيين " براي هر پسر زناکار و دختر زناکار"ازدواج نکرده اند سخن ميگويد، اما نحوه سخن به اين شکل است که 

ر و دختر زنا کار بطور مساوي صحبت کرده و هر دوي آنها را بطور مساوي مسئول اين آيه از پسر زناکا بنايراين .شده است
دانسته و هر دوي آنها را مشمول مجازات نموده و هر دوي آنها را عالوه بر مجازات ظاهري در اين دنيا مشمول مجازات 

  .اخروي معاف نمي گردددهشتناک اخروي مي شمارد، يعني شخص مجرم با پرداخت جريمه نقدي به هيچوجه از عذاب 

  مفهوم مجازات و قانون جزائي در آئين بهائي

در ديانت بهائي اصل اين است که احکام الهي صرفاً  .در آثار بهائي مفهوم قانون و از جمله قانون جزائي کامالً متفاوت است
يب اگر چه در موارد بسيار معدودي، بهمين ترت .کلياتي را بيان مينمايد ولي جزئيات را عامدانه و آگاهانه ناگفته ميگذارد

مجازاتي کلّي توسط وحي الهي مشخّص شده است، اما در اکثر موارد، مجازات جرمهاي گوناگون عمداً معين نشده است و 
غير منصوص است به اين معني که تعيين مجازات بستگي به تصميم دموکراتيک جامعه دارد، تا بنحوي دموکراتيک به وضع 

اما علّت اينکه مجازات توسط کتاب الهي مشخّص نشده همانطور که خود توضيح ميدهد اينست که قوانين  .ازدمجازات بپرد
و مجازاتها در بسياري موارد بايد باقتضاء تکامل و تحول جامعه مورد تغيير و تجديد نظر قرار گيرد و لذا امکان وضع حکمي 

بنابراين بخاطر آنکه بايد قانون با مقتضيات تحول  .امکان پذير نيست) ئيدوران ديانت بها(کلّي براي حد اقلّ هزار سال 
تاريخي و واقعيات اجتماعي مطابقت داشته باشد، در نتيجه، کتاب اقدس معدودي از مجازاتها را مشخّص نموده ولي اکثر آنها 

راتيک است که با انتخاب آزادانه همه اما بيت العدل يک مؤسسه دموک .را به تصميم وتعيين بيت العدل محول فرموده است
  .در نتيجه مجازاتها توسط بيت العدل وضع شده و توسط بيت العدل عوض هم خواهد گرديد .افراد انتخاب ميگردد

دراين بيان حضرت بهاءاهللا توضيح ميدهند که چرا در وضع احکام به کلياتي اکتفا فرموده و جزئيات را به تصميم گيري 
 .امور ملّت معلّق است به رجال بيت العدل الهي« :العدل بر اساس شرايط زمان و مکان محول فرموده اند دموکراتيک بيت

ياحزب اهللا، مربي عالم عدل است، چه که داراي دو رکن است، مجازات و  .مر في بالدهالايشانند امناءاهللا بين عباده و مطالع ا
چونکه هر روز را امري و هر حين را حکمي مقتضي، لذا امور به  .ت عالممکافات، و اين دو رکن دو چشمه اند از براي حيا
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بهمين ترتيب در رساله سؤال و جواب هنگاميکه در  .»٤٣٢وزراي بيت عدل راجع تا آنچه مصلحت وقت دانند معمول دارند
بهمين جهت  .مورد مجازات و مقادير حد زنا از حضرت بهاءاهللا سؤال شده، تعيين مقادير حد را به بيت العدل راجع ميفرمايند

   .»٤٣٣اما زاني محصن و محصنه حکمش راجع به بيت العدل است« :حضرت عبدالبهاء ميفرمايند

اوالً، در نظام قانوني  .قانوني و جزائي ديانت بهائي با نظم قانوني و جزائي اديان گذشته تفاوتها ي عمده اي دارد بنابراين، نظام
تصور " حقوق اهللا"و جزائي اديان قبل، تخطّي از هر هنجار و قاعده اجتماعي، جرم و جنايت عليه خداوند و در واقع تعدي به 

اما با پيشرفت بشر و تکامل جوامع و ظهور انديشه  .نگيني در مورد آنها وجود داشتمي شد و لذا مجازاتهاي سرکوبگر و س
حقوق بشر، آدمي از مرحله طفوليت خويش خارج شده و لذا بسياري از مسائلي که قبالً جرم و جنايت تصور ميگرديد، ديگر 

تها تا حد امکان با جرم تطابق داشته و از ثانياً، مجازا .امري خصوصي و وجداني و وابسته به تصميم فردي تلقّي ميگردد
اين اصول زير بناي مفهوم قانون و جزاء را در  .مجازاتهائي که نيازمند قطع اعضاء بدن يا شکنجه انسان باشد جلوگيري ميشود

   .آئين بهائي تشکيل ميدهد

  علت منع مجازات هاي جسماني در آئين بهائي

امر بهائي محدود ميگردد و بجاي نفي حقوق بشر، نظام قانوني بهائي حافظ و حامي قانون و جزاء در  عالوه بر اينکه حيطه
بدين ترتيب که  .ينفک آدميان ميگردد، يک تفاوت ديگر نيز در اين نظام الهي به وحي الهي محقّق ميشودالاصل حقوق 

دزدي در آئين مقدس اسالم مبتني  بعنوان مثال حکم .مجازاتهاي سرکوبگر بشکل قطع اعضاء بدن و يا شکنجه ممنوع ميگردد
هر چند که بدون شک اين حکم در زمان ظهور اسالم مناسب ترين  .بر قطع دست در دفعه اول و قطع پا در دفعه دوم است

روش براي مجازات دزد بوده، اما با تغيير اوضاع و شرايط بشر امروز، آشکار است که ديگر قطع دست و پا نه با دزدي انطباق 
دزدي باين علّت بد است که يک فرد بدون آنکه کار کند و توليد نمايد، از حاصل  .ه و نه مسئله دزدي را حلّ ميکندداشت

اما با قطع دست و پاي دزد تنها اتّفاقي که مي افتد اينست که جامعه موظّف ميگردد تا آخر عمر  .دسترنج ديگران استفاده کند
اما در اين مرحله از تکامل بشر، رحمت الهي مستلزم آنست  .توسط او را تداوم بخشددزد مخارج او را بپردازد، يعني دزدي 

که به دزد فرصت داده شود که اصالح گردد و براي اينکار، هم حبس و هم تبعيد معقول است، اما قطع اعضاء بدن ديگر 
  .عملي نيست

  تحريم مطلق زنا در آئين بهائي

اين امر  .بهائي اولين نکته اي که حائز اهميت است، تحريم مطلق زنا در آئين بهائي استاما در مسئله مجازات زنا در آئين 
، اولين حکم خود را )نماز و روزه(بحدي اهميت دارد که شارع بهائي در کتاب اقدس، در واقع پس از بحث در مورد عبادات 

براستي حرام شده است بر شما قتل و زنا و  يعني» ٤٣٤يبة واالفتراءقد حرم عليکم القتل و الزنا ثم الغ« :باين ترتيب بيان مي فرمايد
اين اولين حکم قانوني حضرت بهاءاهللا در کتاب اقدس است که زنا و قتل را اولين محرمات قرار فرموده  .آنگاه غيبت و افتراء

بحثي مفصّل در خصوص تقدس  در آيات گوناگون کتاب اقدس. و آنگاه بالفاصله از حرمت غيبت و افتراء سخن ميفرمايند
در مورد زناي دختر و پسر  .اصل خانواده صورت ميپذيرد و بدين جهت مسئله زنا از نظر جزائي نيز مورد بحث قرار ميگيرد
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حکم جزائي صادر شده است، اما اين حکم به هيچوجه جريمه نقدي نيست، بلکه اين جريمه نقدي وسيله اي است براي حکم 
اين جزا بجهت آنست تا رذيل « بفرموده حضرت عبدالبهاء .شهرت آن فرد است به ارتکاب ابن عمل زشت اصلي که در واقع

در عين حال چنانکه ديديم، در کتاب اقدس  .»٤٣٥و رسواي عالم گردد و محض تشهير است و اين رسوائي اعظم عقوبت است
همچنين  .ي نيز شامل حال زاني و زانيه ميگرددتاٌکيد ميگردد که عالوه بر اين مجازات دنيوي، مجازات دهشتناک اخرو

  .همانطور که ذکر گرديد حکم زناي محصنه به بيت العدل راجع است

اصوالً راه اصلي مبارزه با جرم و جنايت در  .اخالقي و فرهنگي بهائي قابل فهم است نظام قانوني بهائي در چارچوب نظام
بنابراين اگرچه مجازات  .ست، بلکه پيشگيري از وقوع جرم و جنايت استديانت بهائي کشتن و حبس و آزار يعني مجازات ني

زم است، اما مجازات تنها موقعي ميتواند مؤثر باشد که در چارچوب يک فرهنگ متخلّق و پايبند ارزشهاي اخالقي و ال
شيوع  .نايت نخواهد بودروحاني صورت پذيرد و الّا مجازاتهاي سنگين و زندانهاي طويل نيز قادر به جلوگيري از جرم و ج

بهمين جهت  .وحشتناک اعتياد به مواد مخدر در ايران فعلي عليرغم مجازاتهاي سنگين، يکي از شواهد همين اصل ميباشد
عامل اصلي که در آئين بهائي تاٌکيد ميشود، وجود عدالت اجتماعي در جامعه، تربيت اخالقي و فرهنگي مردم و رواج 

و الفت و يگانگي و احترام به تقدس همه انسانها و حقوق همگان ميباشد و بالعکس نظام قانوني فرهنگ تساوي حقوق، وداد 
مبتني بر انواع و اقسام تبعيضات حقوقي و فرهنگ تکفير و تفسيق و دشنام و چماق است که سر چشمه همه نوع تعدي و ظلم 

  .و جرم و جنايت در جامعه ميگردد

فرهنگ روحاني و اخالقي آن، که نفس جرم بزرگترين مجازات براي فرد تلقّي ميشود،  بنابراين در جامعه بهائي بخاطر
اما با وجود آنکه مجازات زنا بسيار سنگين معين شده  .رسوائي حاصل از تشهير، بزرگترين مجازات ممکن براي زنا ميباشد

است، اين مجازات مربوط به زناي غير محصن و غير محصنه است و در مورد زناي مرد و زني که ازدواج کرده اند، بسيار 
ده و ازدواج، بر اما تعيين اين مجازات را بخاطر ارتباط آن با ديگر نهادهاي اجتماعي، از جمله خانوا .سنگين تر خواهد بود

گذارده اند که بصورتي دموکراتيک و مبتني بر نيازها و شرايط اجتماعي، مجازات را بصورتي مقرر ) بيت العدل(عهده جامعه 
  .نمايند که هم بنحو مؤثر مانع و رادع اين گناه گردد و هم آنکه با قوانين و مقتضيات حقوق بشر تناقض نداشته باشد

  ئين اسالم و بهائيعلل تفاوت حکم زنا در آ

زم است که متذکّر شويم که در واقع همين مسئله زنا و مجازات آن بخوبي اثبات ميکند که احکام آئين مقدس الدر اينجا 
اسالم ديگر با نياز و شرايط و ساختار اجتماع وعلم و تمدن سازگار نبوده و لذا بحکمت الهي وقت آن رسيده است که اين 

يح آنکه مجازات سنگسار کردن مرد و زن زناکار امروزه ديگر امري عقالني و منطبق با حقوق بشر توض .قوانين عوض گردد
مسئله ديگر اينست که  .نميباشد، و اصوالً هم فرصتي براي اصالح اخالقي و جبران مافات به مرد و زن گناهکار نميدهد

اثبات زنا و يا اثبات تجاوز به عنف چه ميباشد؟ قرآن کريم چگونه ميتوان وقوع زنا را ثابت نمود و شيوه قانوني و قضائي براي 
مرد شاهد عادل به چشم خود وقوع زنا  ٤در اين مورد حکمي کامالً مشخّص و معين داده است که خالصه آن اينست که بايد 

د بياورد، آن وقت او و شاهد عادل مر ٤را مشاهده کنند و اگر کسي ديگري را متّهم به زنا و يا تجاوز جنسي کند، ولي نتواند 
واضح است که اين حکم در اين زمان به اين معني  .ضربه تازيانه زد ۸۰را بايد ) مرد باشند ٤اگر کمتر از (هر شاهد ديگر 
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به همين ترتيب اگر زني مورد تجاوز جنسي قرار  .است که هرگز زنا اثبات نخواهد شد و تنها راه اثبات زنا اقرار متّهم است
شاهد عادل که تجاوز را بچشم خود  ٤يچوجه راهي براي قصاص متجاوز نيست، چون اگر آن زن بيگناه نتواند گيرد، به ه

  .ديده اند حاضر نمايد، آن وقت آن زن را بايد دروغگو تلقّي نمود

عوض شده  امروزه دنيا .اما توجه کنيد که آئين مقدس اسالم در زماني ظاهر شد که هنوز علم بشر در مرحله طفوليت بود
براحتي ميتوان بنحوي علمي متجاوز را  DNAبعنوان مثال، اگر زني مورد تجاوز قرار گرفته باشد، از طريق بررسي .است

شاهد عادل مرد قرار  ٤علّت اينکه قرآن کريم راه اثبات زنا را صرفاً از طريق شهادت  .مشخّص نمود و مورد مجازات قرار داد
تصميم گيري دموکراتيک جامعه بر اساس تحول علم و دانش و شرايط اجتماعي و ساختاري داده و اين امر را مشروط به 

ننموده، اين است که خداوند بخوبي آگاه بود که آئين اسالم قبل از آغاز قرن بيستم بانتها رسيده و احکامش توسط شرع 
س که در نيمه قرن نوزدهم نازل ميشود تا در اينجا ميبينيم که حکمت کتاب مستطاب اقد .جديد خداوند نسخ خواهد گرديد

کتاب مستطاب اقدس جزئيات مربوط به زنا را محول به بيت عدل ميفرمايد و فقط اصل حرام  .چه حد الهي و متعالي است
براي کشف علمي اين   DNA آزمايش حتّي در زمان حضرت بهاءاهللا نيز آزمايش خون و .بودن زنا را مورد تاٌکيد قرار ميدهد

له وجود نداشت، اما حضرت بهاءاهللا بجاي وضع يک روش انعطاف ناپذير در مورد راه اثبات زنا، تاٌکيد فرمودند مسئ
چونکه هر روز را امري و هر حيني را حکمي مقتضي، لذا امور به وزراي بيت عدل راجع تا آنچه مصلحت وقت دانند « که

  که اين آئين، آئيني الهي و مبتني بر وحي رباني است؟ آيا اين وسعت نظر حکايت از آن نميکند .»معمول دارند

  حکم زناي محصنه و غير محصنه در اسالم

اين تصور که حکم اسالم در  .ذکر اين نکته ضروري است که قرآن کريم نيز در مورد زناي محصن و محصنه حکمي ندارد
اما در قرآن  .مورد زناي محصن و محصنه سنگسار کردن است، صرفاً در احاديث بيان شده است و مطلقاً در قرآن کريم نيست

بيان  ۲۰در يک حکم، قرآن در سوره نساء آيه  .کريم آيات مربوط به زنا سه مطلب و سه حکم مختلف را بدست ميدهند
البتّه در مورد مردي که زنا کند چنين حکمي وجود  .زنا کرد بايد او را در خانه محبوس کرد تا بميرد ميکند که اگر زني

فرمان ميدهد که اگر دو نفر مرتکب فحشاء شدند، بايد هر دو را آزار داد، ولي  ٣١در حکم ديگر در سوره نساء آيه  .ندارد
، اينست که بايد زاني و زانيه را صد ضربه شلّاق ٢، در سوره نور آيه سومين حکم قرآن. اگر توبه کنند بايد آنها را رها کرد

همچنين فقهاء بر آنند که اين آيه، حکم مربوط به  .مفسرين و فقهاء برآنند که اين حکم سوم ناسخ احکام گذشته است .زد
است، ولي در عين حال اين که در سوره نساء آمده است نسخ کرده ) حبس در خانه اش تا بميرد(زناي زن شوهر دار را 

حقيقت اينست که حکم قرآن کريم در مورد زنا  .مجازات صد تازيانه مربوط به زناي غير محصن و محصنه تلقي شده است
اگر استدالل و تفسير فقهاء را بپذيريم، در آنصورت حکم زن شوهر دار زانيه نسخ شده است، اما بجاي  .اصالً مشخّص نيست

اگر حکم سوره نور، يعني صد تازيانه، مربوط به  .قرآن کريم نيامده است که اين حرف عجيبي استآن حکم ديگري در 
زناي غير محصن و غير محصنه است، در آن صورت اين حکم نميتواند ناسخ حکم سوره نساء باشد که زن شوهر دار را 

که اين امر منطقي بنظر (سخ آن تلقّي شود اگر هم نا .محکوم به حبس ابد کرده و در مورد مرد مزدوج زاني حکمي ندارد
در آنصورت مجازات زناي غير محصن و غير محصنه نسخ شده است، بي آنکه قرآن کريم بجاي آن حکمي بدست ) نميرسد
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حال بايد گفت که چگونه يک حديث مي تواند ناسخ حکم قرآن باشد؟ يعني قرآن کريم در مورد زنا، حکم حبس ابد  .بدهد
کم صد تازيانه به مرد و زن داده است و چگونه ميشود که باستناد يک حديث، که دستور سنگستار کردن زاني و و يا ح به زن

زانيه را ميدهد حکم قرآن را منسوخ حساب نمود؟ اين مطلب جالب توجه است که در سوره نور ذکر مستقيمي از اينکه صد 
شد و تخصيص اين حکم به اين نوع زنا صرفاً بر اساس تفسير آيات غيرمحصنه است نميبا تازيانه مختصّ به زناي غير محصن و

  .قرآن ميباشد

  احکام نظير حکم زنا در اسالم

وأَقْرضْتُم اللّه قَرضًا حسنًا ...«پيامبر اسالم در قرآن مي فرمايند  .وجود دارد) جريمه نقدي(در قرآن كريم نيز شبيه چنين مسائلي 
 نكُمع نلَّأُكَفِّر ارا اَألنْههتن تَحرِي متَج نَّاتج لَنَّكُمخُألدو كُمئَاتييعني وام بدهيد خداوند را، وامي نيكو كه هر آينه » ٤٣٦س

اكنون عجيب است  .درگذرم از شما گناهان شما را و در آورم شما در بهشتي كه در آن نهرهايي است كه در جريان ميباشد
 كه شخص معترض، آيه قرآن را كه مي فرمايد وام بدهيد تا خداوند شما را ببخشايد باالجبار قبول نموده، لكن بر بيان شارع

 !نمايد بهايي كه جريمه نقدي را فقط به خاطر مجازات دنيوي مقرر فرموده است، قبول نمي

  

 چرا در ديانت بهائي حجاب نداريد؟ .۶۱

بر عفت و پاکدامني تأکيد بسيار گرديده و از مهمترين شاخصه هاي ايمان شمرده شده، ولي حجاب به شکل  در ديانت بهائي
  .روسري يا چادر وجود ندارد

اگر منظور پوشش است، بايد گفت حد و حدود آن در اسالم نيز روشن نيست و در اين مورد بين علماي فرقه هاي مختلف 
اگر منظور از پرسش فوق، غير از پوشش ظاهري، تقواي باطني نيز هست، پاسخ زير براي  اما! اسالمي اختالف نظر وجود دارد
  .منصفين مفيد و کافي خواهد بود

اهل بهاء نفوسي هستند که اگر بر مدائن « :حضرت بهاءاهللا درباره دوره بلوغ عالم که بهائيان آن را آغاز کرده اند، مي فرمايند
به احسن طراز و ) زن هاي روي زمين(ر التفات به آن ننمايند، و اگرچه جميع نساء ارض مرور کنند، نظ) شهرهاي طال(ذهب 

در آنها نظر )به نظر هوي و هوس و شهوت(حاضر شوند، به نظر هوي ) با بهترين زينت و جديدترين زيبائي(ابدع جمال 
  .٤٣٧»نکنند

از قبل مژده آمدن چنين ايامي را هنگام ظهور موعود نکته مهم درباره بيان فوق از حضرت بهاءاهللا آن است که اولياي الهي 
اگر قائم ما قيام کند آسمان باران « :به نقل از حضرت امير چنين آمده است يثيدر حد .اسالم و ديگر اديان آسماني داده اند

و درندگان و حيوانات خود را فرو مي ريزد و زمين نباتات خود را بيرون مي دهد، و کينه ها از دل بندگان خدا زائل مي شود، 
تا جائي که زني که مي خواهد راه عراق و شام را بپيمايد همه جا قدم بر روي سبزه و ، با هم ساخته از يکديگر رم نمي کنند
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بر سر دارد و کسي طمع به آن نمي کند؛ نه درنده اي به او حمله مي آورد و نه او از خود را  گياهان مي گذارد و زينت هاي
مالحظه مي فرمائيد که اين حديث، با چه تشبيهاتي همان مضمون بيان حضرت بهاءاهللا در فوق  .٤٣٨»وحشت دارددرندگان 

آري مربيان و اولياي آسماني، حقيقت واحده اند و اراده فرموده اند تا انسانها را نيز که از نوع واحدند، با يکديگر متحد ! است
  .و مهربان فرمايند

ايد زماني که تمام زنان مصر به حضرت يوسف به ديده شهوت مي نگريستند، چرا هيچ کس مردان را مجبور به  تا به حال از خود پرسيده
داشتن حجاب نکرد؟ آيا هوسبازي زنان آن زمان بايد باعث شد تا مردان حجاب داشته باشند؟ همين امر در مورد حجاب زنان نيز صدق 

  .فرموده، رموز بسيار نهفته است به راستي در داستان هايي که قرآن نقل .مي کند

، بايد گفت تا به حال فقط تأکيد بر اين بوده که زنان بايد خود را )ع(با توجه به بيانات فوق از حضرت بهاءاهللا و حضرت علي 
اما در دوره اي که جامعه جهاني دوره ! در حجاب سفت و سخت بپيچند که نکند چشم مردي به آنان افتد و تحريک شود

ود را، طبق بشارات انبياء و از جمله بشارات فوق از حضرت علي آغاز کرده، مردان نيز بايد از نظر ايماني و فرهنگي به بلوغ خ
به عبارتي ديگر فقط زنان نيستند که بايد عفت و عصمت داشته باشند ! چنان بلوغي رسند که به اين آساني به امتحان نيفتند

نيز بايد تقوي و انضباط معنوي و اخالقي پيشه سازند، تا هر دو جنس بتوانند با رعايت بلکه بر طبق آموزه هاي بهايي مردان 
  .هنري و اقتصادي داشته باشند, فرهنگي, علمي, انساني, اعتدال و ادب و حيا و عفت و تقوي با هم تعامل و ارتباط معنوي

عيين فرموده اند که در هر مکاني مي توان آن را حضرت بهاءاهللا در مورد نوع پوشش لباس براي مردان و زنان، معياري را ت
يعني اگر در  .»خداوند تعيين حد را از لباس برداشته، بگونه اي لباس بپوشيد که ملعبه جهال نگرديد« :مورد استفاده قرار داد

جامعه اي مردم با چادر و يا روسري هستند، اگر کسي بدون روسري در شهر بگردد، انگشت نما ميشود و بالعکس اگر در 
جائي که مردم بدون حجاب هستند با روبنده و چادر ظاهر شويم، ملعبه و مسخره ميگرديم؛ بنابراين بهتر است که پوشش ما 

مثال برهنگي هرچند ممکن است در جائي رايج  .ته اين تبعيت از عرف داراي حدودي استالب .نزديک به عرف اجتماع باشد
  .باشد، براي فرد مومن رفتار پسنديده اي نيست

حضرت ولي امراهللا در ابالغيه اي خطاب به محفل روحاني ملي بهائيان ايران راجع به قضيه رقص و تقليد البسه تساء غرب مي 
ملي بهائيان در اين ايام که اخالق در آن سامان تدني نموده و تقليد و عدم تقيد و المذهبي رواجي  اول وظيفه محفل« :فرمايند

شديد يافته، اين است که جمهور بهائيان را از قبل اين عبد کرارا و مرارا در کمال تاکيد و به نهايت صراحت تذکر دهند که 
به تنزيه و تقديس و عفت و عصمت و اعتدال در امور و اجتناب از تجاوز از آداب بهائي و مخالف مبادي ساميه امريه راجع 

سيئات اهل غرب و آداب مذمومه غير مرضيه آنان، توليد مفاسد عظيمه در جامعه نمايد و بنيه جامعه را ضعيف نمايد و از 
آنان، امتياز بهائيان حقيقي در بهائيان بايد همت در ترويج و اقتباس از حسنات اهل غرب نمايند نه تقليد سيئات  .رونق بيندازد

  ٤٣٩».اين است ال غير

 ٤٤٠:بيانات زير بيانگر اهميت پوشش و عفت در ديانت بهائي هستند

  .»هر نفسي از او آثار خباثت و شهوت ظاهر شود او از حق نبوده و نيست« •
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لَعمر اللّه نور عصمت آفاقِ عوالم معاني را روشن نمايد و  .طراز اعظم از براي اماء عصمت و عفّت بوده و هست« •
  .»عرفش بفردوس اعلي رسد

اهل بهاء بايد مظاهر عصمت کبري و عفّت عظمي باشند در نصوص الهيه مرقوم و مضمون آيه به فارسي چنين « •
مقصد اين است که تنزيه و  .است که اگر ربات حجال با بدع جمال بر ايشان بگذرند ابداً نظرشان بآن سمت نيفتد

ورقات موقنه مطمئنه بايد در کمال تنزيه و تقديس و عفّت و عصمت و  .تقديس از اعظم خصائص اهل بهاء است
ستر و حجاب و حيا مشهور آفاق گردند تا کلّ بر پاکي و طهارت و کماالت عفتيه ايشان شهادت دهند زيرا ذره اي 

  ».دت و درياي معرفت استاز عصمت اعظم از صد هزار سال عبا
اين اعظم مقامات عالم انسانيست و از خصائص اين خلقت رحماني و  .عنداللّه امري اعظم از عصمت و عفّت نيست« •

  ».دون آن از مقتضيات عالَم حيواني
ان اللّه « »هوي و يتَوجهن الَي اللّه فَاطرِ الْاَرضِ و السماِءانّا نَأمر عباد اللّه و امائَه بِالْعصْمة و التَّقْوي ليقُومن من رقْد الْ« •

  ».قَد جعلَ الْعصْمةَ اکْليالً لرؤوسِ امائه طُوبي لاَمة فَازَتْ بِهذا الْمقَامِ الْعظيمِ

  ٤٤١:توجه کنيد يردر انتها به بيانات ز

شخص بايد در اين جهان ياد  .هدف زندگي جهاني مهيا نمودن روح براي جهان بعد استبايد به ياد داشت که ...« •
  ».بگيرد که غرائز و کششهاي حيواني را کنترل کند، نه اينکه بنده آنها باشد

زندگي مشترک  ....جهان امروز بيش از حد طبيعي غرق در شهوات عشق جسماني و فاقد ارزشهاي روحاني است« •
بايد در صدد تدارک قيد و بند ها و شروطي براي رفاقت و عشق ابدي و مؤسس بر حيات ) احبا(و مشروعشان 

   ».روحاني انسان، نه حيات جسماني باشند

قبل از ازدواج عفت و عصمت مطلق و بعد از آن وفاداري  .عفت و عصمت به قبل و بعد از ازدواج مربوط مي شود« •
  ».فاداري در قول و عملوفاداري در روابط زناشوئي و و .صرف به همسر

  

 اعتراض به حکم دون طهارت يا رفع نجاست از کل اشياء حتي آب نطفه .۶۲

قد حکم اللّه بالطّهارة علي مآء النّطفة رحمة من عنده علي البرية اشکروه بالروح و الريحان و ال تتّبعوا « :در کتاب اقدس نازل
تمسکوا بحبل اللّطافة علي شأن اليري من ثيابکم آثار االوساخ هذا ما حکم به من کان الطف  ...من کان عن مطلع القرب بعيداً

کونوا عنصر اللّطافة بين البرية هذا ما اراد لکم موالکم العزيز ...و الّذي له عذر البأس عليه انّه لهو الغفور الرحيم .من کلّ لطيف
قد  .کلّ االشيآء و عن ملل اخري موهبة من اللّه انّه لهو الغفور الکريم و کذلک رفع اللّه حکم دون الطّهارة عن .الحکيم

» ٤٤٢لتعاشروا مع االديان و تبلّغوا امر ربکم الرحمن هذا الکليل االعمال لو انتم من العارفين ...انغمست االشيآء في بحر الطّهارة
شکر کنيد اي مردم، خدا را با  .نب او بر مردميعني خداوند حکم کرده است به طهارت ماء نطفه و اين رحمتي است از جا
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متمسک شويد به رشته و ريسمان پاکيزگي  .کمال سرور و نشاط و پيروي نکنيد کساني را که از درگاه قرب الهي دور هستند
ني خداوندي که مهربان تر از هر فرد مهربا .بطوري که در سراسر لباسهاي شما بهيچ وجه آثار چرک ديده نشود .و لطافت

اگر کسي عذري داشته باشد و نتواند آنطوري که بايد و شايد رعايت لطافت و نظافت  .است، اين حکم را به شما کرده است
اساس و عنصر و ماده اصلي لطافت و پاکيزگي باشيد در بين مردم،  .را بکند، اشکالي ندارد؛ خداوند آمرزگار است و مهربان

و  .موالي شما عزيز است و عليم .براي شما در نظر گرفته و از شما انتظار دارد است آنچه که خداوند که موالي شماست
فرو رفته اند جميع اشياء در  .اينچنين خداوند برداشته است در اين ظهور مبارک حکم نجاست را از جميع اشياء و از ملل ديگر

اين تاج  .براي اينکه شما بتوانيد با پيروان اديان معاشرت کنيد و بتوانيد امر الهي را به آنها تبليغ کنيد .درياي طهارت و پاکي
  ٤٤٣.اعمال پسنديده است اگر شما بتوانيد اين نکته را بشناسيد و پي ببريد

ند و از يکديگر به مسئله نجس و پاکي سبب شده است که گروهي از افراد بشر، گروهي ديگر را ناپاک و نجس محسوب دار
در شرايع سابقه و به شهادت  .شدت اجتناب نمايند و همين موضوع موجب تنفر و دشمني بشر نسبت به يکديگر شده است

کتب مقدسه قرآن، انجيل و تورات بسياري از اشياء و بسياري از قبايل و طوايف در نزد پيروان اديان سابقه، نجس بودند و 
مثالً در شريعت اسالم سگ و خوک ذاتاً نجس و  .دوري از آن اشياء و يا از آن اشخاص بوده اند پيروان آن اديان ملزم به

 .و نيز به عقيده بعضي از يهود و نصاري که اسالم را قبول ندارند، مسلمين نجسند .همچنين خون و شراب همه نجسند .پليدند
بعضي اهل کتاب را کامالً نجس و مردود مي دانند و ذاتاً  .البتّه عقيده فقهاي اسالم در باره نجاست اهل کتاب مختلف است

ولي در نجاست مشرک، يعني بت پرست ها که خدا را قبول ندارند،  .آنها را پليد مي شمارند، بعضي هم آنها را پاک مي دانند
  . اختالفي در ميان پيروان اديان قبل نيست

در  .ذاريد که وارد مسجدالحرام بشوند، زيرا مسجد را نجس مي کنند، نگ٤٤٤قرآن مي فرمايد بت پرست ها ذاتاً نجس و پليدند
در انجيل پولس نوشته است که اشخاصي که مسيح را قبول ندارند و اشخاصي که با مسيحيين  .انجيل هم همينطور است

ها بيرون مي آيد، نجس مخالف هستند و از شريعت الهي خبر ندارند، اينها نه تنها خودشان نجسند بلکه کلماتي که از دهان آن
هائي که  در انجيل بعضي از اطعمه را جايز وبعضي را نجس دانسته، مثالً قرباني .بهيچوجه به آنها نزديکي نبايد کرد .است

ولي بعد پولس  .مشرکين براي بت ها مي کردند، در شريعت انجيل نجس هستند و نبايد به آنها دست زد و از آنها استفاده کرد
حضرت موسي بعضي از غذاها را حالل  .در يکي از نامه هايش مي گويد، که همه چيز براي پاکان پاک است اجازه داد و

کردند و بعضي را حرام، به شرحي که در تورات تثنيه و سفر اعداد و الويان و غيره که از اسفار خمسه تورات شمرده مي 
   .سي و اسرائيل مخالف بودند، به حکم تورات نجس هستندهمچنين مللي که با حضرت مو .شود، اين موارد تسميه شده است

و " ازاله اوساخ"به  در اين ظهور اعظم، حضرت بهاءاهللا اصوال کلمه دون طهارت را محو فرمودند و به جاي آن، امر فرموده اند
افت و لطافت اوامر آنچه آلوده شدن جامه و دست و بدن به آنها مکروه و ناپسند است و از طرف ديگر به رعايت نهايت نظ

اکيده صادر فرموده اند، به طوريکه در امر بهائي هيچ امري به اندازه نظافت و پاکيزگي تاکيد نشده است، تا آنجا که حضرت 
بهاءاهللا بياني به اين مضمون مي فرمايند كه اگر بر لباس کسي، لکه چرکي باشد دعاي او به درگاه خداوند نمي رسد، اما اگر 

نظافت ظاهره هر چند « :و حضرت عبدالبها فرموده اند .روي ناچاري و يا عذري موجه باشد خداوند او را مي بخشد اين امر از
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اين از فضل الهي است که بر اهل عالم احاطه کرد و ملل سابقه  .»٤٤٥امري جسماني است ولكن تأثير شديد در روحانيات دارد
حاال بهائي مي تواند با يهودي،  .و عدم اختالط با اهل عالم رها نمود را از قيد نجاست و در نتيجه از قيد عدم معاشرت

مسيحي، گبر، ترسا، مشرک و غير مشرک از هر ملّتي با کمال محبت معاشرت و آميزش کند و به آنها در موارد الزم کمک 
مي دانست، باب معاشرت بکلّي بسته مي کند تا بتواند آنها را به امر الهي تبليغ کند و الّا اگر آنها را نجس و مردود و مطرود 

   .شد و فرد بهائي ديگر نمي توانست کسي را به شريعت اللّه داللت کند

از قبل  .رفع دون طهارت از آب نطفه نيز به اين دليل بوده که کسي به ديگري نگويد از نطفه ناپاک و پليد به وجود آمده است
  :هم گفته اند که

  فيض نطفه پاک ببايد که شود قابل
 

  ور نه هر سنگ و گلي لؤلؤ و مرجان نشود 
 

تصور نرود که رفع دون طهارت از آب نطفه، معنايش آن است که اگر دست و بدن و جامه به آن آلوده شود آن را نبايد ازاله 
بسياري چيزهاي ديگر هم پاک هستند، از جمله آب بيني و دهان که اگرچه در فقه اسالمي نجس شمرده  .کرد و شستشو داد

پاکي آب نطفه در اسالم هم ذکر  .نشده، ولي اگر دست و بدن و جامه آلوده به آنها شود، بايد آنها را شستشو داد و ازاله کرد
اشهد انک کنت نوراً في االصالب الشامخة و « :مذکور است) ع(شده، چنانچه در زيارت حضرت سيدالشهداء حسين ابن علي 

يعني شهادت مي دهم به اينکه تو بودي نور در صلبهاي بلند و رفيع و » ٤٤٦االرحام المطهرة لن تنجسک الجاهلية بانجاسها
که نطفه هائي  اين مطلب مي رساند .رحمهاي پاک و پاکيزه که هرگز نجس نگردانيد تو را دوره جاهليت به نجاستهاي خود

که در رحم ها و صلبهاي جميع آباء و امهات آن حضرت تا زمان آدم ابوالبشر بوده است، همه پاک بوده و نجاسات دوره 
حال اگر مظهر امر الهي براي حصول وحدت عالم انساني و ترک  .جاهليت و بت پرستي هم آن را نجس نگردانيده است

ب و نژاد ها، حکم فرمايد به رفع دون طهارت از افراد انسان و کل اشياء، از جمله مخاصمات و منافرت ملل و اديان و مذاه
  ٤٤٧آب نطفه تا کسي ديگري را پليد زاده و نا پاک زاده نداند، آيا اين حکم الهي چه ايرادي مي تواند داشته باشد؟

  

  اعتراض به حکم تلطيف و زدودن موي بدن و استعمال حنا در آئين بابي  .۶۳

ميزا عليمحمد در صفحه "، با لحني تند و جسارت آميز بيان مي کنند که "گزيده اي از تعاليم متعالي بهائيت"مقاله معترضين در 
هر فردي ) بايد :در نسخه اوليه(ميتوانيد "دويست و هشتاد و شش کتاب بيان فارسي نظافت بدن را اينگونه تکليف ميکند که 

البتّه کل !" موي کل بدن خود را که بگيرد و سپس تمام بدن را با حنا رنگ کند حد اکثر در هر دوازده يا چهارده روز يکبار
ما که حرفي نزديم، فقط خواهش ميکنيم اين دستور را اگر نميخواهيد عمل کنيد به ساير ! بدن شامل سر و صورت هم هست

  !"مدر اسالم اصالً چنين دستوراتي نيست که موي همه بدن را بزني .اديان هم نسبت ندهيد

قبل از بررسي حکم حضرت باب، بهتر است چند تحريف  .در اينجا نيز در نقل قول، دست به چند تحريف و اشتباه ميزنند
  :نويسندگان را ذکر نمائيم
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اوالً نوسيندگان با کمال وقاحت جمله اي را که مينويسند بعنوان عين بيان حضرت باب قلمداد ميکنند، حال آنکه نه در شکل 
در واقع نويسندگان، مفهوم را بيان ميکنند ولي تظاهر ميکنند که عين بيان را نقل  .در شکل فارسي آن چنين است عربي و نه
در بيان حضرت باب، مطلقاً ذکري از دوازده روز نيست، بلکه صحبت از  .ثانياً بخاطر مفهوم را هم غلط ميگويند .کرده اند

و سپس تمام بدن را با حنا رنگ "چوجه اين مطلب که بايد موي بدن را گرفت ثالثاً، ابداً در بيان بهي .هشت روز شده است
رابعاً نويسندگان در نقل بيان حضرت باب پرانتز باز کرده  .وجود ندارد و بالعکس اجازه استعمال حنا نيز داده شده است" کند

بياورند که در چاپ اول کتاب بيان فارسي،  و منظورشان اين است که اين توهم را بوجود) بايد :در نسخه اوليه(و مينويسند 
  !آمده است" ميتوانيد"در حاليکه در چاپ دوم، لغت   آمده،" بايد"لغت 

ايشان عليرغم آنکه ميدانند احکام بيان توسط احکام  .تمام اين قضيه دروغ است و اصوالً آنچه که ميگويند ترجمه عربي است
قابل عمل نيست، با اين وصف بخاطر غرض و عناد و حقيقت ستيزي خويش کتاب اقدس نسخ شده است و براي بهائيان 

دست به تحريف زده و در اينجا عکس حرف خود را ميزنند و چنين تظاهر ميکنند که اين حکم بيان، حکم بهائي است و لذا 
د عمل کنيد به ساير ما که حرفي نزديم، فقط خواهش ميکنيم اين دستور را اگر نميخواهي" مينويسند با طنز مخصوص خود
اوالً اين حکم، حکم ديانت بهائي نيست که  ."در اسالم چنين دستوري نيست که موي همه بدن را بزنيم .اديان هم نسبت ندهيد
است، چرا که حکم بابي است و ديانت بابي ديانتي غير از " ساير اديان"ثانياً اين حکم براستي حکم  .بهائيان بدان عمل کنند

 .احکام حضرت باب همه منسوخند مگر آنکه در کتاب اقدس و ديگر آثار بهائي تائيد و تکرار شوند .است ديانت بهائي
ال تحلقوا «  :موي سر از ته را نهي فرموده چه که موي سر را زينت سر معين ميفرمايد حضرت بهاءاهللا در کتاب اقدس تراشيدن

دن و يا استعمال حنا سخني نگفته اند، و بنابراين اين حکم بيان را و بهيچوجه از زدودن موي ب »رؤسکم قد زينهااهللا بالشعر
  .نسخفرموده اند

اول اينکه گرفتن موي بدن در بيان  :حقيقت امر اينست که اين نويسندگان در ذکر حکم بيان فارسي دو غلط عمده ميگويند
اين مطلب در مورد اجازه استعمال حنا صادق فارسي امري اختياري است و نه اجباري، بلکه اجازه آن داده شده است و عين 

  .دوم آنکه منظور از کلّ بدن، نه سر و صورت است و نه دست و پا، بلکه صرفاً به باال و پائين ناحيه شکم مربوط ميگردد .است

ن اينکه زدودن موي بدن شامل سر و صورت نيست؛ سه صفحه بعد در همان کتاب، يعني در باب هشتم از واحد هشتم بيا
در اينجا حضرت باب حکم ميفرمايند که در مورد پسران اجازه ميدهند که موي سر را اصالح کنند و  .فارسي تصريح ميشود

واضح است که در حالت عادي  .ريش خود را بتراشند، بخاطر اينکه هر دو قويتر شوند و در نتيجه باحسن وجه ظاهر شوند
البتّه الزم  .زد و نه ريش را کامالً تراشيد، بلکه بايد هر دو در کمال حسن ظاهر باشندبايد بر طبق حکم بيان نه موي سر را از ته 

 به توضيح است که اين حکم حضرت باب نيز در آثار حضرت بهاءاهللا نسخ ميشود، بدين معني که بحکم حضرت بهاءاهللا
يا نداشتن ريش در امر بهائي وجود ندارد و مسئله ريش کامالً باختيار خود مردم سپرده شده است و حکمي در مورد داشتن و 

البتّه در اسالم در اين موارد احکام مفصّلي وجود دارد که با ظهور ديانت بهائي  .صرفاً اين مسئله تصميمي شخصي است
بهمراه بسياري ديگر از مسائل امري شخصي و خصوصي ميشود و ديانت در مورد  و مسئله ريش گذاردن همگي نقض ميشود

ملخّص اين باب آنکه اذن داده شده تبعيض شعر راٌس و اخذ آن از وجه « :عين بيان حضرت باب اينست .لت نميکندآن دخا
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اين حکم در پي حکم تلطيف آمده است معلوم ميشود که از نظر حضرت باب . »الجل قوت آن که بصورت حسن ظاهر شود
ضرت باب از حکم زدودن مو مستثني مي کنند؛ در همان حکم اما اينکه دست و پا را هم ح .موي سر و ريش را نبايد زدود

در اين بيان حضرت باب توضيح ميفرمايند که زدودن موي دست و پا اصوالً  .آمده است ٢٨٦تلطيف و در همان صفحه 
عين بيان حضرت  .محبوب نيست و صرفاً در صورتي که رسم و عادت فرهنگي يک قوم باشد اجازه اين امر داده شده است

  ».و بر يدين و رجلين اگر دأٌب نبوده باشد محبوب نبوده از براي او« :باب اين است

اکنون مي بينيم که حکم حضرت باب اصوالً حکم نظافت بدن است و اين نظافت بطور کلّي واجب است، اما در مورد 
نسته اند و نه ممنوع کرده اند، حضرت باب اين کار را نه واجب دا -باستثناء سر و صورت و دست و پا  -زدودن موي بدن 

در مورد حنا نيز،  .بلکه اجازه اين کار را داده اند و در صورتيکه افراد قادر به استحمام مکرر نباشند، آن را سودمند ميدانند
ما «ز آن به شکلو لذا ا .استفاده از حنا يا مواد مشابه آنرا براي اينکه نقشهاي زيبائي را بر روي بدن تصوير کنند اجازه داده اند

اما همانطور که ذکر شد همه اين احکام چيزي است  .يعني آنچه که باعث زيبائي فرد شود سخن ميفرمايند» يتجمل به المرء
يعني در مورد اجازه تلطيف و آنگاه موارد اين » في اذن التلطيف«لذا عنوان اين باب اين است  .که اجازه آن داده شده است

ملخص اين باب آنکه « :و پس از ذکر حکم به عربي همان حکم را بفارسي بدين صورت بيان ميکنند .تلطيف بيان شده است
روز يک مرتبه اخذ اظفار و شعر و ما يتجملّ  ٤در بيان اذن داده شده به تلطيف و تنظيف با علي ما يمکن در امکان و اگر در 

تلطيف آن هرچه اقرب تر شود اقرب بتلطيف بوده و هست و حنا  به المرء نمايد محبوب بوده عنداهللا و هست و تطهير البسه و
  .»اذن داده شده

روز، اجازه تلطيف داده شده است، و اين امر شامل اجازه  ١٤يا  ٨روز و حد اکثر هر  ٤بر طبق حکم حضرت باب حد اقلّ هر 
در همين  .دن و تطهير لباس ميباشدو تجميل ب) باستثناء سر و صورت و دست و پا(کوتاه کردن ناخن و زدودن موي بدن 

سزاوار است عبد که نظر نمايد در مرآت و شاهد شود «صفحهء بيان حضرت باب حکم ميفرمايند که بخاطر تجميل و تلطيف 
و شاکر شود محبوب خود را بر حسن حسن خود و الّا استغفار کند محبوب خود را که کلّ کينونيات در فطرت  خلق خود را
  .»مال خلق شده و اگر حجابي بهم نرساند از ظهور آن، بر صورت خلق کينونيت مصور ميگردداوليه باحسن ج

اوالً حضرت باب بخاطر تاٌکيد بر اصل زيبائي و تجميل، به مؤمنان خود توصيه مي فرمايند که هر روز جلوي آئينه  بنايراين
که همه انسانها بر اساس فطرت و خلق اوليه خود ثانياً حضرت باب توضيح مي دهند  .رفته و در جهت تجميل خود بکوشند

در نتيجه يک فرد بابي بايد در جلوي آئينه برود تا زيبائي خود را که  .زيبا مي باشند و زيبائي امري فطري و همگاني است
ذا وديعه الهي و فطرت رباني است مشاهده کند و خود را بعنوان خلق خالقي کامل که زيبائي و جمال مطلق است و ل

 .مالحظه کند و به سپاس خدا مشغول شود مخلوقش هم زيبا خلق شده است ببيند و در نتيجه خويشتن را آئينه جمال الهي
آنگاه حضرت باب توضيح مي فرمايند که اگر يک انسان در آئينه چيزي غير از زيبائي مشاهده کرد، اين امر بيانگر اين 
واقعيت است که خود را بصورت راستين و فطري خود مالحظه نکرده است و لذا بخاطر تعدي از ارزشهاي روحاني است که 

ت فطري وي حائل شده است که باعث ميگردد امري خالف زيبائي را در حجاب و پرده اي ميان چشمان او و حقيقت کينوني
بنابراين اگر چنين باشد، بايد بکوشد تا حجاب را بر طرف کند يعني با آگاهي از زيبائي راستين خود در جهت  .آئينه ببيند
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زم ال .زيبائي در آئينه نبيندارزشهاي روحاني و اخالقي حرکت نمايد و قواي وجود خود را بالفعل ظاهر نمايد تا آنکه جز 
بتذکّر نيست که چنين طرز فکري باعث ميشود که آدميان بجاي نفرت از خويشتن خود را آئينه جمال الهي ببينند و بجاي 
رفتار مبتني بر خود شيفتگي در جهت ارزشهاي روحاني حرکت نمايند، و بجاي نا اميدي از زندگي، همه وجود خود را 

 .الهي دانسته به همه چيز بچشم تقدس و جمال نگاه کرده و با همه چيز به نحوي اخالقي معامله نمايند انعکاس اسماء و صفات
پس بايد گفت که از نظر حضرت باب اصل تلطيف واسطه ميان ماديات و روحانيات است و وسيله اي است که عالم مادي را 

  .دبا حقائق روحاني پيوند داده و ملک را آئينه ملکوت مينماي

در اينصورت بايد گفت که اگر چه جزئيات حکم حضرت باب در کتاب اقدس منسوخ است، اما فلسفه و روح آن تعليم 
و زيبا و پر بار  مورد تائيد امر بهائي نيز ميباشد و اين فلسفه تلطيف براستي دريچه اي نوين و بديع و شکوهمند به تمدني خلّاق

  .ميباشد

  

  از مدفوع حيوانات در آئين بابياعتراض به حکم ناپرهيزي  .۶۴

ثم السابع من بعد « :بيان عربي حکم شده است که از مدفوع حيوانات پرهيز نکنيد کتاب ۲۸معترضين مي گويند که در صفحه 
  .»العشر ما يخرج من الحيوان فالتحذرن

» اال و انتم تحبون ان تلطفون«حضرت باب در ادامه مي فرمايند  .در اين شبهه، مطرح کننده بقيه جمله را حذف کرده است
  .بايد بخاطر رعايت نظافت و لطافت انجام شود" يعني احتراز از مخروجات حيوانات، صرفا

اول اينکه در بيان، تلطيف و لطافت محکمترين و موکدترين  :اين حکم مترقي حضرت باب بيانگر دو مطلب انقالبي است 
دوم آنکه حضرت باب مفهوم اسالمي  .ي است و در نتيجه بايد از زوايد حيواني هم بخاطر تلطيف احتراز کردوظيفه هر باب

در يک سطح علمي و محيط زيستي همه طبيعت وابستگي متقابل دارد و براي تکامل و حفظ  .نجاست ذاتي را از ميان مي برند
نگاه کرد که اگر چه از نقطه نظر ما نامطبوع است، اما براي بقاي محيط زيست بايد به همه جوانب طبيعت به عنوان چيز هايي 

   .نظام طبيعي الزم و سودمند است

در نتيجه معناي حکم حضرت باب اين است که در موقع الزم، مانند استفاده از کود حيواني براي کشاورزي، کار کردن با اين 
اصوال فضاي  .ف، بايد از هر چيز کثيف و بو دار اجتناب کردمواد اشکالي ندارد اما در حالت عادي و بخاطر وظيفه تلطي

 .کتاب بيان، فضاي تلطيف است و نه تنگناي وسواسي تقليد و تنجيس و تکفير
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  اعتراض به حکم حمايت از حيوانات در ديانت بابي .۶۵

سوار گاو "اشاره شده که برخي از رديه نويسان به لحني توهين آميز بيان کرده اند که در کتاب بيان عربي به اين موضوع 
ما تخم مرغ را روزي نقطه  .تخم مرغ را قبل از پختن به جائي نزنيد که ميشکند و ضايع ميشود"..."نشويد و شير خر نخوريد

قطعاً اين آيات متعالي که "و در ادامه اين موضوع را بدين گونه تمسخر نموده اند " .اولي قرار داديم، شايد شما شکر کنيد
  ".از در کتاب بيان عربي ميباشد کالم خدا است و کلّ نيازهاي جامعه متمدن جهاني را بر طرف نموده استنشانه اعج

  نمونه اي از احکام مشابه در اسالم

چيزي که مشترک ميان ايشان و دشمنان همه پيامبران گذشته بوده است و به همين  -در اينجا عالوه بر بد دهاني نويسندگان 
عربستان هم بجاي ديدن اعجاز در آيات قرآن از حضرت محمد بعنوان شاعر ديوانه و از آيات قرآني بعنوان جهت اعراب 

اول آنکه باز چنين وانمود ميکنند که اين احکام بهائي است، حال  .ايشان دو سفسطه ميکنند -اساطير اولّين سخن مي گفتند 
کلّ نيازهاي جامعه متمدن "اعتقاد ندارند که احکام حضرت باب  بيان حضرت باب است و لذا بهائيان آنکه احکام کتاب

اصوال احکام حضرت اعلي از ابتدا صرفاً جنبه سمبليک داشته و براي اجراء نبوده است، چرا  ."جهاني را بر طرف نموده است
سفسطه دوم ايشان در  .ستکه موعود بيان چند سال پس از نزول احکام بيان ظاهر گرديده و آنگاه احکام بيان منسوخ شده ا

جهان بيني و احکام آن، صحبت از   اين است که يک يا دو جمله از کتاب بيان را گرفته و بدون توجه به معناي آن و تماميت
حال بايد ديد که اگر کسي  .اين ميکند که اين يک يا دو جمله حلّال مشکالت دنيا نيست و آنرا مورد تمسخر قرار ميدهد

مثالً قرآن کريم مکرراً  .ار را در مورد قرآن کريم و يا احاديث اسالمي انجام دهد به چه نتيجه اي ميرسدبخواهد همين ک
 ٤٤٩»لَا تَدخُلُوا بيوتَ النَّبِي إِلَّا أَن يؤذَن لَكُم«يعني به خانه از درب آن وارد شويد،  ٤٤٨»وأْتُواْ الْبيوتَ من أَبوابِها« :حکم ميکند که

يعني زماني كه مست هستيد  ٤٥٠»الَ تَقْربواْ الصَّالَةَ وأَنتُم سكَارى«وارد خانه محمد نشويد مگر آنكه شما را ماذون فرمايد،  يعني
د جدا يعني بر شما گناهي نيست اگر بخوريد با هم يا بخوري ٤٥١»لَيس علَيكُم جنَاح أَن تَأْكُلُوا جميعا أَو أَشْتَاتًا« ،نماز نخوانيد

يعني زماني كه داخل منزل ميشويد سالم بگوييد، از نوشيدن خون خودداري  ٤٥٢»فَإِذَا دخَلْتُم بيوتًا فَسلِّموا علَى أَنفُسكُم«جدا، 
کنيد و يا آنکه از حرکات اجرام سماوي و ستارگان در ارتباط با جن سخن ميگويد و يا اصل خلقت را را چند هزار سال قبل 

حال آيا ميتوان گفت که اين  .قصّه آدم و حوا بيان ميکند و يا آنکه از زمين و آسمان و طبقات سبعه سخن ميگويد و از طريق
  جهاني را بر طرف نموده است؟  احکام و مفاهيم کلّ نيازهاي جامعه متمدن

  علل صدور اين احکام

د از حيوانات سواري گرفت و يا آنان را براي باركشي معلوم نيست مراد معترض از انتقاد بر اين مسئله اين است كه چرا نباي
مورد استفاده قرار داد و يا اعتراض اين است كه مسئله مورد نظر مسئله بسيار ساده و پيش پاافتاده بوده و ذكر آن توسط يك 

به فرض اينكه هر دو مسئله مورد نظر سائل باشد، بايد از او پرسيد كه در چنين عصر درخشان  .شارع آسماني ضرورتي ندارد
ماشين و توسعه و تكنيك و صنعت و ازدياد وسائل ارتباطي، سوار شدن بر حيوانات چه ضرورتي دارد؟ و اصوال با چنين 

موجبات آزار و اذيت حيوانات را فراهم نمود؟  وسائل راحت و سريع كه امروزه در اختيار بشر قرار گرفته است، چرا بايد
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به عالوه، اصوال ذكر اين مسئله در آثار  .مسلما هيچ عقل سليمي ضرورت چنين مسئله اي را تائيد و تصديق نمي نمايد
عام لتَركَبوا منْها ومنْها اللَّه الَّذي جعلَ لَكُم الْأَنْ«حضرت باب به جهت نسخ يكي از قوانين قرآن بوده است، زيرا قرآن مي فرمايد 

حضرت باب به سبب  .يعني خداوند قرار داد حيوانات را براي شما تا بر آنها سوار شويد و از آنها تغذيه كنيد ٤٥٣»تَأْكُلُون
 همچنين در سوره ديگر قرآن .وجود چنين آيه اي كه در قرآن كريم وارد شده است الزم دانستند كه آن را نسخ فرمايند

   .يعني اسب ها و اشترها و خرها را قرار داد تا سوار شويد ٤٥٤»والْخَيلَ والْبِغَالَ والْحمير لتَركَبوها«مذكور است 

از طرفي گرچه مسئله ذکر شده بسيار ساده و ابتدايي مي باشد، لكن در زمان و مكاني كه حضرت باب ظهور فرمودند، اين 
جامعه اسالمي بوده است، همچنانكه پيغمبر اسالم نيز مسائلي را كه اعراب در عهد جاهليت مسائل مبتال به جوامع خصوصا 

بدان مبتال بودند مورد توجه قرار دادند و با آنكه مسائل مزبور بسيار ساده و پيش پا افتاده جلوه مي كرد، معهذا آنان را در 
گرچه  .، چنانکه مثالهايي از اينگونه آيات در باال ذکر شدقرآن كريم مطرح و قبح آن اعمال و سنن را گوشزد مردم فرمودند

در عصر حاضر هر انساني ضرورت مراعات چنين آداب اجتماعي را که در قرآن بدان اشاره گرديده است، درك مي کند و 
ارتباط با ديگران  احترام به ديگران را به خوبي ميشناسد و مي داند كه چگونه و تا چه حدي بايد اصول اخالقي و انساني را در

في المثل آنان بدون اجازه  .مراعات نمايد، ولي در زمان و مكاني كه پيامبر اسالم ظهور نمود مردم چنين بينشي را نداشتند
لذا پيغمبر اسالم آن مسائل انحرافي را مورد توجه قرار  .وارد خانه هاي يكديگر ميشدند و در حال مستي نماز مي گذاردند

به همين نحو حضرت باب نيز مسائل . ا، ولو اينكه امروز بسيار ساده و روشن به نظر ميرسد، بدانان تعليم فرمودداده، قبح آن ر
انحرافي جامعه خود را درك و قبح آن مسائل و سنن را، ولو اينكه امروز ابتدايي و كودكانه بنظر ميرسد، به مردم تشريح و 

   .تضيات زمان و مكان مي ناميمتعليم فرمود و همين است آنچه كه ما آن را مق

متاسفانه معترض از آثار بلند عرفاني و فلسفي و نقش رسالت حضرت باب كامال بي اطالع بوده و در حقيقت از همه مطالب 
كه حضرتش عنوان نموده است، چشم پوشيده و تنها به چند مسئله كوچك توجه نموده و آن را معيار سنجش و ميزان 

صرف نظر از اينكه مثال مزبور در  .ر داده است و خواسته است بگويد كه مشت نمونه خروار استشناخت مظهر الهي قرا
مسائل علمي اعتباري ندارد، به قول يكي از حكما، پيامبر مانند شاهين بلند پروازي است كه گاهي اوجي فوق العاده مي گيرد 

لند پرواز بر روي زمين نشسته و بخاطر دام و دانه از اوج و هيچكس را ياراي مقابله با آن نمي باشد و گاهي همان شاهين ب
آسمان بر حضيض زمين توجه مي نمايد، ولي معترض خوب ميداند كه اگر شاهين بر زمين نشست، نمي توان او را مورچه 

  .گفت و شاهباز اوج عرفان را مور ناتوان نتوان شمرد

که نبايد به حيوانات ظلم نمود و همچنين هر حيواني را بايد به اما منظور اصلي حضرت باب از صدور چنين حکمي اين است 
بهمين علّت مثال  .مقتضاي طاقت و توانائي او مورد استفاده قرار داد و از سؤ رفتار و سؤ استفاده در مورد حيوانات اجتناب کرد

باب با ذکر اين مثال ساده که کاري  حضرت .بديهي گاو و خر را ميزنند که مکرراً مورد استفاده آن زمان قرار مي گرفته است
براي آن مناسب است، در مورد خر مناسب نيست و بالعکس آنچه که براي خر مناسب است نبايد در مورد گاو بکار  که گاو

اين امر براي آنست که حکم کلّي خود  .رود، يک اصل کلّي را در مورد استفاده از حيوانات و رفتار با ايشان بيان مي فرمايند
بهمين علّت در اين بيان، هم سواري بر  .ا توضيح بدهند يعني نه بايد سبب ظلم به حيوانات شد و نه سبب حزن انسان گرديدر



 ۱۳۸۸پائيز      جزوه رفع شبهات 

194 
 

را نهي ميفرمايند و آنگاه بالعکس حکم ميفرمايند که در مورد حمار نبايد شير او را نوشيد  گاو و هم گذاردن بار بر پشت گاو
گذشته از اين، حضرت باب براي اينكه استثنايي بوجود آورند و گاو را كه  .بار گذارد و صرفا کمتر از طاقت او بر پشتش

در ادامه حکم ميفرمايند  .حيواني مفيد و شيرده مي باشد مستثني فرمايند در كتاب بيان عربي سوار بر اين حيوان را منع فرمودند
اده شود و آنگاه نهي ميفرمايند سواري بر حيواني را که که هيچ حيواني را نبايد سوار شد مگر آنکه از لگام و رکاب استف

  .راکب نتواند تعادل خود را در حين سواري حفظ نمايد

براستي اگر مسئله محبت و ترحم از دايره انسانها تجاوز نمايد و حيوانات را نيز شامل گردد چه اشكالي دارد؟ حيوانات نيز در 
يداً احساس مي نمايند و حتي مي توانند جواب محبتهاي صاحب خود را با احساس با ما شريك بوده و رنج و الم را شد

جمال قدم به جهت حمايت از حيوانات در  .حركت سر وگردن جواب داده و از ترحم و تلطف ديگران سپاسگزاري نمايند
لك نهياً عظيماً في ال تحملوا علي الحيوان ما يعجز عن حمله انا نهيناكم عن ذ«كتاب مستطاب اقدس صريحا مي فرمايند 

يعني حمل نكنيد بر حيوانات آنچه را كه از حمل آن  ٤٥٥»الكتاب كونوا مظاهر العدل و االنصاف بين السموات و االرضين
  . باشيد مظاهر عدل و انصاف بين آسمانها و زمين .عاجز ميباشند ما نهي كرديم شما را از اين عمل كه نهي بزرگي است

  در اديان و فرهنگ هاي ديگرمسأله حمايت از حيوانات 

با طرح چنين سؤال كوچكي، به خوبي معلوم مي شود كه معترض مطلب را فقط از دريچه معيارها و سنت ها و عقايد جامعه 
گرچه در جامعه وي از نظر او توجه بر حيوانات و ترحم بر آنان بي مورد بوده و حتي قرباني آنان در  .خويش نگريسته است

تنها بال مانع است، بلكه يكي از سنن ممدوح مذهبي بشمار مي رود، لكن از نظر تعاليم هندو و زرتشت چنين  اعياد مذهبي نه
مي فرمايد نفرين باد به كساني كه با فرياد » گاتها«زرتشت در سرودهاي خود  .قبيح و غير انساني محسوب مي شود ،عملي

بنابراين نتيجه ميگيريم رفتار صميمانه و عادالنه نسبت به  .ميكنندشادي، حيوانات را براي خشنودي خدا و فرشتگان قرباني 
حيوانات مباركه گرچه از نظر معترض مضحك و غير عاقالنه ميباشد، ولكن از نظر مذاهب هند و آريايي و جوامعي مانند 

اسيسات وابسته و كه امروزه انجمن بزرگي محسوب مي شود و در تمام نقاط جهان ت -انجمن طرفداران حمايت حيوانات 
امري بسيار ممدوح است و اين  -مجالت و انتشارات دارد و كنفرانسهاي بزرگي به منظور حمايت از حيوانات تشكيل ميدهد 

سؤال كننده اگر به جاي سكونت در ايران در هندوستان ساكن بود  .عمل درست منطبق با خواسته و اهداف آنان مي باشد
مي گشود زيرا مشاهده مي كرد كه در جامعه هند و سرزمين پهناور هندوستان نه تنها گاو بلكه هرگز به چنين اعتراضي زبان ن

   .جميع حيوانات قابل ترحم و حتي احترام بوده و هيچكس حق تعدي و تجاوز بدانان را ندارد

  مسائل ديگر مربوط به اين حکم

نيز مورد بحث قرار ميدهند و از مجادله و منازعه  حضرت باب عالوه بر تأکيد به ترحم به حيوانات، سواري بر کشتي را
مسافران حج انتقاد ميفرمايند و ضرورت کمک به فقراء را در سفر کشتي بتوسط متمولين و مقتدرين مؤکّد ميسازند و از لزوم 

 ١٩يمه قرن نظافت و تطهير در سفر کشتي سخن ميگويند و بخاطر مشکالت و دشواريهاي سفر کشتي در آن زمان يعني در ن
و در ارتباط با اين آداب سفر است که حضرت  .ميالدي سفر کشتي را تا حد امکان تحذير ميفرمايند تا انسانها محزون نشوند
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زنداني ايشان در وسط کوههاي آذربايجان بود سخن  در زمان باب از لزوم حفظ تخم مرغ که غذاي اصلي حضرت باب
در آنزمان بسياري از تخم مرغ ها بخاطر عدم مراقبت  .د تغذيه را مؤکّد ميسازندميگويند و لزوم رعايت بهداشت در مور

خداوند با نسبت دادن يک  .و لذا به جذب ميکروب و خراب شدن غذا و بيماري مي انجاميد شکست خورده و ترک برداشته
  .تذکر ميشودماده غذايي يعني تخم مرغ به پيامبر خود ضرورت احترام به نعمتهاي خدا و طبيعت را م

  بينش حقيقي در احکام حضرت باب

و بار گذاري برگاو ولي جواز نوشيدن  اکنون که تمامي بحث حضرت باب مطرح گرديد، خواننده ميفهمد که منع سواري
حد طاقتش، مثالي از يک حکم  شير آن و بالعکس منع نوشيدن شير حمار، ولي جواز سواري و بارگذاري بر آن، اما کمتر از

در اينجا بايد اصل کلّي را قدري  .ي است و آن ضرورت احترام به حيوانات و مراعات عدالت در ارتباط با همه هستي استکلّ
اين فقط انسان نيست که داراي حق  .از نظر حضرت باب، همه چيز و همه کس داراي حقوق خدادادي است .توضيح داد

علّت اين مطلب فلسفه شکوهمند حضرت باب است که  .ق خود ميباشنداست، بلکه همه حيوانات و همه اشياء نيز داراي حقو
در دل اشياء مييابد و بدين جهت همه هستي از نظر حضرت باب، عزيز و مقدس  حقيقت هستي را تجلّي اسماء و صفات الهي

  .و ارزشمند است وبايد با آن با احترام و عدالت معامله کرد

توسط حضرت باب براستي اعجاز الهي بوده و کليد حلّ تمامي مشکالت دنياي متمدن حال ميتوانيم ببينيم که اصول مذکور 
احکام جزئي حضرت با در مورد ترحم بر حيوانات و رعايت بهداشت و زيبائي و لطافت در مورد همه  .جهان را بدست ميدهد

ه در سر آغاز آن فصل، حضرت باب، بي جهت نيست ک .چيز از جمله مواد غذائي، انعکاس و سمبلي از آن اصول کلّي است
حکم نجاست سگ و همه ديگر حيوانات را نسخ فرموده و در عين تذکّر ضرورت حکم نظافت و لطافت در همهء احوال 
طليعهء فرهنگي را بنا مي نهند که آزار و نفرت به حيوانات مظلوم بي زبان جاي خود را به فرهنگ محبت و وداد و ترحم و 

الزم به تذکّر نيست که فرهنگ خشونت انسان نسبت به انسان تا حد زيادي از فرهنگ خشونت انسان به  .لطف مي سپارد
بر وحدت عالم انساني و صلح عمومي و دموکراسي سياسي و عدالت  حيوان متٌاثر ميباشد و لذا تحقّق يک فرهنگ مبتني

حقوق زن و مرد و نيز نفي نظام برده داري و الغاء اجتماعي و آزادي عقيده و بيان و شکيبائي و تسامح مذهبي و تساوي 
تبعيض حقوقي عليه زن و غير مؤمن و همچنين لغو حکم ارتداد و نجاست اقوام و مذاهب ديگر، مستلزم رويکرد بديعي است 

 .يان باشدکه بر طبق آن احترام به همه اشياء و عدالت و عطوفت به حيوانات عاملي اساسي در جهان بيني و نظام فرهنگي آدم
آثار حضرت باب شالوده چنين بينشي را بنيان نهاد و آثار حضرت بهاءاهللا با تاٌکيد بر اصل وحدت عالم انساني، ساختار اين 

  .مدنيت بديع جهان شمول را بنا گذارد
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  تهمت جايز بودن تعدد شوهر و صيغه در شريعت بيان .۶۶

ليبقي عنها من نفس يوحداهللا ربها و البد ان يجتهد في ذلک و ان يظهر من ان فرض لکلِّ  احدٍ  ان يتاهل «برخي معترضين آيه 
» ٤٥٦احدهما ما يمنعها عن ذلک حلّ علي کلِِّ  واحد باذن دونه الن يظهر عنه الثمره و اليجوز االقتران لمن لم يدخل في الدين

مسر خود را باردار کند، اذن دهد که از باب تجويز کرده که اگر کسي نتوانست هرا به اين معني دانسته اند که حضرت 
  .ديگري باردار شود، مشروط به آنکه شخص ثالث ايمان به باب داشته باشد

در ابتدا ذکر اين نکته ضروري است که در بيان، اشاره صريحي به عدم جواز تعدد زوجات نيست، اما صريحاً زنا حرام و 
همچنين توجه کنيد که در قرآن کريم نيز عدم جواز تعدد همسر براي زن  .نهي شده است) متعه يا صيغه(ازدواج موقت 

  .تصريح نشده و اين مطلب فقط در احاديث نقل شده است

نخست آنکه ازدواج را واجب مي شمارد تا سبب بقاي نسلي گردد که بتوحيد الهي  .اما آيه فوق متضمن چند مطلب است
دوم اينکه اگر يکي از طرفين بعللي قادر به داشتن فرزند  .کوشش امر شده است قائل و ناطق باشد و در اين باره به سعي و

نباشند، جائز است که به اذن و اطالع و موافقت همسر، جدايي اختيار نمايند تا با ازدواجي ديگر اين وظيفه روحاني امکان 
و نه (همگي مذکر و ناظر به زوج » عنه« و ضمير» يجتهد«و » يتاهل«توجه به متن آيه روشن مي سازد که افعال  .پذير شود

اصطالح اذن که در اين آيه  .است و بنابراين در شريعت بابي، هيچ گاه زن نمي تواند بيش از يک همسر داشته باشد) زوجه
است، اما در شرع اسالم مفهوم خاصي دارد و به معني اجازه اي » اطالع«يا » اجازه«بکار رفته است، در معني لغوي بمعني 

مخصوص در شرايط معين است که فقط در موارد معلومي کاربرد دارد؛ مثالً  مجاز بودن افطار براي شخص روزه دار، اگر 
لذا در آيه فوق مي توان آن را به جواز طالق و جدايي در موارد عقيم بودن  .سالمتي و حيات او به علتي ناگهاني در خطر افتد

مطالعه متن باال مشخص مي کند که در صورت نازايي  .ق در بيان جايز، ولي ناپسند استدر ضمن طال .يا نازا بودن تعبير نمود
اينکه اجازه ازدواج مجدد موکول به رضاي طرفين  .و ناباروري، در کتاب بيان اجازه به ازدواج دوم به مرد داده شده است

   .است، اشاره ديگري بر تساوي حقوق انساني بين زن و مرد است

شريعت بيان، اين حقيقت است که ظهور موعود بيان نزديک است و بهمين جهت رد و قبول يا تأييد و نسخ  نکته مهم در
احکام بيان، کالً در اختيار موعود مقدس مزبور است که حتي به تاريخ ظهور او در چندين مورد، در بيان عربي و فارسي اشاره 

در ضمن  .ازدواج دوم در صورت ناباروري مجاز شمرده نمي شود حکم مورد نظر در دين بهائي ادامه نيافته و .شده است
 .ازدواج در دين بهائي با اديان و مذاهب ديگر کامالً  آزاد است
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  چرا حضرت باب مصرف دارو را حرام دانسته اند؟ .۶۷

ديني که در جائي مراجعه به " :چنين نوشته اند" گزيده اي از تعاليم متعالي بهائيت"برخي معترضين در مقاله خود تحت عنوان 
طبيب حاذق را مقرر داشته، در تناقضگوئي آشکار که در صفحه سيصد و بيست و سه کتاب بيان فارسي آمده استعمال دارو را 

جوانان بهائي يادشان باشد اگر پدرشان يا مادرشان در حال مرگ هم بودند حق مصرف دارو را  .مطلقاً حرام اعالم کرده است
  !"در عين حال حتماً به پزشک حاذق مراجعه نمايند ندارند

  تفاوت اين حکم در ديانت بابي و بهائي

اين مطلب درست است که حضرت بهاءاهللا در کتاب مستطاب اقدس دستور داده اند که در هنگام بيماري بايد به پزشک 
استعمال ترياک،  ٣٢٣ر صفحه اين مطلب نيز درست است که حضرت باب در کتاب بيان فارسي د .حاذق مراجعه کرد

اما ادعاي نويسندگان در مورد اينکه در ديانت بهائي هم استعمال دارو ممنوع است،  .مسکرات و دارو را تحريم فرموده اند
نويسندگان مزبور بخوبي ميدانند که ديانت بهائي و ديانت بابي دو ديانت مستقل هستند و احکام کتاب بيان  .مطلقا دروغ است

ديانت بهائي و کتاب مستطاب اقدس ناسخ بيان و قرآن و انجيل و  .يعني احکام حضرت باب ربطي به آئين بهائي ندارد فارسي
حضرت باب همواره در آثار خود از جمله بيان فارسي تأکيد  .تورات است، يعني ديانتي است جديد با احکامي جديد
هاءاهللا قابل اجرا است و با ظهور موعود بيان يعني حضرت بهاءاهللا ميفرمايند که احکام ايشان صرفاً تا زمان ظهور حضرت ب

اصوالً نزول کتاب مستطاب اقدس توسط حضرت بهاءاهللا هم در واقع بخاطر اين  .احکام بيان قابل اجرا نبوده و منسوخ ميگردد
اما کتاب بيان به «  :ميفرماينداينست که حضرت عبدالبهاء  .بود که آئين جديدي ظهور کرد و لذا احکام بيان منسوخ گرديد

کتاب اقدس منسوخ است و احکامش غير معمول، مگر احکامي که در کتاب اقدس تکرار بيان و تاٌکيد شده و مادون آن 
  ».٤٥٧ما مکلْف به احکام کتاب اقدس هستيم .احکام مؤکده در کتاب اقدس، به اهل بيان تعلْق دارد و بما تعلّقي ندارد

است و کتاب بيان هم يکي از آن کتب " کتاب اقدس ناسخ جميع صحائف و کتب"رت عبدالبهاء همچنين بفرمودهء حض
بهمين علْت هم هست که در کتاب اقدس و در ديگر آثار حضرت بهاءاهللا مکرراً احکام بيان نسخ گشته و احکام  .است

اد و جهاد و اخذ جزيه از کافران و نجاست جديدي نازل ميشود، همانطور که بسياري از احکام قرآن کريم نيز مانند حکم ارتد
، در کتاب ٤٥٨زن و اجازه عدم رعايت عدالت در ميان زنان موقعي که زن برده يعني کنيز باشد ٤مشرکان و اجازه ازدواج با 

  .اقدس نسخ شده است

روز جمعه را  انتقاد کند که از يک طرف اعتراض اين نويسندگان در مورد مصرف دارو معادل اينست که کسي بر اسالم
يا آنکه بقرآن کريم اعتراض شود که از  .تعطيل مي شمارد و از طرف ديگر در تورات مي گويد که بايد روز شنبه تعطيل شود

و يا آنکه بگوئيم  .طرفي اجازه طالق داده است، در حالي که در جاي ديگر در انجيل مقدس آن را حرام اعالن کرده است
چون در قرآن خوردن گوشت خوک حرام شده است، ولي در آئين مسيح چنين کاري مجاز است، در آن صورت نتيجه بايد 
گرفت که جوانان مسلمان بايد بدانند که اگرچه بايد خوردن گوشت خوک را نفي کنند ولي در عمل وظيفه دارند که 

  !گوشت خوک را بخورند
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  ر مورد استفاده از داروحکم ديانت بهائي د

اين سخن که مصرف دارو در  .حال به حکم کتاب اقدس و ديگر آثار حضرت بهاءاهللا در مورد استفاده از دارو توجه مي کنيم
واضح ترين مثال لوح طب است که توسط  .حين بيماري و احتياج ممنوع است صد در صد مخالف احکام بهائي است

 :در اين لوح حضرت بهاءاهللا چنين ميفرمايند .اهميت طب و پزشک در آن مؤکد شده استحضرت بهاءاهللا نازل شده و 
مراض الدع الدواء عند السالمه و خذه عند الحاجه قابل ا...تترک العالج عنداالحتياج و دعه عند استقامه المزاج«ال
ک مکن ولي در هنگام سالمت بآن دست حضرت بهاءاهللا ميفرمايند معالجه را در زمان احتياج ترال در بيان با .»٤٥٩سبابالبا

 .بيماريها را با استفاده از طرق علمي مقابله کن ...دارو را در هنگام سالمت رها کن و در هنگام احتياج آنرا بکار ببر ...مزن
  .ميبينيم که بصراحت کامل حضرت بهاءاهللا استفاده از دارو را در هنگام بيماري ضروري اعالن فرموده اند

بعنوان يک حکم عمومي نيز بارها در ديگر آثار بهائي تصريح شده است، يعني بر طبق بيانات مکرر حضرت اين مطلب 
بهاءاهللا و حضرت عبدالبهاء اوالً بايد در هنگام بيماري به پزشک حاذق مراجعه نمود و ثانياً هر آنچه را که پزشک حاذق براي 

ست که مسئله مصرف دارو يک مسئله طبي است که صرفاً به حکم اين اصل باين معني ا .معالجه مقرر داشت اجرا کرد
حکم اهللا آنکه مريض به تجويز اطباء بايد عمل نمايد و « :بعنوان مثال حضرت بهاءاهللا ميفرمايند .پزشک حاذق مرتبط است

اهللا از هر امري اعظم لکن حکيم بايد حاذق باشد، در اين صورت آنچه امر کند بايد به آن عمل شود چه که حفظ انسان لدي 
  .»٤٦٠تر است

اين مطلب بحدي مهم است که معموالً در آثار بهائي ضرورت استفاده از داروئي که با نوع بيماري انطباق داشته باشد بعنوان 
يعني آنکه هر کتاب آسماني در واقع نسخه و عالج جديدي است  .مثالي براي اثبات ضرورت تجديد احکام اديان بيان ميشود

بخاطر عروض بيماري جديد بر هيکل عالم انساني توسط پزشک حاذق يعني پيامبر الهي براي مردم زمين تجويز ميشود و  که
   .جز از طريق مصرف آن دارو راه ديگري براي معالجه بيماري دنيا نخواهد بود

  علل صدور حکم منع استفاده از دارو در ديانت بابي 

البتّه حضرت  .کتاب بيان فارسي استفاده از ترياک، مسکرات و دارو را ممنوع فرمود حال بايد ديد که چرا حضرت باب در
ّبهاءاهللا نيز استفاده از ترياک و مسکرات را ممنوع فرمودند، ولي چنانکه ديديم مصرف دواء را در هنگام لزوم و بتجويز 

سال پس از  ٩ه ديانت ايشان بزودي يعني علّت اين مطلب آنست که حضرت باب بخوبي از اينک .پزشک حاذق مؤکّد ساختند
 .ظهور حضرتشان به پايان مي رسد و با ظهور حضرت بهاءاهللا آئين و احکام بديعي به مردم جهان ارائه ميگردد، با خبر بودند

ظهور  سال اعالن فرموده و از انتظار ٩بهمين علْت صراحتاً در کتاب بيان عربي تفاوت ميان ظهور خودشان و ظهور موعود را 
آشکار است که برخي احکام حضرت باب بمنظور عمل کردن نازل نشده،  .خبر دادند ٩در سال " کلْ خير"موعود و درک 

يعني آنکه حضرت باب مي خواستند مردم را آماده ظهور حضرت بهاءاهللا  .بلکه بيشتر نقشي سمبليک و نمادين داشته است
را سمبل و رمزي از يک حقيقت متعالي روحاني قلمداد فرمودند تا آنکه مردم نمايند و در نزول احکام نيز همواره هر حکمي 

بنابراين حضرت باب به جهت از هم پاشيدن اعتقادات خرافي پيشين و ايجاد آمادگي براي  .به آن معاني و رموز توجه کنند
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چنين علت صدور اين حکم نيز ظهور موعود کل اديان، برخي احکام سخت و سنگين را در کتاب بيان نازل فرمودند و هم
) موعود(مانند بسياري از احکام ديگر، همان گونه که در کتاب بيان ذکر گرديده، پرهيز از وارد آوردن آزار به من يظهره اهللا 

خوراندن گياهان تلخ و بد طعمي همچون انغوزه بعنوان دوا به بيماران معمول بود و حضرت باب  زيرا در آن زمان .است
و بنا به دليل ذکر شده احکامي ديگري چون ممنوعيت  .ا منع کردند که مبادا اين تلخي به کام موعود وارد آيداينکار ر

 .گردد، وضع شده است" من يظهره اهللا"اغذيه بدبو، به اين توجيه که مبادا بوي بد آن موجب آزار  استعمال سير و پياز و
ه حضرت باب به عهده داشتند توجه شود، اين احکام به نظرعجيب مجموعاً اگر به کوتاهي مدت زمان اجرا و رسالتي ک

  .نخواهد آمد

در کتاب بيان فارسي در توضيح تحريم دواء بيان شده است که بايد علم پزشکي در جهتي حرکت کند که معالجه بيماري نه 
اين مطلب در بيان فارسي باين  .داز طريق دواي تلخ و شيميائي بلکه از طريق غذاهاي گوارا و ميوه هاي خوشمزه صورت پذير

ملخّص اين باب آنکه کلّ شئون دون حب از دون حق بوده و هست و کلّ شئون حب از حق بوده و « :صورت آمده است
و بدل نمائي در مواقع ضرورت به آالء لطيفه ونعماء طيبه که ...هست و نهي شده از مسکرات و آنچه حکم دواء بر او شود

ت بوده و هستشئون شجره محب«. 

  بلوغ علم پزشکي و استفاده از داروهاي گياهي بينش حضرت باب در مورد

يعني حکم ايشان  .از بيان حضرت باب آشکار ميگردد که بحث ايشان بحثي در خصوص کمال و بلوغ علم پزشکي است
يعني ايشان از مرحله بلوغ و کمال علم پزشکي  .صرفاً سمبلي از کمال مطلوب بهداشت و حقيقت نهائي علم طب ميباشد

که نوع اصلي دواء در  -سخن ميگويند، مرحله اي که در آن معالجه نه از طريق دواهاي مصنوعي و تلخ و بد بو و شکنجه آميز
قيقت حکم حضرت باب در اينجا ح .بلکه از طريق غذاها و گياه ها و ميوه هاي لطيف و دلپذير صورت بگيرد -آن زمان بود

فلسفي اشياء و تمدن را بيان کند، باين شکل که دنياي مادي انعکاسي از ملکوت الهي و حقايق رباني شود و تضاد ميان روح و 
واژه شجره محبت که در اين بيان آمده است بمعناي حقيقت پيامبر الهي است که در واقع تجلّي اسماء و  .جسم از ميان برود

از نظر حضرت باب حقيقت اشياء در وراء ظواهر مادي آن امري روحاني است و آن  .يه خداستصفات الهي يعني مشيت اول
حرکت تاريخ از نظر حضرت باب در  .هم بالمآل چيزي جز تجلّي خداوند که در دل اشياء بوديعه گذارده شده است نميباشد

ابند و در نتيجه حقيقت اشياء در سطح ظاهري جهتي است که از طريق ظهورات گوناگون الهي مبدأ و معاد بيکديگر پيوند ي
خالصه هدف حضرت باب از مباحث گوناگون خويش تشريع تعدادي حکم براي عمل نبود چه که  .هم مشهود و عيان گردد

  .ميدانستند ظهور ايشان بالفاصله توسط ظهور حضرت بهاءاهللا دنبال خواهد شد

مباحث فلسفي و چه از طريق شکل احکام خويش، آن حضرت مردم را  اما چه از نظر تفاسير آيات الهي، چه از طريق 
بحقيقت وجود خود معطوف ميساختند تا آماده شوند که حقيقت وجودشان را در ظاهر زندگي فردي و شکل نهادهاي 

حضرت باب در بيان فوق  .اجتماعي نيز متجلْي و نمايان سازند و با همين طرز فکر جديد آماده ظهور حضرت بهاءاهللا شوند
هماهنگي دارد انعکاسي از شجره محبت يعني حقيقت وجود همه  توضيح ميدهند که هر چه با شئون محبت و لطافت

بنابراين حضرت باب از کمال مطلوب مدنيت انساني سخن ميگويند يعني زماني که حتّي در ارتباط با بهداشت  .انسانهاست
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در چنين شرايطي مفهوم بيماري  .ان اصل لطافت و مهر و التذاذ راستين باشدجسماني نيز همه جوانب بهداشت انعکاسي از هم
بهمين علّت است که تحريم دواء در عين  .و مفهوم معالجه و مفهوم علم پزشکي دستخوش تحوالّتي عمده خواهد گرديد

در اين مختصر  .نگ استحال تحريم ترياک و مسکرات نيز ميباشد که همگي با ارتقاء مقام انسان در حد کمالش ناهماه
فرصتي براي تشريح اين مطلب نيست اما اصوال همه آثار حضرت باب معطوف به ارائه حقايق اشياء و مفاهيم باطني روحاني 

بعنوان مثال مهمترين  .است و لذا احکام ايشان هم نه بخاطر عمل ظاهري بلکه بعنوان نمادي از آن حقائق رباني ارائه شده است
يعني حکم نماز در بيان فارسي تصريح شده است، اما عمالً اجراء اين حکم را غير ممکن مقرر داشتند، چرا که حکم عبادت 

قبله را موعود دين خود معين فرموده و بنابراين تا قبل از ظهور موعود و در نتيجه تا نسخ بيان آن حکم قابل اجرا نميباشد، در 
در نتيجه مراد از حکم نماز نه اجراي ظاهري حکم، بلکه توجه . خواهد شد عين حال با ظهور موعود حکم نماز هم عوض

  .باين مطلب است که حقيقت نماز، شناسائي خداوند از طريق شناسائي تجليات الهي در هر عهد و عصر ميباشد

رهنگ بالغ و بنابراين مطلبي که در بيان فارسي در تحريم دواء و مسکرات و ترياک آمده است بيانگر ويژگيهاي يک ف
از نظر حضرت باب پزشکي در زمان بلوغ خود صرفاً به دواهاي مصنوعي نامطبوع توجه نميکند بلکه به علل  .راستين است

در نتيجه در بسط فرهنگي که مبني بر دوستي و تفاهم و اعتدال  .بيماري توجه ميکند و به پيشگيري بيماري در جامعه ميکوشد
ز افراط و تفريط و انهماک در شهوات و عصيان که سرمنشاء اکثر امراض است بر حذر ميدارد و است ميکوشد و آدميان را ا

رابطه اي هماهنگ ميان طبيعت و انسان بر قرار ميسازد و با تاٌسيس عدالت اجتماعي و ريشه کن ساختن فقر و خشونت 
ي نيز در کمال خود روش عملي را با حکمت بهداشت را براي همگان ميسر ميسازد و در چنين زمينه اي است که علم پزشک

نهفته در فلسفه هاي شرقي، نظير هندي و چيني، بهم مياميزد و با وحدت شرق و غرب، استفاده از داروهاي گياهي و غذائي و 
  .ودخواهد نم -که در آن زمان فرق چنداني با مسکرات و ترياک نداشتند  -طبيعي را جانشين دواهاي مصنوعي و تلخ و بد بو 

اما ديانت بهائي نه تنها معطوف به کمال مطلوب است بلکه بعالوه احکام و تعاليم آن بر اساس اقتضاء زمان بمنظور اجراء و 
بهمين علّت در تعاليم بهائي از طرفي حکم ظاهري بيان نسخ  .براي سوق بشر در جهت آن کمال مطلوب تشريع شده است

زم و واجب شده است و از طرف ديگر امر بهائي اعالن ميدارد الاذق مصرف دارو شده است، يعني آنکه به بتجويز پزشک ح
که اتّکاء به داروهاي شيميائي و مصنوعي نشانه مرحله طفوليت دانش پزشکي است و بتدريج با پيشرفت طب معالجه از طريق 

ندانسته،  داشت را صرفاً امري پزشکيدر عين حال امر بهائي مسئله به .غذا و ميوه و گياه هاي طبيعي صورت خواهد پذيرفت
   .بلکه به عوامل اجتماعي و فرهنگي و روحاني که زير بناي بيماري و شيوع آن در جامعه است نيز توجه ميکند

حال از معالجه ماديه « :در اينجا براي ختم اين بحث بقسمتي از يکي ازبيانات حضرت عبدالبهاء در اين خصوص توجه ميکنيم
طب هنوز در درجه طفوليت است، به حد بلوغ نرسيده و چون بحد بلوغ برسد معالجه به اشيائي شود که مشام  .صحبت داريم

زيرا مدخل  .و مذاق انسان کره از آن ندارد، يعني به اغذيه و به فواکه و به نباتاتي که لطيف المذاق و طيبه الرائحه هستند
اما مواد جسمانيه که سبب  .مواد جسمانّيه است و يا تاٌثر و هيجان عصبي امراض يعني سبب دخول امراض در جسم انسان يا

تا آن اعتدال باقي  .اصلي امراض است اينست که جسم انسان مرکّب است از عناصر متعدده ولي بميزان اعتدال مخصوصي
شود، مزاج مختل ميشود،  ضاست انسان مصون از امراض است و چون در موازنه اصليه که مدار اعتدال مزاج است خللي عار
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حال تعديل اين اجزاء که ....و چون بواسطه ادويه و معالجات اعتدال پيدا کند مرض مندفع شود...امراض مستولي گردد
و چون مزاج اعتدال پيدا کرد مرض مندفع  .درجسم انسانست به دو اسباب حاصل شود يا به سبب ادويه و يا به سبب اغذيه

امراض که بر انسان عارض ميشود اکثرش بر حيوان  .تعديل اجزاست اين به دوا ممکن و به غذا ممکنمادام که مقصد ...شود
اين نباتاتي که در  .طبيب حيوان در کوه و بيابان قوه ذائقه و قوه شامه است .نيز عارض شود، اما حيوان به دوا معالجه نکند

و ...اقش و در شامه اش شيرين و خوشبو آيد آانرا خورد و شفا يابدبيابان روئيده حيوان مريض استشمام کند، هر يک در مذ
چون طب به درجه کمال رسد به اطعمه و اغذيه و فواکه و نباتات طيبه الرائحه و مياه مختلفه بارده و حاره و درجاتش معالجه 

 » .٤٦١خواهد شد

  

  اعتراض به حکم محو کتب و عدم تدريس و احتکار کتب در آئين بابي .۶۸

در کيش باب درس خواندن و درس دادن در هر رشته و علمي تحريم گرديده، مگر "از معترضين در مقاله خود نوشته يکي 
   .)۱۳۰بيان فارسي صفحه ي (» ال يجوز التدريس في کتب غير البيان« .خود باب نوشته يا در ترويج امر بابيت بنويسند آنچه

الباب « .رشته بکلي از بين برده شود، جز کتبي که در ترويج امر او بنويسندبايد بدستور باب کليه ي کتب علمي جهان در هر  
  .)۱۹۸صفحه ي  بيان فارسي(» السادس من واحد السادس في حکم محو کل الکتب اال ماانشئت او تنشي في ذلک االمر

جريمه بايد  قال طالمث ۱۹جلد کتاب داشته باشد، و اگر تخلف ورزيد  ۱۹بدستور باب هر شخص بابي حق ندارد بيش از 
مثقاال من ذهب حداً في  نهي عنکم في البيان ان ال تملکن فوق عدد الواحد من کتاب و ان تملکتم فليلزمنکم تسعه عشر«. بدهد

  ."»کتاب اهللا لعلکم تتقون

  .در جواب به اين اعتراض، آن را در سه قسمت بررسي مي کنيم

  تحريم تدريس و آموزش ديني

هدف حضرت باب اين بود که فرهنگ بابي مانند فرهنگ اسالمي  .ريس ديني در فرهنگ بابي استبحث اول در مورد تد
به حد بحثهاي توضيح المسايلي و مجادالت فراوان تنزل کند که همگي " علما"بعنوان تخصص " علم"نشود که در آن مفهوم 

بنابراين در ارتباط با علوم ديني است  .جر شدندبجاي ترويج علم راستين به انحطاط فرهنگي و بي توجهي به دانش و صنعت من
بهاءاهللا است، نوشتن و تدريس کتابهاي ديني  که حضرت باب دستور مي دهند که تا چند سال ديگر که زمان ظهورحضرت

تن و در فقه و تفسير و حديث و اصول و غيره ممنوع است تا بابيان خودشان مستقيما آثار حضرت باب را مطالعه کنند و از نوش
همچنين حضرت باب درحيطه علوم ديني تنها اجازه  .اجتناب کنند) ما ال يسمن و ال يغني(تدريس آنچه که هيج سودي ندارد 

داده اند که براي درک آثار عربي، تنها کليات صرف و نحو را عالوه بر نوشته هاي خود حضرت باب بنويسند و فراگيرند، 
خالصهء اين حکم اين است که بابيان  .نستن به جايگزيني براي دانش راستين مبدل نشودولي آنهم نه بطور وسواسي تا عربي دا
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بايد حيطه علوم ديني را بسيار محدود کنند و بجاي وابستگي و تقليد از علماء، خودشان مستقيما به آثار حضرت باب رجوع 
براي درک اين مطلب عين بيان حضرت  .ندکنند و وقتشان را به کسب دانش راستين و صنعت و باالترين تکنيک مشغول کن

باب نقل مي شود و آنگاه به بعضي از بيانات حضرت باب در مورد ضرورت عقالنيت و کسب صنعت و ستايش دانش و 
  .صنعت غرب مي پردازيم

ما ال نهآيه بيان وبطرق ...نقطه بيان را خداوند عالم به ظهورات ما آلنهآيه در اين ظهور ظاهر فرموده« :حضرت باب مي فرمايند
و نهي شده از انشا ما اليسمن و ال ...و اذن داده نشده تعلم بغير آثاراون .که احدي محتاج به احدي نباشد...از او ظاهر گشته

و ما قد فصل في الصرف و النحو فان  .يغني مثل اصول و منطق و قواعد فقهيه و حکميه و علم لغات غير مستعمله و ما يشبه هذا
اگر  .اذ دون ذلک لن يغفر اهللا العبد اذا اشتغل به. تفي للمتادبين ما يعرف الفاعل و المفعول و ما دونهما من شيونهماقدر ما يک

چه در اين کور اکثر خلق بکلمات فارسيه مستغني هستند و اگر کسي بخواهد فهم بيان را بهم رساند بقدر ما بحتاج خود اخذ 
اين است صراط مستقيم از براي متادبين و متعلمين الي يومي که شجره حقيقت ظاهر  .او از نفس بيان نه غير ،ميکند نه زياده

  ».٤٦٢گردد

اما اين حکم انقالبي حضرت باب که بتنهايي اجرايش در حيطه علوم مذهبي مي توانست مانع هزار نوع عقب افتادگي 
" علماي"در زماني که  .سودمند معطوف بشود فرهنگي در ايران بشود، هدفش اين است که توجه فرهنگ به دانشهاي تجربي و
تأکيد مي کردند، حضرت باب " کافر و نجس"شيعه ايران از تحوالت علمي غرب غافل بودند و به ضرورت اجتناب از غربيان 

که از  و کامل شدن در صنعت و توليد، بعنوان وظيفه ديني تاکيد فرمودند و از بابيان و ايرانيان دعوت کردند" اتقان"به لزوم 
مثال در کتاب االسما مي  .غربيان در مورد پيشرفت توليد و تکنيک و صنعت ياد يگيرند تا تمام جهان را آباد و زيبا نمايند

فانک قد ...فلتربين اللهم خلق البيان ان ال يوجد فيهم من شي مصنوع اال و قد ظهر فيه صفه الصنع علي منتهي الکمال« :فرمايند
فاني کلما نظرت في اصناف خلقک فوق االرض ما ...االرض بصنايعک البهيه من ايدي خلقک احببت بذلک ان تعمرن

فاتقن کل صنعک و استعلم من ذلک من حروف  ...شهدت خلق ظهور مثل خلق االنجيل في صنع صنايعهم و بديع بدايعهم
ک و فنون صنعتي بايد کسب دانش از در اينجا حضرت باب به بابيان دستور مي دهند که در علوم تجربي و تکني .»٤٦٣االنجيل

غربيان کنند، چرا که آنها در صنعت و تکنيک از همه ملل ديگر پيشرفته ترند و چون وظيفه ديني يابيان است که در هرکار 
ح واض .توليدي تکنيکي در حد منتهاي کمال را بکار ببرند و دنيا را آباد و عمران کنند، در نتيجه بايد از آنان کسب علم کنند

در کيش باب درس خواندن و درس دادن در هر رشته و علمي "است که بخالف برداشتهاي سوال کننده که فکر مي کند 
، کيش باب درست عکس اين انديشه ارتجاعي را بيان ميکند، يعني در علوم ديني بايد تقليد را رها کرد و از "تحريم گرديده

  .حصيل دانش سودمند از همه دنيا براي پيشرفت ايران و دنيا پرداختبحثهاي بيهوده دوري گزيد و بجاي آن بايد به ت

  حکم محو کتب

بر خالف نظر نويسنده، اين حکم مي خواهد که مردم ذهنشان را از آنچه که بنام علم و کتاب در فرهنگ سنتي اسالمي نيمه 
, و منطبق با روش علمي معطوف نماينداول قرن نوزدهم رواج داشته رها کنند و توجهشان را به کسب علم و دانش سودمند 

آثار حضرت باب در يک سطح عرفاني و فلسفي وااليي است که تنها با تحول سنت شکني  .چنانکه در بحث قبل آشکار شد
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اصطالح محو در آثار ايشان مفهومي منطقي و ذهني دارد و به اين معني نيست که کتابهاي  .امکان فهم آن مطرح مي باشد
محو و آتش زده شوند، بلکه به اين معني است که اتديشه اي باالتر که هم نافي و هم مثبِت انديشه قبلي است به  قبلي در ظاهر

وجود آمده است و با ظهور فرهنگ باالتر بايد افراد ميزان فکريشان را عوض کنند و بجاي روش ضد علمي ارتجاعي، به 
  .ه محو و نفي مقوالت گذشته بپردازندروش و فرهنگ علمي روي آورند و در فرهنگ ذهني خود ب

فرمايند که مقصود از محو کتابها چه نوع کتابهائي  مورد ديگر اينست که حضرت اعلي در کتاب بيان فارسي البتّه ذکر مي
مين مثالً کتابهائي که متکلّ .اند همان طور که ذکر شد، مقصودشان کتابهائي است که علماء و فقها در فنون مختلفه نوشته .است

اند، تمامش ايراد و اشکال و اعتراض بر يکديگر و جنگ و جدال و ساير شئوني است که نه  اسالم در مسائل علم کالم نوشته
اند، به درد  غالب کتب فالسفه که در مسائل مختلفه نوشته .بدرد دنيا مي خورد، نه بدرد عقبي و اين کتب اسباب ظاللت هستند

حضرت اعلي مي فرمايند حال که  .خوانندگان اضطراب فکر و تشتّت حواس ايجاد مي کنند کسي نمي خورد، جز اينکه براي
مظهر امر الهي ظاهر شده و کتاب بيان از آسمان عزّت حق جلّ جالله نزول يافته و حقايق شرايع در اين کتاب ذکر شده و 

ا بخوانيد، همچنين کتب الهي قبل را نيز اسرار و رموز کتب مقدسه در اين کتاب الهي کشف شده است، شما اين کتاب ر
بخوانيد تا از يک طرف به اسرار و رموز مودوعه در کتب قبل آگاه شويد و از طرف ديگر خود را مهيا کنيد براي ايمان به 

ابداً منظور حضرت اعلي از محو کتب، محو  .حضرت من يظهره اللّه که مژده ظهورش در همين کتاب بيان داده شده است
خود حضرت اعلي در کتاب بيان و ساير آيات مقدسه به آيات قرآن براي اثبات حقانيت  .ن يا تورات يا انجيل نبوده استقرآ

اند و حقايق  هاي قرآني را تفسير فرموده اند و خود آن حضرت در دوره ظهور خود چندين مرتبه سوره خود استدالل کرده
اند قرآن و تورات و انجيل  ترضين به دروغ نسبت مي دهند که حضرت اعلي گفتهاين که معرضين و مع .اند قرآن را ذکر کرده

  .٤٦٤را بسوزانيد، ابداً چنين حکمي در کتاب بيان و ساير کتب حضرت اعلي نيست

انتم ابدا کتابا ال «حضرت باب در کتاب بيان، از بين بردن ظاهري هر کتابي را مطلقا حرام کرده اند، چنانکه مي فرمايند 
از طرفي در همان جايي که حضرت  .)آتش زدن يا پاره کردن(يعني هرگز و ابدا کتابي را نابود نکنيد » )ال تخرقون(ون تحرق

يکي مي گيرند و مي فرمايند " ارتفاع"کتب فرهنگ قبل را بيان مي کنند، به صراحت مفهوم محو را با مفهوم " محو"باب حکم 
کتابهاي قبلي مرتفع شدند، يعني محو و نسخ شدند و اين يک حکم کلي است  که در تمامي طول تاريخ با هر ظهور جديدي

نظر کن از يوم آدم تا ظهور رسول اهللا در « :همچنين حضرت باب در اين مورد مي فرمايند. که همواره در همه اديان بوده است
کم غير حقيقت بر مومنين به آنها در کتب سماويه؛ اگرچه کل حق بوده و من عنداهللا ولي نزد ظهور فرقان کل مرتفع شد و ح

در همان بحث حضرت باب مي فرمايند که با ظهور من يظهره الل،ه يعني با  .»فرقان نازل شد و همچنين در نزد هر ظهوري
نوشته حضرت باب در نزد بابيان باشد خود بخود و بال فاصله بخاطر عدم ايمان  هر کتابي که ظهور موعود بيان و نسخ بيان هم

مي شود و بنابراين تنها راهي که اين نوشته ها از محو نجات مي يابند و به اثبات مي رسند اين " محو"بيان به ظهور جديد با
مي  گويا ديده مي شود من يظهره اهللا«عين بيان حضرت باب بدين قرار است  .است که به کتاب و فرهنگ جديد ايمان بياورند

در بيان مالک شده محو مي  بر نفسي نازل شود و في الحين مومن به او نگردد آنچه و اوست جوهر دين که اگر...نويسد بکل
  .»گردد
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کتاب اقدس اين حکم را نسخ قرمودند، اما در عين حال  ۷۷الزم به تذکر است که اين حکم توسط حضرت بهاءاهللا در فقره 
داشته باشد، نه اينکه تمامش محدود و محصور پيروان خود را به خواندن کتابهايي سفارش مي کنند که نفعي به حال آنها 
  .باشد به مجادالت لفظيه، يعني از لفظ شروع شود و به لفظ خاتمه پيدا کند

  جلد کتاب ۱۹حق داشتن حداکثر 

حضرت باب در واقع به بابيان دستور داده اند که در پنج سالي که تا ظهور موعود، يعني حضرت بها اهللا مانده است، در ارتباط 
آثار سودمند مشابه بگذارند تا از شناسايي و ايمان به موعود  کتب مذهبي، تمرکز را به بيان و ديگرآثار حضرت باب و يا با

البته حضرت باب تاکيد مي کنند که کتاب خوب را بايد با همه مردم جهان شريک شد تا آنکه آن کتابها  .محروم نمانند
  .توسط عموم خوانده شوند

د کتاب محدود بوده است و فقط علما و ثروتمندان و زورمندان دسترسي به کتاب خواندن داشتند و بقيه بايد در آن زمان تعدا 
اين است که حضرت باب که اساس تقليد را در هم شکستند، اين حکم را وضع فرمودند که تا پنج سال  .تقليد مي کردند

سودمند داشت و دوما بايد کتابهاي سودمند را در انحصار نگرفت، ديگر يعني تا قبل از ظهور حضرت بها اهللا، اوال بايد کتاب 
چنانکه در ادامه به بابيان  .بلکه بالعکس بايد آن را پس از مطالعه، به ديگران هديه کرد تا دسترسي به کتاب همگاني شود

بخوانند، چرا که کتاب و را بايد به هر انسان زنده اي از هر کيش و آئيني بدهند که " کل شي کتاب"دستور مي دهند که 
در چند سال آينده تا قبل از " احتکار کتاب"دانش براي همگان است و وسيله دمکراسي و رشد فرهنگي است و در نتيجه 

 .توسعه و پخش صنعت چاپ، نوعي گناه است

  

  ولي امر ۲۴امام و  ۲۴پير،  ۲۴مسأله  .۶۹

  مي پردازيم که از آن سوء برداشت هايي شده است شخص بزرگوار در ديانت بهائي ۲۴در اين قسمت به بررسي مطلب 

  امام ۲۴مسأله 

 .نفرامامانتان يعني عباس افندي، شوقي افندي و باب آمده اند ۲۴برخي به اين مطلب معترضند که چرا تا بحال تنها سه نفر از 
مشابهي که در آثار حضرت  تنها چيز! امام ۲۴اما مطلب اينجاست که ديانت بهائي حتي يکي امام هم ندارد، چه رسد به 

يک از بزرگاني  پير است که توضيحي زيادي هم در مورد آن داده نشده و به هر ۲۴ذکر گرديده،  ۲۴عبدالبها با اشاره به عدد 
که نقش برجسته اي در پيشبرد آئين الهي داشته اند اطالق گرديده، که از جمله آنها حروف حي هستند و تعدادي ديگر نيز در 

   .شخص مي گرددآينده م

در صحيفه عدليه  .ذکري نشده است "امام"در آثار هيچيک از مقدسين ديانت بهائي، از ادامه امامت و ظهور افرادي با نام 
حضرت باب بحث امامت مطرح گرديده ولي صحبت از ائمه شيعه و جايگاه و مقام ايشان است و ابداً ذکري از مطلب فوق 



 ۱۳۸۸پائيز      جزوه رفع شبهات 

205 
 

، مبشر )حضرت اعلي(، ولي امر؛ و باب )حضرت ولي امراهللا(، مبين آثار؛ شوقي افندي )هاءحضرت عبداب(عباس افندي  .نيست
  .حضرت بهاءاهللا بوده اند، نه امامان ديانت بهائي

  پير در آئين بهائي ۲۴

 .زيممورد اشاره حضرت عبدالبهاء در هنگام تفسير مکاشفات يوحنا، نگاه دقيق تري مي اندا" بيست و چهار پير"در ادامه به 
نفر بوده است، اما به دليل عظمتي اين ظهور مبارک  ۱۲ايشان مي فرمايند که در تمامي اديان الهي اوصيا و اصفيا تعدادشان 

حضرت عبدالبهاء، بياناتي از مکاشفات يوحنا  .نفر ۲۴که موعود همه اديان است، تعداد اين افراد دو برابر مي باشد، يعني برابر 
  :عين جمله ي مبارک چنين است .به تشريح معناي آن مي پردازند نقل مي فرمايند و سپس

اند بروي در افتاده خدا را سجده کردند و  و آن بيست و چهار پير که در حضور خدا بر تختهاي خود نشسته" :بعد ميفرمايد«
گفتند ترا شکر اي خداوند خداي قادر مطلق که هستي و بودي و خواهي آمد زيرا که قوت عظيمه بدست گرفته بسلطنت 

و در هر دوري اوصيا و اصفيا دوازده نفر بودند در ايام حضرت يعقوب دوازده پسر بودند و در ايام حضرت موسي  ."پرداختي
و  .دوازده نقيب رؤساي اسباط بودند و در ايام حضرت مسيح دوازده حواري بودند و در ايام حضرت محمد دوازده امام بودند

ند دو برابر جميع زيرا عظمت اين ظهور چنين اقتضا نمايد اين نفوس مقدسه در لکن در اين ظهور اعظم بيست و چهار نفر هست
اند يعني سلطنت ابديه ميکنند و اين بيست و چهار نفوس بزرگوار هر چند بر سرير سلطنت  حضور خدا بر تختهاي خود نشسته

اي خداوند قادر "گويند که ترا شکر ميکنيم  ابديه استقرار دارند با وجود اين بآن مظهر ظهور کلّي ساجدند و خاضع و خاشع و
يعني تعليمات خود را بتمامه " مطلق که بودي و هستي و خواهي آمد زيرا قوت عظيم خود را بدست گرفته بسلطنت پرداختي

اجرا خواهي کرد و جميع من علي االرض را در ظلّ خويش جمع خواهي نمود و تمام بشر را در سايه يک خيمه خواهي 
  »٤٦٥.آورد

  ولي امر ۲۴مسأله 

برخي ديگر از رديه نويسان ادعا مي کنند که اين جمله تفسيري حضرت عبدالبهاء داللت بر آن دارد که در اين ظهور مبارکه 
بنابراين سلسله واليت ادامه مي يابد و اين بيان شاهدي بر اين مدعا است و از اين رو بيت العدل ! ولي امر داشته باشيم ۲۴بايد 

و لکن در اين ظهور  ...در هر دوري اوصيا و اصفيا دوازده نفر" :استداللشان هم اين جمله است که !روعيت ندارداعظم مش
  ".اعظم بيست و چهار نفر هستند دو برابر جميع زيرا عظمت اين ظهور چنين اقتضا نمايد

البته اين رويکرد  .ل اعظم داردبخش عظيمي از حمالت اخير معاندين امر اختصاص به تضعيف مقام و مشروعيت بيت العد
مأخوذه در منطق رديه نويسان قاعدتا بايد دقيقترين و صحيح ترين روش براي تخريب امر مبارک و ايجاد تفرقه در بين اهل 

زيرا مامن بهائيان عالم و پدر روحاني تمامي محافل ملي و محلي دنيا بيت العدل اعظم مي باشد و اگر رديه نويسان  .بهاء باشد
بتوانند مقام اين ساحت رفيع را در چشم پيروانش بکاهند، خواهند توانست که از اقتدار بي نظير و نفوذ بي بديل آن مرجع بي 
 .مثيل بکاهند و از اين طريق اقدامات بهائيان را که هادي آن هدايات بيت العدل اعظم الهي است، سست کنند و کاهش دهند

ف، چاره اي جز زير سوال بردن مشروعيت بيت العدل و به ميان کشيدن مباحث سياسي و رديه نويسان براي رسيدن به اين هد
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يکي ديگر از راههاي تقليل مشروعيت آن ساحت رفيع، آن است  .نسبت دادن آن به اعضاي محترم بيت العدل اعظم ندارند
ت عبدالبهاء بايد ادامه بيابد و همانطور هم که طرح کنيم که واليت امراهللا ادامه داشته است و والة امر هم طبق اين بيان حضر

  !خواهد بود ۲۴که حضرت عبدالبهاء فرموده اند تعداد والة امر برابر 

ولي امر داشته باشيم، چيزي جز  ۲۴اما استفاده از اين بيان حضرت عبدالبهاء براي رسيدن به اين هدف که در امر بهائي بايستي 
ي دقيق آثار بهائي مي توانيم پي به معني دقيقتر اين بيان مبارک حضرت عبدالبها ببريم  با مطالعه .مغلطه و خلط مفاهيم نيست

حتي اگر به تنهايي در همين بيان مبارک  .به هيچ وجه والة امراهللا نبوده است" اوصيا و اصفيا"و بدانيم که منظور ايشان از 
ن از وجود دوازده وصي و صفي مي زنند، الزاما ربطي به حضرت عبدالبهاء دقت نمائيم درخواهيم يافت که مثالهايي که ايشا

  ."در ايام حضرت مسيح دوازده حواري بودند" :جانشيني و تعداد جانشينان ندارد، همچون مثالي که از تعداد حواريون مي زنند

  پير چه اشخاصي هستند؟ ۲۴

ايشان مي  .احباي بادکوبه مشخص فرموده اندحضرت عبدالبهاء صراحتا نوزده نفس از آن نفوس اوصيا و اصفيا را در لوح 
در اين دور بديع هيجده حروف حي و ذات مقدس حضرت اعلي که  .ولي در اين ظهور اعظم دو برابر آنانند ...« :فرمايند

جمعاً نوزده نفر ميگردد و همچنين پنج نفس مقدس مبارک ديگر که حال ذکر ايشان حکمت اقتضا ننمايد بعداً ظاهر و 
  ».آشکار شود

ديگر را به آينده موکول مي اما ذکر پنج نفس  .پس در اين لوح مبارک، نوزده نفر از آن بيست و چهار نفر مشخص شده اند
از نفوس مبارکه اشخاص خمسه « :يکي ديگر از آن پنج نفس را هم در لوح مرحوم ناطق نيستاني مشخص مي فرمايند .فرمايند

  ».٤٦٦سؤال نموده بودي يکي از آنها حضرت متصاعد الي اهللا حاجي ميرزا محمد تقي افنان است

 !به حال مشخص شده اند که هيچ کدام ولي امر نبوده اند نفر تا ۲۴نفس مبارک از  ۲۰بنابراين جمعا 

  

  رد ادعاها و دالئل ميسن رِيمى .۷۰

مدتي است که برخي مخالفان آئين بهائي براي ايجاد تفرقه ميان بهائيان و خدشه دار کردن اعتبار حضرت ولي امراهللا و بيت 
در اين قسمت پس از  .مورد ادعاي واليت امري کرده اندالعدل اعظم الهي، دست به انتشار ادعاهاي توخالي ميسن رمي در 

  .به آنها بررسي مي شوند بيان يک سابقه کوتاه تاريخي، اين ادعاها و پاسخ

 مروري کوتاه بر ادعاي ميسن ريمي

اعالم كرد كه او دومين ولى امر ميباشد، دو بهائى آمريكائى  (Mason Remey) ميسن ريمي ،۱۹۶۰زماني که در رضوان 
 La) كه فاتحين جزيره رئونيون (Dr.Opal Jensen) و دكتر اپال جنسن (Dr. Leland) امهاى دكتر لى الندبن
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Réunion) عاى پوچ او را قبول کردنداين فارسان حضرت بهاءاهللا که در آن ايام  .در نقشه جهاد روحاني ده ساله بودند، اد
داشتند و دست به يک مبارزه ي  (Maurice) رئونيون و موريسدر امريكا مي زيستند، دوستان بهائى بسيارى در جزائر 

برخي ازاحباء که امر مبارک را از طريق اين مهاجران شناخته بودند تا اندازه اي تحت . مکاتبه ئي تند و خشن با آنان زدند
عميقا مضطرب شده و شروع به  عده اى نيز .تاثير استداللهاي آن دو تن قرار گرفتند و ادعاي ميسن ريمي را به خود قبوالندند

 .جامعه بهائي در پريشانى بود .طرح سؤاالتي در موردعهد و ميثاق الهى كردند

حضرات ايادي امراهللا در ارض اقدس الزم دانستند كه يكي از اعضاى هيأت معاونت آفريقا را كه واقف بر ادعاى ميسن ريمى 
جناب علي نخجواني مأمور به انجام اين کار  .ادعاى آن ناقضين دهد بود، فورا رهسپار آن جزائر كنند تا جواب مناسب به

" ميسن ريمي و كسانيكه به راه او رفتند"، بيت العدل اعظم الهى، بيانيه اي بسيارروشن تحت عنوان ۱۹۷۷در سال .شدند
(Mason Remey and those who followed him) ٤٦٧را به چاپ رسانيدند.  

 ياد آورى تاريخى

توسط حضرت ولى محبوب امر اهللا بسمت ايادى امر اهللا منصوب شد،  ۱۹۵۱ى آرشيتكت آمريكائى که در سال ميسن ريم
در  .درهمان سال، حضرت ولى امراهللا تصميم به تشکيل يک شوراى بين المللى گرفتند .ساله بود ۸۶هنگام طرح ادعاي خود 

حضرت ولي امراهللا اعضاء اين شورا را به ترتيب زير منصوب و  .تكميل نمودند ۱۹۵۵آن را توسعه داده و در سال  ۱۹۵۲سال 
  :اعالن فرمودند

رابط بين حضرت ولى امراهللا و  (Amat'ul-Bahá Rúhíyyih Khánum)ايادي امراهللا امة البها روحيه خانم •
  شورا

  رئيس (Mason Remey) ايادى امر اهللا ميسن ريمى •
  نائب رئيس (Amelia Collins) ايادى امر اهللا اميليا كولينز •
  عضو سيار (Ugo - Giachery) ايادى امر اهللا يوگو جياكرى •
  منشي  (Leroy Ioas) ايادى امر اهللا لرى آيوآس •
  صندوق دار (Jessie Revell) ژسى رول •
  معاون منشي براي مکاتبه با غرب (Ethel Revell) اتل رول •
  شرق معاون منشي براي مکاتبه با (Lotfullah Hakim) لطف اهللا حكيم •
  عضو تحت هدايت حضرت ولى امراهللا (Sylvia Ioas) سيلويا آيوآس •

بعد  .ميسن ريمي نقشه هاى مشرق األذكار ارض اقدس، افريقا، استراليا و همچنين ساختمان داراآلثار بين المللى را ترسيم نمود
كت نمود و اعالميه ي پاياني مجمع از صعود حضرت ولى عزيز امراهللا، ميسن ريمي دراولين مجمع حضرات ايادي امراهللا شر

و " حضرت شوقى افندى هيچ وصيتنامه اى باقى نگذاشته اند"اين اعالميه تاکيد ميکند كه  .را امضا کرد ۱۹۵۷نوامبر ۲۵مورخ 
و " از آنجا که اغصان همگي يا صعود کرده يا حضرت ولي امراهللا آنان را ناقض عهد اعالم کرده اند وارثي ندارند"بعالوه 
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در همين سند ميسن ريمي و سايرحضرات  ."حضرت شوقي افندي جانشيني نيز براي خود معين نفرمونده اند"سرانجام اينکه 
ايادي امراهللا درمورد زمان و چگونگي تکامل اين شوراي بين المللي طي مراحل متتابعى كه "ايادى امراهللا اعالن نمودند كه 

يم خواهند گرفت، مراحلى كه مقصد اعاليش استقرار بيت العدل اعظم الهى خواهد حضرت ولى امراهللا معين فرموده اند، تصم
باالخره ايادى امراهللا بر اهميت بيت العدل اعظم بعنوان  ."بود که اعضاي آن با راي اعضاي محافل مليه انتخاب ميشوند

اعظم تنها مشروعي است که ميتواند  بيت العدل"مشروعي مصون از خطا تاکيد کرده و بر اين نکته نيز پاي مي فشارند که 
  .مورد رسيدگي قرار دهد" شرايطي را که در آن جامعهء امر دست به اتخاذ تدابير الزم براي عملکرد آينده خود بزند

 ۱۹۵۸نوامبر  ۳۰سال بعد ميسن ريمي در دومين مجمع حضرات ايادى امراهللا شركت نمود و دومين پيام اين مجمع را بتاريخ 
سرچشمه گرانبهاى مصون از خطاء منبعث از فيوضات "در اين پيام از تاسيس بيت العدل اعظم الهى بعنوان يک  .امضا کرد

حضرات ايادي امراهللا با اطمينان از صميم قلب ابراز اميدواري کردند که اين هدف همزمان  .ياد شده است" الهي بر كره ارض
سال بعد او در سومين مجمع حضرات ايادى امراهللا شركت  .تحقق يابد ۱۹۶۳با جشن مئوي اظهار امر حضرت بهاءاهللا در سال 

جسته ولى از امضاء پيامى كه بر اساس اعالميه اولين مجمع به تدوين مراحل تكامل شوراى بين المللى مى پردازد، امتناع 
ريق کانونشن ملي آمريکا ميسن ريمي بطور ناگهاني از ط) بديع ۱۱۷( ۱۹۶۰كمتر از شش ماه بعد درايام رضوان  .ورزيد

در اين اعالنيه خود را بعنوان دومين ولى امرمعرفي کرده و رونوشت آن را  .اعالنيه اي خطاب به بهاييان جهان منتشر ميکند
اين اولين بار بود كه ايادى امراهللا را از  .براى بعضى از محافل ملى و اشخاص و همچنين حضرات ايادى امراهللا ارسال ميدارد

  .اى خود بعنوان دومين ولى امر با خبر ميساختادع

اندكى بعد از اولين  .بعد از اين اعالميه، ميسن ريمى در پيگيري ادعاى خود سه پيام ديگر خطاب به بهائيان عالم منتشر نمود
ن ريمى پيوسته بودند با اين طرفداران گمراه كه به ميس .اعالميه او، چند نفر بهائى فرانسوى و امريكائى ادعاى او را پذيرفتند

ارسال نامه هايي به شمار کثيري از احباي الهي به طرفداري از ادعاي ميسن ريمي پرداخته و حضرات ايادي را بشدت مورد 
  :نكات مختلف مطالب مطرح شده بوسيله ميسن ريمى و طرفداران او را ميتوان به دو دسته تقسيم نمود .حمله قرار دادند

  در اثبات ادعايشدالئل ميسن ريمى  .١
  حمالت پى در پى وي بر ضد حضرات ايادى امراهللا .٢

توجه کنيد که جواب ها از زبان جناب علي  .اين ادعاها و حمالت، به طور جداگانه و در پي هم بررسي خواهند شد
  .نخجواني، در زماني که هنوز بيت العدل اعظم تشکيل نشده بود، نقل شده اند

  اولين ادعاء

ريمى ادعاى خود را بعنوان دومين ولى امر بر اين اساس متكى نمود كه حضرت ولى امراهللا او را بعنوان رئيس شوراى ميسن 
كسيكه رئيس بيت العدل اعظم ميباشد ولى امر است و كسيكه ولى امر است " :او مينويسد .بين المللى منصوب نموده بودند
حضرت ولى عزيز امراهللا مرا بعنوان رئيس شوراى بين  .به حساب مى آيد اين دو وظيفه يكى .رئيس بيت العدل خواهد بود
شورائي که بفرموده ايشان پيشگام بيت العدل اعظم و چون جنينى است كه تبديل به بيت العدل  .المللى منصوب نموده است
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عدل مصون از خطاء كه تأسيس بنابراين من يا يكى از جانشينان من در مؤسسه واليت امر رئيس اين ديوان  .اعظم خواهد شد
و باين دليل است که واليت امر و رياست بيت العدل در امر الهى يك مقام محسوب  .آن ناشي ازاراده الهى است خواهد بود

در نتيجه، چون حضرت ولى محبوب امر كه مصون از خطاء است، مرا در رأس امر الهى قرار داده تا امر را حفظ و " .".ميشود
وظيفه اى كه مسؤليتش عظيم  .س کار ديگرى بجز وظيفه اى كه به من محول شده است را نميتوانم انجام دهمحراست كنم پ

در نتيجه، بموجب دستورات مصون از خطاى او، به تنهائى بعد از او  .است با تمامى حقوق و پاداشى كه به آن تعلق مى گيرد
  ."ال حفظ خواهم كردسکان امر را در دست خواهم گرفت و آن را به تمام و کم

  پاسخ به اولين ادعاء

مبين آيات ) اوست(« :حضرت عبد البهاء در الواح وصايا شرايط تعيين ولى امراهللا ثانى را با كمال وضوح چنين شرح ميفرمايند
و بعده را تعيين اى احباى الهى بايد ولى امراهللا در زمان حيات خويش من ه« .»اهللا و من بعده بكرا بعد بكر يعنى در سالله او

نمايد تا بعد از صعودش اختالف حاصل نگردد و شخص معين بايد مظهر تقديس و تنزيه و تقواى الهى و علم و فضل و كمال 
باشد لهذا اگر ولد بكر ولى امر اهللا مظهر الولد سرأبيه نباشد يعنى از عنصر روحانى او نه و شرف اعراق با حسن اخالق مجتمع 

و ايادى امراهللا از نفس جمعيت خويش نه نفر انتخاب نمايند و هميشه به خدمات مهمه  .ر را انتخاب نمايدنيست بايد غصن ديگ
ولى امراهللا مشغول باشند و انتخاب اين نه نفر يا با اتفاق مجمع ايادى يا به اكثريت آراء بايد غصن منتخب را كه ولى امر اهللا 

  » ...تعيين بعد از خود نمايد تصديق نمايند

  :مالحظه مى كنيم كه دو شرط معين شده است

شخص منتصب بايد توسط حضرت ولى امراهللا منصوب شده باشد و اين فرد بايد يكى از پسران او و يا از اغصان  .١
  .يعنى اوالد ذكور حضرت بهاء اهللا باشد

بوسيله ولي امر را تصويب كنند تا ايادى امراهللا بايد نه نفر را از بين خود انتخاب نمايند و اين نه نفر انتصاب جانشين  .٢
در زمانيکه حضرت ولى امراهللا در قيد حيات هستنند همگي آگاه باشند چه شخصى جانشين ايشان خواهد بود تا 

  .بعد از صعودشان اختالف حاصل نگردد

چگاه تشکيل نشد چرا اين هيأت نه نفرى ايادى امراهللا كه درالواح وصايا پيش بينى شده، درزمان حيات حضرت ولى امراهللا هي
ايادى امراهللا ماهيت سفسطه آميز ادعاى  .که حضرتشان نيازي به آن نمي ديدند و از ايادى امراهللا نيز چنين درخواستى نكردند

چگونه ميسن ريمى ميتواند دعوى خود را يعنى انتصاب ايشان بمقام جانشينى در دوران " :ميسن ريمى را چنين روشن نمودند
نه نفر ايادى بايد انتخاب شوند و اين انتصاب را تصويب «ى امراهللا را با نص الواح وصايا كه ميفرمايند حيات حضرت ول

تطبيق دهد؟ اگر حضرت ولى امراهللا ميسن ريمى را بعنوان جانشين انتخاب نمودند پس چرا علناً برخالف دستورات » نمايند
  " .آشکار به شخص حضرت ولى امراهللا ميباشدالواح وصايا رفتار نمودند؟ چنين ادعايي كامال حمله 

  :در خصوص اين ادعاء كه رياست شوراى بين المللى مترادف با واليت امر مى باشد، جواب واضح و مبرهن است
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اگر رئيس شوراى بين المللي بهائى بخودي خود ولى امر بود پس حضرت "ايادى امراهللا چنين اعالم کردند كه  .١
   ."س اولين شوراى بين المللى باشدشوقى افندى ميبايست رئي

اگرنخستين شوراى بين المللى، كه يک شوراى منتصب حضرت ولي امراهللا بود و نه "ايادى امراهللا اضافه ميکنند  .٢
يک هيأت منتخب، هيأتي دائمى بود، پس چرا حضرت ولى امراهللا خواستارتشکيل يک شوراى بين المللى در 

مرحله اى از مراحل تطور اين مؤسسه و شكوفائي غائي آن بواسطه تأسيس بيت  آينده از طريق انتخابات، بعنوان
  " العدل اعظم را شدند؟

وقتى مؤسسه اى ميخواهد در مملكتى آغاز به فعاليت کند ابتدا براى بررسيهاى اوليه و ارتباطات الزم دفترى با يک  .٣
آن مؤسسه بوده و در حقيقت اين دفتر و نه يا چند عضو ايجاد مى كند كه اين دفتر مقدمه ي ايجاد محل دائمى 

  .اعضاى آن مرحله جنينى و مظهر آن مؤسسه بشمار مى آيد
حال آنكه در الواح وصايا ى حضرت عبد  .ما بين هيأت عامله شوراى بين المللى، عضوى وظيفه نائب رئيسى دارد .٤

البهاء چنين پيش بينى شده است كه اگر حضرت ولى امراهللا شخصا نميتواند حضور داشته باشد بايد نماينده اش را 
اين موضوع بما نشان ميدهد كه  .نايب رئيس شورا بجاي رئيس به هنگام غيبت او انجام وظيفه ميکند .انتخاب كند

و هر فردى كه او بعنوان نماينده خود در جلسات بيت العدل " و عضو اعظم ممتاز الينعزل رئيس مقدس"ما بين 
اعظم انتخاب نمايد از يک طرف، و رئيس و نائب رئيس شورا كه بايد مآال به بيت العدل أعظم تبديل يابد، از 

رت ولي امراهللا به هنگام براي اثبات اين وجه تمايز کافي است بياد آوريم که حض .طرف ديگر، فرقى وجود دارد
انتخاب اعضاى شورا حضرت روحيه خانم را بعنوان عضو رابط بين ايشان و شورا انتخاب فرمودند، مقامى جدا از 

   .رياست ومقامي که ايشان به آن ارجحيت داده اند
   .دحتى در نهاد هاي سياسى نيزبين کارگرد رئيس يا سخنگوي قوه مقننه و رئيس کشور تفاوت وجود دار .٥
شوراى بين المللى مرحله مقدماتى براى تشكيل بيت العدل اعظم الهى است اما اين دو مؤسسه يكسان و مانند هم  .٦

  .بعنوان مثال در شورا بانوان نيز عضو بودند در صورتيكه اعضاى بيت العدل فقط رجال هستند .نمى باشند

  دومين ادعاء

بمناسبت تشكيل شوراى بين المللى  ۱۹۵۱ژانويه  ۹امر اهللا در تلگراف  ميسن ريمى اظهار ميدارد كه سروري که حضرت ولى
متن بيان مبارك كه اساس اين ادعاء  .ابراز نمودند نشان دهنده اهميتى است كه حضرت ولى امراهللا به رئيس آن شورا ميدادند

. ها انتظار بوجود مى آيد تهنيت ميگويمبا قلبى شاکر و مسرور تشكيل شوراى بين المللى را كه پس از مدت" :ميباشد چنين است
رويدادي که از آغاز ظهور نظم  .اين تأسيس را تاريخ به منزله بزرگترين رويداد عهد دوم عصر تكوين دور بهائى خواهد ستود

ه به اداري امراهللا بعد از صعود حضرت عبدالبها و وقايع شکوهمند دوران هياکل مقدسه امر الهي هيچ واقعه ي ديگري بالقو
و بعد از اقدامات باهره جاودانى در دوره مبشر و شارع و مركز ميثاق اين تأسيس رتبه ثاني را  .اين درجه از اهميت نبوده است

  ."٤٦٨حائز است

  پاسخ به دومين ادعاء



 ۱۳۸۸پائيز      جزوه رفع شبهات 

211 
 

در  .ته اندحضرت ولى امراهللا سرور خود را براى تشكيل اين شوراى بين المللى كه پس از مدتها انتظار بوجود آمد ابراز داش
درجه رشد كنونى محافل نه گانه مليه كه با " :همان تلگرام نيز تأكيد ميفرمايند كه يكى از دالئلى كه باعث چنين تصميمى شد

بر اساس همين تلگرام، اين تصميم مبين مهمترين پيشرفت در  .بود" ٤٦٩كمال جديت در سراسر عالم به خدمات امريه قائمند
حضرت ولى امر اهللا مسرور بودند زيرا تشکيل شورا سر آغاز فعاليتي  ."٤٧٠سال اخير محسوب ميشود نظم اداري بهاءاهللا در سي
هر چند اين قبه، بيت العدل اعظم الهى، بايد با  .داربستي که فوق آن قبه اي مرتفع خواهد شد .در سطح بين المللى بود

خرسند بودند که اين داربست گواهى ميداد که قبه بر با وجود اين حضرت ولى امراهللا  .مصالحي قطعى و دائمى ساخته شود
  .تمام اينها هيچ ربطى با اعضاى شورا نداشت .روى آن مرتفع خواهد شد

  سومين ادعاء

را براى توصيف شوراى بين المللى بكار ميبرند ميبايست اين صفت را بر اساس " جنينى"زمانيکه حضرت ولى امر اهللا صفت 
در بدايت جنين داراى جميع " :بيان مبارک در اين مورد اين است .در مورد جنين تفسير نمائيمبيان حضرت عبد البهاء 
   ."لكن اين قوه نامرئى است و بتدريج ظاهر ميگردد .كماالت و نيروهاست

  پاسخ به سومين ادعاء

 .از آن نتيجه گيرى كنيم صحيح نيست كه واژه اى را از متن يا بافت اصلى خود خارج كرده، بطور انتزاعي تفسير کرده و
حضرت ولى امراهللا مقصود از جنين و مرحله جنينى را در همان تلگرام و حتى در همان عبارت توضيح ميفرمايند، عبارتى كه 

وظائفى كه (بر اين وظائف " :عين بيان مبارک بدين قرار است .طرفداران ميسن ريمى ميخواهند توجه را به آن جلب نمايند
وظايف ديگري در جريان ) تماس با مسؤلين حكومتى اسرائيل، کمک به ساختمان مقام اعلى و غيره :ه استقبال تعيين شد

وظايفي كه شاخص تبديل اين مشروع به يک داد گاه بهايي  .تکلمل اين نخستين مشروع بين المللي جنيني افزوده خواهد شد
شدنش با تاسيس بيت العدل اعظم و تحکيم و تقويت نهايي به رسميت شناخته شده، تبديل آن به يک هيئت انتخابي، شكوفا 

  ."٤٧١اش از طريق تأسيس موسسات ياري دهنده متعددي که مرکز اداري جهاني را تشکيل ميدهد خواهد بود

اين عبارت كه شوراى بين المللى بهائى را چون جنين بيت العدل اعظم توصيف ميكند، مراحلى را كه اين شورا بايد بگذراند 
هيئتي که هميشه  :يعنى محکمه بهائى؛ هيأتى منتخب ان چنانکه بايد و شايد .مبدل به بيت العدل اعظم شود بر ميشمارد تا

شوراى بين المللى ناميده خواهد شد و مآالً تأسيس سپس بيت العدل اعظم منتخب به نوبه خود مؤسسات ياري دهنده خواهد 
هيأت منتخب "امراهللا از واژه تبديل براى توصيف مرحله اى كه شورا  شايان توجه و دقت است كه حضرت ولى .داشت
همچنين حضرت ولى امراهللا به نظم ادارى چون جنين نظم جهان آراى حضرت بهاءاهللا اشاره  .استفاده فرموده اند" ميگردد
آينده در مناصب خود باقى آيا رؤسا يا اعضاى چنين مؤسساتى كه جنين را تشكيل ميدهند در مؤسسات نظم جهانى  .ميکنند

خواهند ماند؟ حضرت ولى امراهللا با استفاده از واژه مرحله جنينى در رابطه با شوراى بين المللى هيچ امتياز ويژه اى به اعضاء يا 
  .رئيس آن اعطاء نفرموده اند

  چهارمين ادعاء
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نفسى كه در اين ظهور اعظم بر حسب "ولى امراهللا عبارت از  :اظهار داشته اند" دور بهائى"حضرت شوقى افندى در كتاب 
ادعا شده است كه ميسن ريمى بعنوان رئيس شوراى بين المللى وارث حضرت . "٤٧٢اصل توارث بر كرسى واليت جالس است

   .شوقى افندى محسوب شده و ضامن استمرار واليت امراست

  پاسخ به چهارمين ادعاء

ئى كه بعد از صعود حضرت شوقى افندى ايجاد شده استفاده كرده و ما را وادار به قبول هر ميسن ريمى و پيروانش از خال
همانطور كه قبال خاطر نشان ساختيم وظيفه رئيس شوراى بين المللى موقت هيچگونه ارتباطي با تعيين يک  .جانشينى مينمايند

البهاء ولى امراهللا بايد پسر ارشد يا يكى ديگراز  مطابق الواح وصاياى حضرت عبد .وارث يا جانشين ولى امراهللا ندارد
باشد و به شرايط ضرورى روحانى اين وظيفه واال ) اغصان(پسرهايش يا بهتر بگوييم از اوالد ذكور دودمان حضرت بهاء اهللا 

ورى توصيف و باشد كه در الواح وصاياى حضرت مولى ال" سالله مقدس"بنابراين جانشين ولى امراهللا بايد از  .تحقق بخشد
اين قيد و شرط نسبت جسمانى جانشين ولى امراهللا با سالله مقدس به قلم حضرت شوقى افندى نيز تأييد  .تجويز شده است

  .مذکور است "نه تنها عامل اصلى توارث بلكه اصل تقدم ولد ارشد" در كتاب دور بهائى  .گشته است

سن ريمى را بعنوان وارث خود معين فرمايد زيرا نه ولد ارشد، نه روشن و آشكار است كه حضرت شوقى افندى نميتوانست مي
را بجا " ٤٧٣تقدم ولد ارشد"و نه شخصى است كه شرايط الزمه ) غصن(يكى از پسران ديگر، نه از سالله حضرت بهاء اهللا 

  .پس ايشان او را بر نگزيده اند. آورد

  پنجمين ادعاء

بيان  .پيوند زده اند" شجره مقدسه"گذاشتند، ادعا ميشودكه ميسن ريمى را به چون حضرت ولى امراهللا فرزندى از خود باقى ن
مالحظه بفرمائيد باغبان الهى شاخه خشک و ضعيف " :ذيل از حضرت عبد البهاء براى صحت اين مدعا بكار برده شده است

  )ترجمه( ."آن درخت خوب را قطع مى كند و شاخه اى از يک درخت ديگر پيوند ميزند

  پاسخ به پنجمين ادعاء

" غصن"باشد، لكن بايد متوجه باشيم كه تنها " سالله مقدسه" همانطور كه قبال ذكر كرديم، وارث حضرت شوقى افندى بايد از
 .بودن يک فرد به او به خودي خود حق ولى امر شدن را نميدهد تا چه رسد به اينكه او خود را به اين مقام معرفى نمايد

 .لى امر در ايام حياتش وارث خود را برگزيند و انتخابش مورد تصويب نه نفر از اياديان امر قرار گيردضرورى است كه و
بديهى است كه رعايت اين دو شرط بويژه وقتى كه شخص معرفى شده چون اين مدعى يک شاخه پيوند زده شده باشد 

  .بمراتب ضروري تر است

بسوى بيانات واضح و صريح حضرت بهاءاهللا، حضرت عبد البهاء و حضرت در فقدان يک جانشين تعيين شده، عالم بهائى 
ولى امراهللا روى مي آورد كه بر اساس اين بيانات مباركه بيت العدل اعظم الهى تنها هيأت صالح و شايسته براى وضع قوانين 

در الواح وصاياى حضرت عبد البهاء البته  .در مورد مسائلى كه آشكارا و به صراحت در آثار مقدسه بيان نشده اند، مى باشند
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حضرت عبد البهاء اضافه  .پيش بينى نشده است كه اگر ولى امر وارث خود را قبل از صعودش تعيين نكرده باشد چه بايد كرد
 .را بايد حل كند" مسائل غير منصوصه"و يا " مسائل مبهمه"و يا " اختالف واقع"ميفرمايند كه بيت العدل اعظم هيأتى است كه 

" مسئله دشوار"اين مسئله در حال حاضر يک  .مشكل فعلى واليت امر مسئله اى است كه در آثار مقدسه پيش بينى نشده است
بنابراين تنها راه حل ما در انتظار  .است" اختالف واقع"است كه همانطور كه مشاهده مى كنيم يک " مسئله مبهم"و يک 

در زمان تحقيق جناب (از صالحيت براى حل اين مشكل، ماندن است  تنها مشروع برخوردار تشكيل بيت العدل اعظم،
  .)نخجواني، هنوز بيت العدل اعظم تشکيل نشده بود

  ششمين ادعاء

  

مقرر فرموده اند براى ميسن ريمى يک عالمت " مهد نظم ادارى آئين بهائى"اينكه حضرت ولى امراهللا اياالت متحده را
 ۲۱۰در شهرى كنار رودخانه ميسى سى پى در فاصله  ۱۸۷۴من در سال " :ين مينويسدمضاعف بر اعتبار ادعايش است و چن

مايلى شيكاگو متولد شده ام كه زياد دور از مركز جغرافيائى اياالت متحده نيست، كه حضرت ولى امراهللا اين كشور را مهد 
  )ترجمه(."نظم ادارى امر بهائى ناميده اند

  پاسخ به ششمين ادعاء

حضرت شوقى افندى اياالت متحده را مهد نظم ادارى آئين بهائى ناميده اند ولي اين فقط به خاطر اينست كه  صحيح است كه
اساسنامه محفل ملى تدوين و ترويج گشت و محفل روحانى ملى به , اولين نظم ادارى بهائى در اين كشور توسعه داده شد
  .ثبت رسيد و اين هيج ربطى به محل تولد جانشين ندارد

  فتمين ادعاءه

 .ادعا ميشود كه به علت غياب حضرت ولى امر در هنگام تشكيل بيت العدل اعظم، اين مؤسسه نميتواند مصون از خطا باشد 
هر گاه تصميمى را وجداناً مباين با روح " :ذكر شده است" دور بهائى"براى دفاع از اين دست آويز، نبذه اى از بيانات از كتاب 

  ."٤٧٤دهد بايد ابرام و تأكيد در تجديد نظرآن فرمايدآيات منزله تشخيص 

اگر چنانچه عضوى از اعضاء گناهى ارتكاب نمايد "  :همچنين دو نص از الواح وصاياى حضرت عبد البهاء آورده شده است
 ."٤٧٥كه در حق عموم ضررى حاصل شود، ولى امراهللا صالحيت اخراج او را دارد و بعد ملت شخص ديگر انتخاب نمايد

تشريع بايد مؤيد تنفيذ گردد و تنفيذ بايد ظهير و معين تشريع شود تا از ارتباط والتيام اين دو قوت بنيان عدل و انصاف متين و "
   ."٤٧٦رزين گردد و اقاليم جنة النعيم و بهشت برين شود

  پاسخ به هفتمين ادعاء
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مؤسسه مصون از  .او از خطا نيستاينكه فردى به عضويت بيت العدل عمومى انتخاب شود، دليل مصون بودن  •
  .خطاست، نه فرد فرد اعضاى آن

در بيان فوق، مستخرج از الواح وصايا، عطف به ولى امراهللا نميشود بلكه مربوط به دولت ميگردد، " تنفيذ"واژه  •
ريع اين بيت عدل مصدر تش" :عبارت كامل اين بيان چنين است .همانطور كه جمله قبل به وضوح اينرا نشان ميدهد

است و حكومت قوه تنفيذ تشريع بايد مؤيد تنفيذ گردد و تنفيذ بايد ظهير و معين تشريع شود تا از التيام اين دو قوت 
اين مشخص است كه در اينجا  .""٤٧٧بنيان عدل و انصاف متين و رزين گردد و اقاليم جنة النعيم و بهشت برين شود

  .اشاره به دولت است نه به ولى امر اهللا" تنفيذ"
ارتباط اين مؤسسه و بيت العدل  .در الواح وصاياى حضرت عبد البهاء مؤسسه واليت امر رسما تأسيس شده است •

در اين كتاب به تفصيل تشريح شده است و وظائف و مصون از خطا بودن بيت العدل در الواح مباركه از قلم اعلي 
در هيچيک از آثار مقدس حضرت بهاء اهللا و حضرت عبد البهاء، مصون از خطا بودن بيت  .نازل گرديده است

  .العدل اعظم مقيد به شرطى نشده است

اگر نص متن فوق الذكر را مطابق تفسير مورد ادعا درک كنيم باب خطا پذيرى بيت العدل را گشوده ايم كه در تضاد و 
مقدمه ي بسيار پر معناي  .ر اين، نصّ ذكر شده از كتاب دور بهائى نيز كامل نيستافزون ب .تناقض با آيات الهيه خواهد بود

هر چند ولى امر، رئيس ال ينعزل اين مجلس فخيم است معهذا " :متن كامل بيان مبارك چنين است .عبارت از قلم افتاده است
يت اعضاى مجلس را الغاء نمايد وليكن هر نميتواند بنفسه حتى بطور موقت واضع قوانين و احكام گردد و يا تصميمات اكثر

  ."٤٧٨گاه تصميمى را وجداناً مباين با روح آيات منزله تشخيص دهد بايد ابرام و تأكيد در تجديد نظر آن نمايد

ولى اگر بيت العدل اعظم تصميم اوليه خود را  .باين ترتيب روشن و واضح است كه ولى امر حق تأكيد در تجديد نظر دارند
تصميمات .نميتواند بنفسه" :ند ولى امر حق امتناع ندارند، بويژه حضرت ولى امراهللا خود صريحا تأكيد فرموده اندتأكيد كرد

ولى امر مبين آيات است و جز به " :اضافه بر آن در كتاب دور بهائى تأكيد ميفرمايند ."٤٧٩اكثريت اعضاء مجلس را الغاء نمايد
طبق بيانات صريح حضرت شوقي افندي، ولى امر بايد همواره در مد نظر  ."٤٨٠سمت عضو بيت عدل اعظم وضع قانون نتواند

و هيچيک از  ٤٨١بيت العدل اعظم حقوق و امتيازاتش وضع قوانين و احكام غير منصوصه حضرت بهاء اهللا است"داشته باشد كه 
مقدسه ديگرى تجاوز نمايد و هرگز ، نميتواند به حدود "واليت امراهللا و بيت عدل اعظم بين المللى"اين دو مؤسسه الينفصم، 

نيز تعدى نخواهد نمود و هيچيک در صدد تضعيف سلطه و اختيارات مخصوصه مسلّمه ديگرى كه از طرف خداوند عنايت 
  ."٤٨٢گشته است بر نخواهد آمد

هنگاميكه در قلمرو ا گر ادعا كنيم كه ولى امراهللا مصون از خطاست چه در زماني كه تصميم نهائى در اختيار ايشان باشد و چه 
 بنايراين .بيت العدل اعظم باشد باين نتيجه غير منطقى ميرسيم كه اين دو مشروع مصون از خطا ميتوانند با هم در تضاد باشند

و " به حدود مقدسه ديگرى تجاوز نمايد"تنها نتيجه اى كه ميتوان گرفت اينستكه هيچيک از اين دو مؤسسه الينفصم نميتواند 
  .به اين ترتيب هر يک در محدوده مجاز و مستقل خود مصون از خطاست
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                          اعالم

  حضرت باب

در . ز هستنديحضرت باب مبشر حضرت بهاءاهللا ن. باشند يم يانت بابيمعروف به باب، شارع مقدس د يرازيمحمد ش يد عليس
  .نام برده شده اند يو نقطه اول يد باب، حضرت اعليمتن جزوه، آن حضرت با القاب حضرت باب، س

  حضرت بهاءاهللا

ضرت در متن جزوه، آن حضرت با القاب ح. باشند يم يانت بهائيمعروف به بهاءاهللا، شارع مقدس د ينور ين عليرزا حسيم
  .نام برده شده اند ي، جمال مبارک و جمال اقدس ابهيبهاءاهللا، قلم اعل

  حضرت عبدالبهاء

در متن جزوه، آن حضرت با القاب . باشند ين حضرت بهاءاهللا ميمعروف به عبدالبهاء، پسر ارشد و جانش) نوري( افنديعباس 
  .نام برده شده اند يالور يحضرت عبدالبهاء و حضرت مول

  امراهللاحضرت ولي 

در متن . معروف به حضرت ولي امراهللا، نوه ارشد دختري و جانشين حضرت عبدالبهاء مي باشند) افندي يا افنان(شوقي رباني 
  .جزوه، آن حضرت با القاب حضرت ولي امراهللا و شوقي نام برده شده اند

  اياديان امراهللا

بعد از صعود حضرت ولي امراهللا و قبل از . جامعه تعيين کردندنام گروهي است که حضرت ولي امراهللا براي رسيدگي به امور 
  .تشکيل بيت العدل اعظم، اداره جامعه بهائي به عهده اين گروه بوده است

  بيت العدل اعظم

اين مجمع جليل تا پايان . نفر از رجال که توسط جامعه بهائي انتخاب مي شوند ۹بيت العدل اعظم مجمعي است متشکل از 
در متن جزوه، آن هيئت با القاب بيت العدل اعظم و معهد اعلي نام . وظيفه هدايت جامعه بهائي را بر عهده دارنددور بهائي 

  .برده شده است
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  ۴۶ صفحه -ناموس ناصري . ٨١ 

   ۴۷صفحه -ناموس ناصري . ٨٢ 

  ۴۹ صفحه -ناموس ناصري . ٨٣ 

   ۶۰صفحه -ناموس ناصري . ٨٤ 

  ۶۱ صفحه -ناموس ناصري . ٨٥ 

  ۱۳۰صفحه  - ۱۳۷۵نشر شهيد محبي  - ۵شيعه جلد دائرة المعارف . ٨٦ 

  ۳۸صفحه  – ۱۳۷۵نشر شهيد محبي  - ۵دائرة المعارف شيعه جلد . ٨٧ 

  ۳۸صفحه  – ۱۳۷۵نشر شهيد محبي  - ۵دائرة المعارف شيعه جلد . ٨٨ 
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  ۳۹صفحه  – ۱۳۷۵نشر شهيد محبي  - ۵دائرة المعارف شيعه جلد . ٨٩ 

  ۱۳بحار االنوار جلد . ٩٠ 

 مراجعه کنيد به کتاب جنات نعيم . ٩١ 

  ۶۸آيه  -سوره زمر . ٩٢ 

  ۸۷آيه  -سوره حجر. ٩٣ 

  ۱۹۳صفحه  - ۴منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء جلد . ٩٤ 

  ۱انجيل يوحنا باب ) ۲(، ۱۶۰ – ۱۶۳صفحات  -كتاب بديع ) ۱(. ٩٥ 

  بحار االنوار. ٩٦ 

  ۱بر گرفته از قرن بديع جلد . ٩٧ 

  ۱۸۷يه آ -سوره اعراف . ٩٨ 

  ۷آيه  -سوره آل عمران . ٩٩ 

  ۵۳و  ۵۲آيات  -سوره اعراف . ١٠٠ 

  ۱۳آيه  -سوره اسراء . ١٠١ 

  ۱۰۷آيه  -سوره يوسف . ١٠٢ 

  ۳۹آيه  -سوره مريم . ١٠٣ 

  ۲۵آيه  -سوره عنكبوت . ١٠٤ 

  ۲و ۱آيات  -سوره قمر . ١٠٥ 

  ۵۵آيه  -سوره آل عمران . ١٠٦ 

  ۲۵آيه  - ۱۱انجيل يوحنا باب . ١٠٧ 

  ۱آيه  -سوره قمر . ١٠٨ 

  ۵تفسير نور الثقلين جلد ) ۲(تفسير الصافي براي سورة القمر، ) ۱(. ١٠٩ 

  ۱۵و  ۱۴آيات  -سوره طه . ١١٠ 

  ۱۲۲آيه  -سوره انعام . ١١١ 
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  ۲۱و  ۲۰آيات  -سوره نحل . ١١٢ 

  ۲۴آيه  -سوره انفال . ١١٣ 

  ۳۵آيه  -سوره نور . ١١٤ 

  ۳۲آيه  -سوره توبه . ١١٥ 

  ۱۵آيه  -سوره مائده . ١١٦ 

  ۱آيه  -ابراهيم سوره . ١١٧ 

  ۸آيه  -سوره نازعات . ١١٨ 

  ۱۱آيه  -سوره احزاب  .١١٩ 

  ۱۰۳آيه  -سوره آل عمران . ١٢٠ 

  ۷آيه  -سوره بقره . ١٢١ 

  ۱۸آيه  -سوره بقره . ١٢٢ 

  ۱۷۹آيه  -سوره اعراف . ١٢٣ 

  ۱۸۳آيه  -سوره آل عمران . ١٢٤ 

  ۲۱۰آيه  -سوره بقره . ١٢٥ 

  ۱۰آيه  -سوره فتح . ١٢٦ 

  ۹ آيه -سوره انعام . ١٢٧ 

  ۶۹و  ۶۸آيات  -سوره زمر . ١٢٨ 

  ۱۳و  ۷و  ۶آيات  -سوره نازعات . ١٢٩ 

  ۲۷و  ۲۶آيات  -سوره يس . ١٣٠ 

  ۱۶۹آيه  -سوره آل عمران . ١٣١ 

  ۳۰ - ۲۷آيات  -سوره فجر . ١٣٢ 

  ۵۵آيه  -سوره آل عمران . ١٣٣ 

  ۶۴آيه  -سوره مائده . ١٣٤ 



 ۱۳۸۸پائيز      جزوه رفع شبهات 

222 
 

                                                                                                                                                                                      
  ۱۴آيه  -سوره مائده . ١٣٥ 

  ۱۷آيه  -سوره حج . ١٣٦ 

  ۹آيه  -عمران سوره آل . ١٣٧ 

  ۵۰و  ۴۹آيه  -سوره واقعه . ١٣٨ 

 ۱۷آيه  -سوره حديد . ١٣٩ 

  ۶۹آيه  –سوره زمر . ١٤٠ 

  ۱۲۲آيه  -سوره انعام . ١٤١ 

  ۲۱۸و  ۲۱۷صفحات  - ۱امر و خلق جلد . ١٤٢ 

  ۳آيه  -سوره مائده . ١٤٣ 

  ۲آيه  -سوره مائده . ١٤٤ 

  ۲۵آيه  -سوره حديد . ١٤٥ 

  ۱۹آيه  -سوره آل عمران . ١٤٦ 

  ۸۵آيه  -آل عمران سوره . ١٤٧ 

  ۱۱۱آيه  -سوره مائده . ١٤٨ 

  ۴۰آيه  -سوره احزاب . ١٤٩ 

  روحي ۲بر گرفته از کتاب . ١٥٠ 

  سايت آئين بهائي -مقاله خاتميت . ١٥١ 

  ۷۷آيه  -) بني اسرائيل(سوره اسراء . ١٥٢ 

  ۱۴۲صفحه  - ۷۴بحار االنوار جلد . ١٥٣ 

 ۳۰۸صفحه  - ۸اصول کافي جلد . ١٥٤ 

 - ۸۲سال  - ۲۸مجله آفتاب شماره  -" حقوق بشر و روشن فکري ديني"محسن کديور تحت عنوان مقاله تحقيقي از . ١٥٥ 
 ۱۱۰صفحه 

 ۳۹و  ۳۸آيات  -سوره رعد . ١٥٦ 
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  ۲۱آيه  -سوره حجر. ١٥٧ 

   ۱۰۹آيه  -سوره کهف . ١٥٨ 

 ۶۴آيه  -سوره مائده . ١٥٩ 

 ۱۸۲و ۱۸۱صفحات  -كتاب پيام ملكوت . ١٦٠ 

  ۱۲۰آيه  -سوره هود . ١٦١ 

  ۱۱۱آيه  -يوسف  سوره. ١٦٢ 

  ۲آيه  - ۵ميكا فصل  .١٦٣ 

  ۱۱آيه  - ۱۳۲مزامير داود فصل . ١٦٤ 

  ۶آيه  - ۱۴انجيل يوحنّا فصل . ١٦٥ 

 ۴۴آيه  - ۱۱۹مزامير داوود مزمور . ١٦٦ 

 ۳۵آيه  - ۲۴انجيل متي باب . ١٦٧ 

 ۳۴آيه  -سوره غافر . ١٦٨ 

  ۸۷آيه  -سوره بقره . ١٦٩ 

 ۳۰آيه  -سوره يس . ١٧٠ 

 ۴۴آيه  -سوره مومنون . ١٧١ 

 ۳۲آيه  -سوره أنفال . ١٧٢ 

  ۱۹آيه  -سوره انشقاق . ١٧٣ 
 ۲۴۹صفحه  - ۹بحار االنوار جلد .  ١٧٤

  ۱۰۶آيه  -سوره بقره . ١٧٥ 

 ۳۰۸صفحه  - ۸بنقل از تفسير مقتنيات الدرر جلد . ١٧٦ 

   ۱۷صفحه  - ۲۹بحار االنوار جلد . ١٧٧ 

  ۲۵۸صفحه  - ۳۴بحاراالنوار جلد. ١٧٨ 

  ۱۰۶حه صف - ۸اصول کافي جلد . ١٧٩ 
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 ۵۳آيه  -سوره مريم . ١٨٠ 

 ۲۶۰صفحه  - ۲بحار االنوار جلد. ١٨١ 

 ۲۵آيه  - ۱۱انجيل يوحنا باب . ١٨٢ 

 ۲۴آيه  - ۵انجيل يوحنا باب . ١٨٣ 

 ۵۶آيه  -سوره روم . ١٨٤ 

 ۱۷۲آيه  -سوره اعراف . ١٨٥ 

  ۱۸آيه  -سوره محمد . ١٨٦ 

  ۳۹۸صفحه  - ۲۴بحار االنوار جلد . ١٨٧ 

 ۱۲۲آيه  -سوره انعام . ١٨٨ 

 ۱۴و  ۱۳آيات  -سوره يونس . ١٨٩ 

 ۲۶و  ۲۵آيات  -سوره انعام. ١٩٠ 

 نقل حديث از جابر ابن عبداهللا بنقل از پيامبر - ۵۷صفحه  - ۳تفسير مختصر مجمع البيان از شيخ محمد باقر ناصري جلد. ١٩١ 

  ۳۶۰صفحه  - ۹۷بحار االنوار جلد . ١٩٢ 

  ۸۱آيه  -سوره آل عمران . ١٩٣ 

  ۲۲صفحه  - ۲بحار االنوار جلد. ١٩٤ 

 از سوره احزاب ۴۰ذيل تفسير آيه  - ۳۶۷صفحه  - ۸تفسيراحسن الحديث نوشته سيد علي اکبر قرشي جلد . ١٩٥ 

  ۳ آيه -سوره الحديد . ١٩٦ 

کتاب روضات ) ۳( ،۱۸۶صفحه  -کلمات مکنونه مالحسين فيض کاشاني چاپ سنگي ) ۲(، ۲االسماء الحسنى جلد ) ۱(. ١٩٧ 
  ۵۰۸صفحه  -الجنان و جنات الجنان حافظ حسين تبريزي 

  کتاب روح البيان شيخ اسماعيل حقي) ۲(، ۵۵ صفحه -حديقه الشيعه مال احمد اردبيلي ) ۱(. ١٩٨ 

  ۲۸آيه  - ۱۴انجيل يوحناباب . ١٩٩ 

   ۵۰ آيه -سوره القمر . ٢٠٠ 

  ۲۴۳ و ۲۶۰ صفحه -رسائل سيد کاظم رشتي در شرح خطبه طتنجيه. ٢٠١ 
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 ۱۱۵ صفحه -القصيده سيد کاظم رشتي  شرح. ٢٠٢ 

  ۱۷ آيه -مکاشفات يوحنا باب اول . ٢٠٣ 

  ۳ آيه -رساله به عبرانيان باب اول . ٢٠٤ 

  ۱۷۲  صفحه -ايقان . ٢٠٥ 

 ۲۸ صفحه -جواهر االسرار . ٢٠٦ 

 ۲ صفحه -دالئل السبعه فارسي. ٢٠٧ 

 ۳۰آيه  -سوره رعد . ٢٠٨ 

 ۱۴۳آيه  -سوره بقره . ٢٠٩ 

 ۲۹و  ۲۸آيات  -سوره سبأ . ٢١٠ 

  ۴۷آيه  -سوره حج . ٢١١ 

  ۵آيه  -سوره سجده . ٢١٢ 

  ۷۹آيه  -سوره بقره . ٢١٣ 

 ۱۳آيه  -سوره مائده . ٢١٤ 

  ۱۹و  ۱۸آيات  -سوره القيامه . ٢١٥ 

  ۷آيه  -سوره آل عمران . ٢١٦ 

 از سوره احزاب ۴۰ذيل تفسير آيه  -تفسير من وحي القرآن نوشـته محمد حسين فضل اهللا . ٢١٧ 

  ۵آيه  -سوره مائده . ٢١٨ 

 ۳۸آيه  -سوره أنعام . ٢١٩ 

  ۵آيه  -سوره مائده . ٢٢٠ 

 ۲۸۴صفحه  -اصول کافي جلد اول . ٢٢١ 

  ۱۵۴آيه  -سوره أنعام . ٢٢٢ 

  ۴۸آيه  -سوره انبياء . ٢٢٣ 

  ۲۵آيه  -سوره فرقان . ٢٢٤ 
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  ۴۸آيه  -سوره مائده . ٢٢٥ 

  ۶۷آيه  -سوره حج . ٢٢٦ 

  ۱۰۶آيه  -سوره بقره . ٢٢٧ 

 لوح سلطان. ٢٢٨ 

 ۳۴۱صفحه  -حضرت محبوب ادعيه . ٢٢٩ 

  ۸۱آيه  -سوره االسراء . ٢٣٠ 

 ۲۸ - ۲۴آيات  -سوره ابراهيم . ٢٣١ 

  ۴۸ - ۴۴آيات  -سوره حاقّه . ٢٣٢ 

  ابوالفضائل گلپايگاني  - برگرفته از فرائد. ٢٣٣ 

  ۱۶آيه  -سوره شوري . ٢٣٤ 

  ۲۱آيه  -سوره شوري . ٢٣٥ 

  ۱۰۸صفحه  - ۲مأخذ اشعار در آثار بهائي جلد . ٢٣٦ 

  ۳۸۴صفحه  -يه حضرت محبوب ادع. ٢٣٧ 

  ۱۱۰ -۱۰۸آيات  -سوره انعام . ٢٣٨ 

  ۹۳ -۹۰آيات  -) االسراء(سوره بني اسرائيل . ٢٣٩ 

  ۲۱۷صفحه  -۸مکاتيب حضرت عبدابهاء جلد . ٢٤٠ 

  ۱۲۲آيه  -سوره انعام. ٢٤١ 

  ۲۱آيه  -سوره نحل. ٢٤٢ 

  ۲۲آيه  - ۸انجيل متي باب . ٢٤٣ 

   ۵۱ -۴۸آيات  - ۶انجيل يوحنا باب . ٢٤٤ 

  ۸آيه  - ۴۳اشعياء نبي باب . ٢٤٥ 

  ۱۳۷صفحه  - ۴مائده آسماني جلد . ٢٤٦ 

  ۷۸صفحه  -مفاوضات . ٢٤٧ 
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  ۵۰آيه  –سوره انعام . ٢٤٨ 

  ۷۸صفحه  -نقل از فرائد . ٢٤٩ 

  ۸۸آيه  -)االسراء(سوره بني اسرائيل . ٢٥٠ 

  ۳۱و  ۱صفحات  - ۸مائده آسماني جلد . ٢٥١ 

  ۵۰و  ۴۹آيات  -سوره عنکبوت. ٢٥٢ 

  ۲۲آيه  -سوره بقره . ٢٥٣ 

  ۸۷ - ۸۵صفحات  - ۱خطابات جلد . ٢٥٤ 

  ۱جلد  -مکاتيب حضرت عبدابهاء . ٢٥٥ 

  ۱۰۱ -۱۰۰صفحات  - ۱مائده آسماني جلد) ۲(کلمات فردوسيه، ) ۱(. ٢٥٦ 

  ۱۰باب  - ۵مائده آسماني جلد . ٢٥٧ 

  ۹۱صفحه  -۳مکاتيب جلد . ٢٥٨ 

  ۱۳صفحه  - ۶مکاتيب جلد . ٢٥٩ 

  ۱۶۲ - ۱۶۰صفحات  – ۴مکاتيب جلد . ٢٦٠ 

  ۷آيه  -سوره آل عمران . ٢٦١ 

  ۵۳آيه  -سوره اعراف . ٢٦٢ 

  ۳۱آيه  -سوره انفال . ٢٦٣ 

  ۳۶آيه  -سوره صافات . ٢٦٤ 

  ۱۶۲ - ۱۵۹صفحات  -برگرفته از برهان واضح . ٢٦٥ 

 ۱۸۷ - ۱۷۲صفحات  -برهان واضح . ٢٦٦ 

 ۱۷۶صفحه  -مراجعه کنيد به برهان واضح . ٢٦٧ 

  ۱۳آيه  -سوره بقره . ٢٦٨ 

  ۱۰۳آيه  -سوره نحل . ٢٦٩ 

  ۴آيه  -سوره فرقان . ٢٧٠ 
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  ۱۲۷آيه  -سوره اعراف . ٢٧١ 

  ۱۷۵و  ۱۷۴صفحات  -مراجعه کنيد به برهان واضح . ٢٧٢ 

 ۱۸۱ - ۱۷۸صفحات  -مراجعه کنيد به برهان واضح . ٢٧٣ 

  محمد علي فيضي -بهاءاهللا . ٢٧٤ 

  نظريات دانشمندان و مشاهير عالم در باره امر بهائي. ٢٧٥ 

  http://negah2.info/articles/3براي اطالع بيشتر مراجعه کنيد به سايت اينترنتي . ٢٧٦ 

  ۱۴۸صفحه  -) شمسي ۱۳۲۸فروردين و ارديبهشت ( ۹و  ۸سال پنجم شماره  -مجلّه يادگار . ٢٧٧ 

  ۲۲صفحه  -)۱۳۴۲و ارديبهشت  فروردين( ۲و ۱سال ششم شماره  -مجلّه راهنماي کتاب . ٢٧٨ 

  ۱۳۲۲چاپ طهران سال  - ۷۰صفحه  -بهائي گري. ٢٧٩ 

  [Zionism: Britannica, V 22 15th Edition]صهيونيسم  -ويرايش پانزدهم  -دانشنامه بريتانيکا  .٢٨٠ 

  بيت العدل اعظم - ۲۰۰۸اکتبر  ۲۹پيام . ٢٨١ 

  بيت العدل اعظم - ۲۰۰۸اکتبر  ۲۹پيام . ٢٨٢ 

  تلوح بشارا. ٢٨٣ 

 ۲۷۰صفحه  - ۳امر و خلق جلد . ٢٨٤ 

  ۸صفحه  -درياي دانش . ٢٨٥ 

  ۱۱آيه  -سوره حجر . ٢٨٦ 

 ۱۸۴آيه  -سوره آل عمران . ٢٨٧ 

  ۸۷آيه  -سوره بقره . ٢٨٨ 

) ۵(، ۵۲آيه  -سوره طور ) ۴(، ۳۶آيه  -سوره صافات) ۳(، ۲۷آيه  -سوره هود ) ۲(، ۵آيه  -سوره غافر ) ۱( :آيات مشابه. ٢٨٩ 
  ۷آيه  -سوره ص) ۸(، ۶۹آيه  -سوره يس) ۷(، ۴۱آيه  -سوره حاقه) ۶(، ۵آيه  -سوره انبيا 

 ۳۴۳صفحه  -جان ناس  -تاريخ جامع اديان . ٢٩٠ 

  ۴۹۹صفحه  -ترجمه منوچهر صبوري -آنتوني گيدنز -جامعه شناسي. ٢٩١ 

 ۴۹۹صفحه  -ترجمه منوچهر صبوري -آنتوني گيدنز -جامعه شناسي. ٢٩٢ 

http://negah2.info/articles/3
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  دکتر علي محمد افروخته -ضي از دانشمندان جهان درباره ديانت بهائي عقائد بع. ٢٩٣ 

  ۲۸آيه  - ۲مرقس باب . ٢٩٤ 

  .۱۴صفحه  -دکتر اسلمنت -بهاءاهللا و عصر جديد. ٢٩٥ 

 .۳۶۵ – ۳۶۴صفحات  -جان ناس -تاريخ جامع اديان از آغاز تا امروز. ٢٩٦ 

 ۸۱آيه  -سوره مومنون . ٢٩٧ 

  ۳۲آيه  -سوره توبه . ٢٩٨ 

  ۱۲۰آيه  -هود  سوره. ٢٩٩ 

  يت آئين بهائي اس -ببينيد و آگاه شويد . بگو اي داراي چشم، گذشته آئينه آينده استمقاله . ٣٠٠ 

  ۱۱آيه  -سوره أنعام . ٣٠١ 

  حوريوش رحماني -مقاومت در مقابل نوانديشي ديني مقاله . ٣٠٢ 

  ١٣٣٠اول ذي قعده  - ١٩١٢اکتبر  ١٢ -خطابه در کنيسه اسرائيليان سانفرانسيسکو  - ۳۱۲صفحه  - ۲خطابات جلد . ٣٠٣ 

  ۵آيه  -سوره توبه . ٣٠٤ 

  ۲۸آيه  -سوره توبه . ٣٠٥ 

  ۵۶آيه  -سوره مائده . ٣٠٦ 

  ۲۹آيه  -سوره توبه . ٣٠٧ 

  ۴۲آيه  -سوره مائده . ٣٠٨ 

  ۲۷۶آيه  -سوره بقره . ٣٠٩ 

  ۱۰۰آيه  -سوره بقره . ٣١٠ 

  ۷۶فقره  -اقدس . ٣١١ 

  ۱۴۵فقره  -اقدس . ٣١٢ 

  ۷۳فقره  -اقدس . ٣١٣ 

  لوح زين المقربين. ٣١٤ 

  ۱۵۷صفحه  - ۴مائده آسماني جلد . ٣١٥ 
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  ۱۴۵فقره  -اقدس . ٣١٦ 

  ۴آيه  -سوره ابراهيم . ٣١٧ 

 رساله عالئم ظهور) ۳(فتوحات مکه، ) ۲(جنات نعيم، ) ۱(. ٣١٨ 

  بحاراالنوار مجلسي. ٣١٩ 

  ۱۵۸ - ۱۵۶صفحات  -برگرفته از برهان واضح . ٣٢٠ 

  ۳۳و  ۳۲صفحات  -بهاءاهللا جلد اول برگرفته از کتاب ظهورحضرت . ٣٢١ 

  ۲۸و۲۷صفحات  -يک ساعت تفکّر. ٣٢٢ 

  ۳۵صفحه  - ۹مائده آسماني جلد . ٣٢٣ 

  روحي ۲برگرفته از کتاب . ٣٢٤ 

   ۶۸ - ۵۲صفحات  -برگرفته از کتاب دور بهائي . ٣٢٥ 

  ۱۵۷صفحه  - ۴مائده آسماني جلد . ٣٢٦ 

  ۲۹آيه  -سوره توبه . ٣٢٧ 

  ۸۵آيه  -سوره آل عمران . ٣٢٨ 

  ۷۲صفحه  -مفاوضات. ٣٢٩ 

  فرهنگ معين. ٣٣٠ 

  المنجدلغت نامه . ٣٣١ 

  ۹۱صفحه  -  ۴مبادي العربية جلد . ٣٣٢ 

 ۵آيه  -سوره أنبياء . ٣٣٣ 

  ۱۷۰ - ۱۶۷صفحات  -برهان واضح . ٣٣٤ 

هاي نظم نوين جهاني  به آموزهآن لوح احمد به ادعيه محبوب و براي متن عربي و ترجمه فارسي عربي براي ديدن متن . ٣٣٥ 
  مراجعه کنيد ۲۰۱ -۲۰۸صفحات  -بهائي

  ۵۶صفحه  -بهائيگري . ٣٣٦ 

  ۵۶صفحه  -بهائيگري . ٣٣٧ 
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  به بعد ۶۶صفحه  -۱اقداح الفالح جلد  )۲(، به بعد ۱۰۳صفحه  - ۵اسراراآلثار جلد ) ۱( :پاسخ ها برگرفته شده از. ٣٣٨ 

 ترجمه فارسي لوح احمد. ٣٣٩ 

 ۶۷صفحه  -۱اقداح الفالح جلد. ٣٤٠ 

   ۳۸و  ۳۷آيات  -سوره يونس ) ۳(، ۲۴و  ۲۳آيات  -سوره بقره ) ۲(، ۱۳۳آيه  -سوره طه ) ۱(: آيات مشابه. ٣٤١ 

 ۳۶آيه  -سوره صافات . ٣٤٢ 

 ۳۱آيه  -سوره انفال . ٣٤٣ 

  ۵۲آيه  -سوره عنکبوت . ٣٤٤ 

 ۵۱آيه  -سوره عنکبوت . ٣٤٥ 

  ۵۲و  ۵۱صفحات  -بهائيگري . ٣٤٦ 

 ۴۵۰صفحه  - ۱مکاتيب جلد . ٣٤٧ 

  ۳۳آيه  -ترجمه کتاب اقدس . ٣٤٨ 

  بشارات. ٣٤٩ 

  کلمات فردوسيه. ٣٥٠ 

 ۴۸صفحه  -اخالق بهائي. ٣٥١ 

  فصل هفتم -بهمن نيک انديش  -برگرفته از کتاب کسروي و کتاب بهائيگري او . ٣٥٢ 

  صالت کبير. ٣٥٣ 

  صالت وسطي. ٣٥٤ 

  ۴۸صفحه  -منتخباتي ازآثار حضرت بهااهللا. ٣٥٥ 

  ۲۴۸صفحه  -٣ثار قلم اعلي جلد آ) ۲(، ۱۸صفحه  -جواهر االسرار) ۱(. ٣٥٦ 

  ۱صفحه  - بيان فارسي . ٣٥٧ 

  ۲۸صفحه  -دور بهايي. ٣٥٨ 

  ۱۱۰آيه  -سوره کهف . ٣٥٩ 

  ۲۵آيه  -سوره انبياء . ٣٦٠ 
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  ۱۴آيه  -سوره طه. ٣٦١ 

  ۱۴۶ - ۱۳۷صفحات  -برگرفته از برهان واضح . ٣٦٢ 

  ۱۷آيه  -سوره انفال . ٣٦٣ 

 ۱۰آيه  -سوره فتح . ٣٦٤ 

   ۱۰انجيل يوحنّا فصل . ٣٦٥ 

  ۱۴انجيل يوحنّا فصل . ٣٦٦ 

  ۱۱۸صفحه  -ايقان. ٣٦٧ 

   ۱۵۸آيه  -سوره انعام . ٣٦٨ 

 -سوره المطففين ) ۳(، ۶، انجيل متي باب ۱۳اشعياء باب ) ۲(، ۸و  ۷آيات  - ۲۴کتاب مزامير داود مزمور  -تورات ) ۱(مراجعه کنيد به . ٣٦٩ 
  .۲۳و  ۵آيات  -سوره عنکبوت) ۴(، ۶آيه 

   ۲۲۶صفحه  - زندان عکا -) کتاب مبين( ۱ثار قلم اعلي جلد آ. ٣٧٠ 

  ۴۶۵ صفحه -۱ثار قلم اعلي جلد آ. ٣٧١ 

  ۶۹آيه  -سوره زمر . ٣٧٢ 

  ۳۲۶صفحه  - ۷بحاراالنوار جلد . ٣٧٣ 

  ۱۱۵ صفحه -روساي ارض و الواح نازله خطاب بملوك. ٣٧٤ 

  ۲۳۰صفحه  -۱آثار قلم اعلي جلد . ٣٧٥ 

  ۵۹صفحه  - ۳۴شماره  -حضرت بهاء اهللا منتخباتي از آثار . ٣٧٦ 

  قصيده عز ورقائيه. ٣٧٧ 

  ۲۹صفحه  -دور بهائي . ٣٧٨ 

  ١٤٨و  ١٤٧صفحات  - ١٣شماره  -منتخباتي از آثار حضرت بهاء اهللا . ٣٧٩ 

  ۳۰صفحه  -دور بهائي . ٣٨٠ 

  ۱۲۱ -۱۲۰صفحات  -اسم اعظم الهي ) ۲(، ۶۹-۶۸صفحات  -رساله معرفي حضرت بهاءاهللا ) ۱(. ٣٨١ 

  ۱۲۲صفحه  -اسم اعظم الهي ) ۲(، ۳۱صفحه  -دور بهايي ) ۱(. ٣٨٢ 
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  ۲۳آيه  - ۹انجيل متي باب . ٣٨٣ 

  ۱۰۳ - ۱۰۱صفحات  -مفاوضات . ٣٨٤ 

   ۲۰۲ - ۲۰۱صفحات  -مفاوضات . ٣٨٥ 

   ۲۰۲ - ۱۹۶صفحات  -مفاوضات  .٣٨٦ 

  ۳۰۹صفحه  -١امر و خلق جلد . ٣٨٧ 

  ٥٠آيه  -سوره مدثر . ٣٨٨ 

  ١٩آيه  -سوره لقمان . ٣٨٩ 

  ٣٩٦صفحه  -مجموعه الواح چاپ مصر. ٣٩٠ 

  ١٨٧صفحه  -نوار جلد اول البحار ا. ٣٩١ 

  ٣٠آيه  -سوره يس . ٣٩٢ 

 ۱۷آيه  - ۲۷سفر اعداد باب  -تورات . ٣٩٣ 

  ۳۱آيه  - ۲۵انجيل متي باب  ٣٩٤. 

 ۱۱آيه  - ۱۰انجيل يوحنا باب . ٣٩٥ 

 ۱۶آيه  - ۱۰انجيل يوحنا باب . ٣٩٦ 

 ۲۹آيه  - ۱انجيل يوحنا باب . ٣٩٧ 

  ۴۴آيه  –سوره فرقان . ٣٩٨ 

 ۵آيه  -سوره جمعه . ٣٩٩ 

  ۱۶۷ - ۱۶۳صفحات  -برگرفته از برهان واضح . ٤٠٠ 

  ۱۶۵صفحه  - ۲امر و خلق جلد . ٤٠١ 

  ۸۸صفحه  -درياي دانش . ٤٠٢ 

  ٩٥صفحه  - ١٦نوار جلد البحارا. ٤٠٣ 

  ۷۲ - ۷۰صفحات  -برهان واضح . ٤٠٤ 

  ۲۸۲آيه  -سوره بقره . ٤٠٥ 
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  ۳۴آيه  -سوره نساء . ٤٠٦ 

 ۵:۵۹:۷۰۹صحيح بخاري . ٤٠٧ 

  ۳۳۲صفحه - ۱۳مستدرك الوسايل جلد . ٤٠٨ 

  کمپين يک ميليون امضاء - change.org-www.weمراجعه کنيد به سايت اينترنتي . ٤٠٩ 

  لوح زين المقربين. ٤١٠ 

  لوح مرحوم حاجي امين. ٤١١ 

  ۵۲بند  -کتاب اقدس . ٤١٢ 

  ۱۵۹صفحه  -کتاب اقدس . ٤١٣ 

  ۵۰۱صفحه  - ۱طراز الهي جلد . ٤١٤ 

صفحه  -اصول ديانت بهائى ) ۲(انگليسي،  ۳۰شماره  -جمع آوري دايره تحقيق بيت العدل اعظم تحت عنوان زنان ) ۱(. ٤١٥ 
۶۲  

 ۱۹۱آيه  -سوره بقره . ٤١٦ 

  ۶۶فقره  -اقدس . ٤١٧ 

  ۱۸۳و  ۱۸۲صفحات  - ۴امر وخلق جلد . ٤١٨ 

  ۲۵و  ۲۴و  ۳آيات  -سوره نساء . ٤١٩ 

 ۱۹۴صفحه  -کتاب اقدس ) ۲( ،۲۴۷و  ۲۴۶صفحات  -تقريرات درباره کتاب مستطاب اقدس ) ۱(. ٤٢٠ 

 ۳آيه  -سوره مائده . ٤٢١ 

  ٣٧٠صفحه  -مکاتيب جلد سوم . ٤٢٢ 

 ۱۸۷صفحه  - گنجينه حدود و احكام . ٤٢٣ 

  سوره نکاح -قيوم االسماء . ٤٢٤ 

  ١٥٥صفحه  -٤امر و خلق جلد . ٤٢٥ 

  ٥٠فقره  -جواب  رساله سؤال و. ٤٢٦ 

  ١٥٥صفحه  -٤امر و خلق جلد . ٤٢٧ 
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  ١٥٥صفحه  -٤امر و خلق جلد . ٤٢٨ 

  ١٥۶صفحه  -٤امر و خلق جلد . ٤٢٩ 

  ١٥۶صفحه  -٤امر و خلق جلد . ٤٣٠ 

 ۴۹بند  -اقدس . ٤٣١ 

  لوح بشارات. ٤٣٢ 

  ٢٠١صفحه  -گنجينه حدود و احکام . ٤٣٣ 

  ۱۹بند  -اقدس . ٤٣٤ 

  ٣٠١صفحه  -گنجينه حدود و احکام . ٤٣٥ 

 ۱۲آيه  -سوره المائده . ٤٣٦ 

 ۲۲۹صفحه  -گنجينه حدود و احکام . ٤٣٧ 

  ۱۱۰۹صفحه  - ۱۳بحاراالنوار ترجمه آقاي دواني جلد . ٤٣٨ 

  ۷۱ - ۷۰صفحات  - ۳امر و خلق جلد . ٤٣٩ 

  ۲۱۹ - ۲۱۷صفحات  -نقل از گلزار تعاليم . ٤٤٠ 

  ۴۵۲ - ۴۵۰صفحات  -کتاب انوار هدايت . ٤٤١ 

  ۷۵فقره  -اقدس . ٤٤٢ 

  گرفته از تقريرات درباره کتاب اقدس بر. ٤٤٣ 

  ۲۸آيه  -سوره توبه . ٤٤٤ 

  ۱۴۳صفحه  - ۱منتخباتي از مکاتيب حضرت عبدالبهاء جلد ) ۲(، ۲۹۶صفحه  - ۳امر و خلق جلد ) ۱(. ٤٤٥ 

  ۴۰۱صفحه  -زيارت نامه سيد الشهداء  -مفاتيح الجنان . ٤٤٦ 

 ۱۹۰ - ۱۸۸صفحات  -برهان واضح . ٤٤٧ 

  ۱۸۹آيه  -سوره بقره . ٤٤٨ 

  ۵۳آيه  -سوره احزاب . ٤٤٩ 

  ۴۳آيه  -سوره نساء . ٤٥٠ 
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  ۶۱آيه  -سوره نور . ٤٥١ 

   ۶۱آيه  -سوره نور . ٤٥٢ 

  ۷۹آيه  -سوره غافر . ٤٥٣ 

  ۸آيه  -سوره نحل . ٤٥٤ 

  ۱۸۷فقره  -اقدس . ٤٥٥ 

  ۲۸۹ - بيان فارسي . ٤٥٦ 

  ٨صفحه  - ۱امر و خلق جلد . ٤٥٧ 

  ٣٩آيه  -سوره نساء . ٤٥٨ 

  ۸و  ۷صفحات  - ۳امر و خلق جلد . ٤٥٩ 

  ۱۱و  ۱۰صفحات  - ۳خلق جلد  امر و. ٤٦٠ 

  ١٩٤صفحه  -مفاوضات . ٤٦١ 

  ۱۳۱و  ۱۳۰صفحات  -بيان فارسي. ٤٦٢ 

  ۶۳۱و  ۶۳۰صفحه  -قيوم االسماء . ٤٦٣ 

  ۱۸۹ - ۱۸۷ صفحات -تقريرات درباره کتاب اقدس. ٤٦٤ 

  ۴۶صفحه  -مفاوضات . ٤٦٥ 

  ۵۰صفحه  - ۲مائده ي آسماني جلد . ٤٦٦ 

  ملسهايم - ۲۰۰۵ژانويه  ۲۶ - نخجوانىعلى . ٤٦٧ 

  حضرت شوقي افندي ۱۹۵۱ژانويه  ۹ترجمه به مضمون تلگرام . ٤٦٨ 

  حضرت شوقي افندي ۱۹۵۱ژانويه  ۹ترجمه به مضمون تلگرام . ٤٦٩ 

  حضرت شوقي افندي ۱۹۵۱ژانويه  ۹ترجمه به مضمون تلگرام . ٤٧٠ 

  نديحضرت شوقي اف ۱۹۵۱ژانويه  ۹ترجمه به مضمون تلگرام . ٤٧١ 

  ۸۸صفحه  -دور بهائى . ٤٧٢ 

  ۷۷صفحه  -دور بهائى . ٤٧٣ 
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  ۸۳صفحه  -دور بهائى . ٤٧٤ 

  ۴۷۱صفحه  -الواح وصاياى حضرت عبد البهاء در ايام تسعه . ٤٧٥ 

  ۴۷۱صفحه  -الواح وصاياى حضرت عبد البهاء در ايام تسعه . ٤٧٦ 

  ۴۷۱صفحه  -الواح وصاياى حضرت عبد البهاء در ايام تسعه . ٤٧٧ 

  ۸۳صفحه  -بهائى دور . ٤٧٨ 

  ۸۳صفحه  -دور بهائى . ٤٧٩ 

  ۸۳صفحه  -دور بهائى . ٤٨٠ 

  ۸۳صفحه  -دور بهائى . ٤٨١ 

  ۸۳صفحه  -دور بهائى . ٤٨٢ 


