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ــه  ــا محّمــد و آل ــه علــی ســّیدنا و نبّین ــی الل الحمــد للــه رب العالمیــن و صّل
الّطاهریــن ال ســّیما بقّیــة اللــه فــی األرضیــن و لعنــة اللــه علــی أعدائهــم اجمعیــن 

إلــی یــوم الّدیــن

ــم،  ــب عال ــدس قط ــاحت مق ــه س ــم ب ــم می کن ــزم را تقدی ــر ناچی ــن اث ای
ــه روح  ــکری و ب ــن العس ــن الحس ــت ب ــم حج ــه األعظ ــة الل ــرت بقی حض
 کــه مــا را در مســیر اســام نــاب محمــدی پرفتــوح حضــرت امــام خمینــی
رهنمــون ســاختند. و بــه والدیــن عزیــزم، آن دو نعمــت الهــی و فرشــته زمینی که 
ــپر  ــود را س ــد و خ ــان خریدن ــه ج ــختی ها را ب ــتند، س ــان گذش از خواسته هایش

ــد. ــکات روزگار نمودن ــای مش ب
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پیشگفتار

ــن و مســلکی  ــا هــر دی ــد، ب ــن کــره خاکــی زندگــی می کن هــر انســانی کــه در ای
ــق و تفّحــص از حقیقــت،  ــا تحــّری و تحقی ــن دارد ب کــه انتخــاب کــرده باشــد، یقی
ــه راه  ــش ب ــا او و پیروان ــوده و تنه ــمانی ب ــام آور آس ــتورات پی ــه از دس ــش برگرفت آئین
درســت رفتــه و اهــل نجــات می باشــند و دیگــر مردمــان راه درســت را انتخــاب نکــرده 
و راه ضالــت و گمراهــی را در پیــش رو دارنــد. ایــن مســئله تازگــی نداشــته بلکــه از 
ــز وجــود  ــا روز قیامــت نی ــاد وجــود داشــته و ت ــن اعتق ــدای خلقــت بشــر ای همــان ابت
خواهــد داشــت. در ایــن میــان مســلمانان و شــیعیان نیــز بــا دلیــل و اســتدالل محکــم 
معتقدنــد بــا ظهــور دیــن مبیــن اســام و خاتمیــت پیامبر عظیــم الشــان اســام حضرت 
ــیعیان  ــا ش ــوی، تنه ــث نب ــم و احادی ــرآن کری ــای ق ــاس آموزه ه ــر اس ــد و ب محم
ــد و اهــل  ــت شــده و صــراط مســتقیم را می پیماین ــه راه راســت هدای ــی عشــری ب اثن
نجــات نیــز می باشــند ولــی دیگــر فــرق و مذاهــب و ادیــان، چــه الهــی یــا غیــر الهــی 
بــه خطــا رفتــه و مسیرشــان بــه گمراهــی و ضالــت ختــم می گــردد. از جملــه ادیــان 
ــر توســط اســتعمارگران ظهــور  ــم اخی ــرن و نی ــک ق ــر الهــی کــه در ی و آئین هــای غی
پیــدا کــرده، فرقــه ضاّلــه بهائیــت اســت کــه رهبــران ایــن فرقــه و بدنبــال آن پیروانشــان 
نیــز مّدعــی هســتند دیــن و آئیــن نوظهــور آنــان الهــی و بــر حــق بــوده کــه از طــرف 
پیامبــر خــدا بــرای مــردم عصــر اتــم آمــده اســت و تنهــا ایــن فرقه اســت کــه راه راســت 
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و درســت را بــر اســاس تعالیــم میــرزا حســینعلی نــوری معــروف بــه بهاءاللــه دریافتــه 
ــه راه باطــل  ــا فقــط اهــل نجــات می باشــند و دیگــران ب ــد و در نتیجــه آنه و می پیمای
رفتــه و می رونــد تــا زمانــی کــه بــه آئیــن بهائیــت روی خــوش نشــان داده و بــه میــرزا 

حســینعلی بهــاء ایمــان بیاورنــد.
ــا شــعار تحــّری از  ــا بهائیــان ب ایــن کتــاب در بردارنــده ایــن پرســش اســت کــه آی
ــی  ــه از آموزه هــای دین ــن آنهــا برگرفت حقیقــت، راه درســت را شــناخته و کیــش و آئی
و الهــی بــوده و آنــان فقــط بــه حقیقــت دســت یافته انــد یــا حســینعلی نــوری بعنــوان 
پیامبــر خــود خوانــده آنــان بــا ســوء اســتفاده از جهــل و نادانــی پیــروان خــود بــر آنــان 
مســلط شــده آراء و افــکار شــیطانی خــود را رنــگ الهــی داده و خــود و پیروانــش را به 
دوزخ ابــدی هدایــت می کنــد و در واقــع چنیــن اصــل و تعلیمــی )تحــّری ححقیقــت( 

در میــان بهائیــان جــز لقلقــه زبــان و فریــب مــردم ســاده دل چیــزی نیســت؟
بنابرایــن اهمیــت موضــوع تحــّری حقیقــت برکســی پوشــیده نیســت تــا در پرتــو آن 
بــه ایــن واقعیــت شــیرین دســت یابــد کــه دیــن و مذهبــی را کــه اختیــار نمــوده و بــر 
ــه  ــت ک ــی اس ــان دین ــوده و هم ــی ب ــم اله ــاس تعالی ــر اس ــد، ب ــل می کن ــق آن عم طب
خداونــد متعــال بــرای بشــر پذیرفتــه و انتخــاب نمــوده اســت و لــذا در روز قیامــت نیــز 
برهــان قاطعــی در انتخــاب آن دارد، یــا انتخــاب ایــن دیــن بــر اســاس تقلیــد از پــدران و 
نیــاکان گذشــته بــوده و بخاطــر تعصبــی کــه بــر آن داشــت، حاضــر نشــد در مــورد آن 
تحــّری حقیقــت نمایــد تــا بــر او روشــن و آشــکار شــود کــه ایــن دیــن و آئیــن از طرف 
خداونــد متعــال نیامــده بلکــه از طــرف یــک مدعــی نبــوت کــه توســط اســتعمارگران 
حمایــت شــده آمــده و هیــچ معجــزه و برهــان قاطعــی بــر ادعــای خــود نداشــته و تنهــا 
ــودن  ــی ب ــه رغــم ادعــای اّم ــواح کــه نویســنده آن ب ــا آوردن دههــا جلــد کتــاب و ال ب
بــه رشــته تحریــر در آورده تــا مثبــت ادعــای او باشــد کــه ایــن کتاب هــا از خطاهــای 
لفظــی، معنــوی، ادبــی، کامــی و الفــاظ زشــت و تناقــض نیــز خالــی نمی باشــد؟ و به 



۱۳ پیشگفتار

لطــف الهــی ثابــت خواهیــم کــرد کــه بهائیــان بــا اســتفاده از اصــل تحــّری حقیقــت، 
ــران  ــان رهب ــه زعــم بهائی ــی نیســت کــه ب ــوده و از اصول ــز ب ــان گذشــته نی کــه در ادی
بهائــی آن را اختــراع نموده انــد، در پــی زیبــا جلــوه دادن و بــه روز بــودن دیــن و آئیــن 
ــر اســاس  ــن خــود را منطقــی و مســتدل و ب ــن اصــل آئی ــا ای ــوده و ب شــیطانی خــود ب
فطــرت بشــری و نیازهــای انســان امــروزی معرفــی می کننــد. عــاوه بــر اینکــه مــوارد 
متعــددی را نیــز متذکــر می شــویم کــه آن دســته از بهائیانــی کــه از ایــن اصــل اســتفاده 
نمــوده و بــا تحــری از حقیقــت بــه بطــان آئیــن میــرزا حســینعلی بهــاء پــی برده انــد، 
از طــرف رهبــران و تشــکیات بهائــی طــرد گردیــده و بــه فجیع تریــن شــکل ممکن از 

ــده و آواره شــده اند. ــواده خویــش اخــراج گردی ــه و خان خان
خواننــدگان گرامــی خواهنــد دیــد کــه اصــل تحــّری حقیقــت کــه بهائیــان مّدعــی 
کشــف آن توســط میــرزا حســینعلی نــوری بعنــوان مؤســس و بنیانگــذار بهائیــت اســت 
نبــوده، بلکــه ایــن اصــل و مضمــون آن در کتابــی کــه بــه زردشــتیان منســوب اســت، 
وجــود داشــته و نیــز در کتــاب تــورات و انجیــل و همچنیــن در قــرآن کریــم نیــز آیــات 
فراوانــی در ایــن خصــوص آمــده اســت کــه مــردم را بــه تحــّری و تحقیــق از حقیقــت 
ــل  ــن اص ــودن ای ــو ب ــن ن ــد. بنابرای ــی می کن ــه نه ــد کورکوران ــده و از تقلی ــرا خوان ف
هماننــد ســایر اصــول دوازده گانــه آنــان، یــک دروغــی هماننــد دروغ هــای دیگــر ایــن 

جماعــت بــه ظاهــر راســتگو اســت.





فصل اول:

مفهوم شناسی





الف: بهائیت

ــتند  ــی هس ــا گروه ــه، آن ه ــه بهاءالل ــوب ب ــت منس ــه ای اس ــت فرق ــا بهائی ــی ی بهائ
ــه بهاءاللــه مؤســس آئیــن  ــام میــرزا حســینعلی نــوری موســوم ب ــه ن سرســپرده فــردی ب

ــود.۱ ــده می ش ــی نامی ــر بهائ ــش ام ــاح پیروان ــه اصط ــه ب ــی ک بهائ
ــد  ــی محّم ــم ســید عل ــاد نهــاد و تعالی ــی بنی ــام بهائیــت دین ــا ن ــوری ب حســینعلی ن
شــیرازی )بــاب( را بــه صــورت مذهب عمومــی بــرای پیــروان خویــش درآورد و مبادی 
ــه  ــن ک ــن آئی ــرار داد. ای ــود ق ــد خ ــول و قواع ــزو اص ــت را ج ــام و محّب ــح و س صل
ــان بــوده ســعی می کنــد تمــام پیــروان مذاهــب  از بــدو ظهــورش مّدعــی وحــدت ادی
ــدی در  ــات جدی ــر را در حی ــای بش ــر ابن ــاخته و سراس ــد س ــان را متح ــون جه گوناگ

عالــم معتقــدات ایمانــی و اخــوت رحمانــی هــم مســلک ســازد.
ایــن جماعــت مّدعــی هســتند کــه در هر مذهبــی شــمه ای از حقیقــت وجــود دارد، 
زیــرا تمــام انبیــای الهــی شــاهد یــک معنــی و طالــب یــک حقیقــت بودنــد، ولــی میرزا 

حســینعلی نــوری مظهرکامــل آن حقیقــت می باشــد.۲
حســینعلی نــوری فرزنــد میــرزا عبــاس معــروف بــه میــرزا بــزرگ نــوری مازندرانــی۳ 

1. »لغت نامه دهخدا«، ج 4، ص 5097
2. »تاریخ جامع ادیان«، ص 791

ــد:  ــع »ص 209 می نویس ــرن بدی ــّیاح«، ص 33 و »ق ــخصی س ــه ش ــات«، ص 20 و »مقال 3. »مفاوض
ــام وزارت داشــت«. ــی شــاه قاجــار مق ــار فتحعل ــدر حســینعلی در درب »پ



سراب حقیقت؛ تحری حقیقت در بهائیت۱۸

ــهر  ــری در ش ــال ۱۳۰۹ هج ــد.۱ و در س ــد ش ــران متول ــری در ته ــال ۱۲۳۳ هج در س
بنــدری عــکا در فلســطین اشــغالی چشــم از جهــان فــرو بســت. فرقــه بهائیــت میــرزا 
ــیرازی  ــد ش ــی محّم ــرزا عل ــمرده و می ــتی ش ــم هس ــن عال ــز ای ــه چی ــینعلی را هم حس
ــد. ــه می دانن ــر بهاءالل ــان و مبش ــود ادی ــوده، موع ــل از او ب ــه قب ــاب را ک ــه ب ــب ب ملق

ــوم  ــاء موس ــه عبدالبه ــه ب ــدی را ک ــاس افن ــینعلی، عب ــزرگ حس ــد ب ــان فرزن بهائی
اســت، جانشــین میــرزا حســینعلی و رهبــر دوم ایــن فرقــه، شــوقی رّبانــی نــوه دختــری 
ــن  ــد و خاصــه ای ــه حســاب می آورن ــان ب ــر بهائی ــّی ام ــر ســّوم و ول ــاء را رهب عبدالبه
چهــار نفــر )باب، بهــاء، عبدالبهــاء و شــوقی( با گفتــار و نوشــته های خــود مجموعه ای 

ــام دارد. ــت ن ــه بهائی ــد ک ــاخته و پرداخته ان را س

ب: تحّری در لغت

تحــّری حقیقــت کلمــه ای مرکــب از تحــّری و حقیقــت می باشــد کــه تحــّری بــه 
معنــای قصــد کــردن و دنبــال نمــودن۲ و قصــد کردنــی که بــا انتخــاب آنچه شایســته تر 

و محق تــر اســت۳ همــراه بــا تــاش درخواســت چیــزی می باشــد.۴
در مجلــه آهنــگ بدیــع )مجلــه رســمی بهائیــان(، در تعریــف از تحــّری حقیقــت 

چنیــن آمــده اســت:
»تحّری به معنــای قصد کردن یا طلب کردن و تجّســس نمودن چیزی و یا 
مطلبی اســت که اولی و احق باشــد. حقیقت، حق و حقیقت ضد باطل و 

ــر  ــه و عص ــت«، ص 1، و »بهاءالل ــمس حقیق ــه ش ــه«، ج 1، ص 256 و »بهاءالل ــب الدری 1. »الکواک
جدیــد«، ص 33، تولــد حســینعلی نــوری روز چهارشــنبه 2 محــرم 1233 هجــری برابــر بــا 21 آبــان 1196 

شمســی و 12 نوامبــر 1817 میــادی بــود.
2. »المصباح المنیر«، ج 2، ص 369

3. »لسان العرب«، ج 14، ص 173
4. »النهایه«، ج 1، ص 376



۱۹ فصل اول: مفهوم شناسی

وهم و مجاز است و حقیقت هر شیئ عبارت از ذات وکنه یا ماهیت آن شیئ 
است که بصفات و خواص آن شناخته می شود و اال ذات شیئ مجهول است. 

گاهی حقیقت در مقابل موهوم نیز استعمال می گردد«.۱
در کتاب های بهائیان در تعریف از تحّری حقیقت آمده است: 

»تحّری کلمه ای اســت عربــی که در لغت به معنای تفحص و جســتجو و 
حقیقت یابی و در طلب امر بهتر بودن و درنگ و تأمل نمودن آمده اســت و 
حقیقت جمع آن حقائق اســت؛ اصل و راستی و درستی ذکر شده است چه 

که ذات و اصل هر شئ را مکشوف می سازد«.۲
از مجمــوع تعاریفــی کــه از تحــّری حقیقــت شــده می تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت 
ــن حقیقــت  ــای جســتجو کــردن، قصــد نمــودن و یافت ــه معن کــه تحــّری حقیقــت ب

می باشــد.

ج: تحّری در اصطالح

تحــّری حقیقــت در اصطــاح بــه معنــی تــاش بــرای یافتــن حقیقــت اســت، بدین 
ــل حقیقــت و  ــی تحصی ــدون شــتاب زدگــی، در پ ــا کــه انســان تأمــل نمــوده و ب معن

درســتی و اصــل دیــن بــه کاوش بپــردازد.
در مجله آهنگ بدیع آمده است:

»مقصود از تحّری حقیقت در هر موضوع یعنی طلب و تفحص و قصد نمودن 
حقیقت آن موضوع است خواه موضوع مربوط به محسوسات و جسمانیات 
و موجودات عالم ماّدی وکشــف روابط ضروریه بین آنان باشد و یا مربوط به 

1. »مجله آهنگ بدیع«، شماره 1، فروردین 1345 شمسی، ص 9
2. »نقــد اصــول دوازده گانــه بهائیــت«، ص 12 بــه نقــل از مجموعــه جــزوات اصــول اعتقــادات امــری، 

نشــر کتــب امــری



سراب حقیقت؛ تحری حقیقت در بهائیت۲۰

معقوالت و روحانیات و حقائق دینی و اعتقادی«.۱

گفتار اول: تعالیم دوازده گانه بهائیان

ــه  ــت ب ــن بهائی ــی آئی ــتورهای اجتماع ــن دس ــوان مهم تری ــه بعن ــم دوازده گان تعالی
شــمار می آیــد و در نــزد ایــن فرقــه بســیار مهمــو و ارزشــمند اســت و آنــان از داشــتن 
ــه  ــی اندیش ــد. گوئ ــار می کنن ــان افتخ ــر جهانی ــد و ب ــود می بالن ــی برخ ــن تعالیم چنی
بهائــی چیــزی جــز ایــن تعالیــم دوازده گانــه نیســت. عبدالبهــاء همزمــان بــا ســرنگونی 
حکومــت امپراطــوری عثمانــی در ســال ۱۲۸۷ شمســی و برقــراری حکومت مشــروطه 
در ترکیــه، کــه بــه همــراه زندانیــان سیاســی از زنــدان آزاد شــد، پــس از آن، مشــغول بــه 
صــدور الــواح و مناجــات بــرای بهائیــان نمــوده و اغنــام اللــه را بــه اتحــاد و یگانگــی 

حــول محــور امراللــه دعــوت کــرد.

الف: تعالیم و انواع آن

یکــی از مهمتریــن فعالیــت عبدالبهــاء پــس از آزادی از زنــدان عثمانی نشــر امر۲ در 
بــاد غــرب بــود. او از ســال ۱۲۸۹ تــا ۱۲۹۲ شمســی از طریــق مصــر بــه اروپــا و آمریکا 
رفــت، بــا آداب و رســوم مــردم غــرب از نزدیک آشــنا شــد، بــا فرهنــگ و اندیشــه های 
جدیــدی روبــرو شــد کــه نتیجــه عملــی ایــن برخــورد، اصــول و تعالیمــی بــود کــه بــر 

جامعــه بهائــی اعام داشــت.
ــاء  ــینعلی به ــای حس ــته ها و گفتاره ــای نوش ــم را از الب ــن تعالی ــه ای ــاء ک عبدالبه
اســتخراج نمــوده، بــه عنــوان تعالیــم دوازدگانــه بــرای آئیــن بهائــی پایــه گــذاری نمــود. 

1. »آهنگ بدیع«، فروردین 1345 شمسی، شماره 1، ص 10
2. در بهائیــت بــه تعالیــم بهائیــت »امــر« گفتــه می شــود و مقصــود از نشــر امــر، انتشــار و تبلیــغ تعالیــم 

و تفکــرات حســینعلی نــوری اســت.
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ــد: ــم می نویس ــن تعالی ــت ای وی در عظم
»اگر نفسی از عقا بر تعالیم الهی اطاع یابد و منجذب گردد، نتایج عظیمه 
بخشد. زیرا تعالیم جدیده روح این عصر و نور این قرن است؛ از جمله تحری 
حقیقت است، که هادم بنیان تقالید اســت. از جمله وحدت عالم انسانیت 
که جمیع بشر اغنام الهی و خدا شبان مهربان و به جمیع اغنام خود در نهایت 
لطافت. و از جمله صلح عمومیســت و این عاج فــوری هر مرض در این 
عصر نورانی. و از جمله دین باید ســبب الفت و محبت گردد، اگر چنانچه 
سبب بغض و عداوت شود، ثمری ندارد. از جمله تطبیق علم و عقل و دین. 
از جمله ترک تعصبات دینیه و تعصبات مذهبیه و تعصبات جنسیه و تعصبات 
ترابیه و تعصبات سیاسیه است. از جمله عدل و مساوات بلکه مواسات اغنیاء 
با فقرا از روی طوع و رغبت نه جبر و شــدت. از جمله مســئله اقتصاد و این 
مفصل و از جمله مســاوات رجال و نساء باستثناء در بعضی مسائل. از جمله 
عدل و حق. از جمله توحید لسان. از جمله تعلیم عمومی. از جمله تأئید روح 
القدس و امثال ذلک. این تعالیمی اســت که روح این عصر اســت و سبب 

سرور قلوب خیرخواهان عالم انسانی«.۱
بســیاری از ایــن تعالیــم زائیــده افــکار خــود عبدالبهــاء بــوده و در آثــار حســینعلی 
ــه  ــی را ب ــن بهائ ــریع آئی ــت تش ــه در بهائی ــی ک ــود. و از آنجائ ــت نمی ش ــوری یاف ن
حســینعلی نــوری نســبت می دهنــد، بایــد اصــول ایــن دیانــت نیــز از ســوی وی تشــریع 
شــده باشــد. از ایــن رو بهائیــت بــه صــورت عــام بــه و عبدالبهــاء بــه صــورت خــاص 
تــاش دارنــد کــه مؤســس ایــن اصــول و تعالیــم را حســینعلی بهــاء معرفــی کننــد، در 
حالــی کــه ایــن تعالیــم نــه تنهــا براســاس اندیشــه های میــرزا حســینعلی نبــوده بلکــه در 
مــواردی ماننــد برابــری حقــوق زن و مــرد، مخالــف بــا تفّکــرات حســینعلی نــوری نیــز 

1. »مکاتیب عبدالبهاء«، ج 3، ص 276
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می باشــد. بنابرایــن اســتناد ایــن اصــول زمانــی درســت اســت کــه خــود حســینعلی بــه 
ــت  ــوان یکــی از ارکان دیان ــه عن ــی آن را ب ــح کــرده باشــد. یعن ــودن آن تصری اصــل ب

بهائــی شــمرده باشــد.
برخــی دیگــر از ایــن تعالیــم نیــز در دوره هــای اســامی و پیش تــر نیــز وجود داشــته 
ــد، در  ــا می کن ــخنانش ادع ــاء در س ــه عبدالبه ــر از آنچ ــر و منطقی ت ــیار علمی ت و بس
بــاره آنهــا بحــث شــده اســت. امــا بهائیــان ایــن اصــول را اســاس عقایــد خــود و نشــان 
هماهنگــی بهائیــت بــا تمدن جدیــد و فرهنــگ پیشــرفته دنیا دانســته، بــرای ایــن اصول 
تبلیغــات گســترده ای بــه راه انداختــه بــه حــدی کــه گویــا تنهــا راه رســیدن بــه زندگــی 
ســعادتمندانه، عمــل به ایــن تعالیــم وآموزههاســت. آنــان بهائیــت را از ادیان امــروزی و 
جدیــد می شــمارند کــه بــرای عصــر اتــم و تکنولــوژی، بــه بشــر ارزانــی شــده اســت. 
ــی آن  ــأ اصل ــد، منش ــورد می باش ــری، دوازده م ــار ام ــح آث ــه تصری ــه ب ــم ک ــن تعالی ای
خطابــات عبدالبهــاء اســت۱ کــه از ســخنرانی وی در غــرب و مکتوبات او تنظیم شــده 

عبارتنــد از:
۱. تحری حقیقت

۲. وحدت عالم انسانی
۳. وحدت اساس ادیان

۴. تطابق دین با علم و عقل
۵. دین سبب الفت و محبت است

۶. تعصبات هادم بنیان انسانی
۷. وحدت لسان و خط

۸. تساوی حقوق رجال و نساء

1. »مجموعه خطابات عبدالبهاء«، ج 2، صص 150-144
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۹. تعلیم و تربیت عمومی اجباری
۱۰. بیت العدل اعظم

۱۱. تعدیل معیشت عمومی
۱۲. عالم محتاج نفثات روح القدوس

ب: نقد اجمالی

هرچنــد در بعضــی از کتــاب هائــی کــه معرفــی خواهیــم کــرد، بــه نقــد تمــام ایــن 
تعالیــم پرداختــه شــده اســت. امــا بــه مناســبت اینکــه موضــوع ایــن پایــان نامــه نیــز نقد 
ــم اشــاره  ــن تعالی ــد ای ــه نق ــه اختصــار ب ــن جهــت ب ــم اســت، بدی ــن تعالی یکــی از ای

می کنیــم.
اواًل، بعضــی از ایــن تعالیــم، تکــراری اســت کــه بهائیــان بــی جهــت تعــداد آن را 
زیــاد نمودنــد؛ ماننــد تعلیــم اول و ششــم کــه هــر دو تعلیــم در واقــع یــک مطلــب را 

ــند. ــر می باش ــزوم یکدیگ ــه الزم و مل ــم ک ــم دوم و پنج ــن تعلی ــانند. همچنی می رس
ثانیــًا، بعضــی از ایــن تعالیــم، تعلیــم نیســت بلکــه جملــه خبریــه می باشــد، ماننــد 
ــر  ــی را در ب ــا پیام ــد حــرف درســتی اســت، ام ــر چن ــم کــه ه ــم ســوم و دوازده تعلی
نــدارد تــا مشــکلی از جامعــه بشــری برطــرف نمایــد. همچنیــن تعلیــم دهــم کــه بحث 
داخلــی بهائیــت اســت کــه در صــورت وجــود بیــت العــدل، عدالــت نیــز در جامعــه 

بهائــی برقــرار شــود، نــه جامعــه جهانــی.
ثالثــًا، بعضــی از ایــن تعالیــم بــی پایــه و اســاس و نادرســت می باشــند، ماننــد تعلیــم 
ــت  ــده ای اس ــود زن ــک موج ــان ی ــان و زب ــرا لس ــط(؛ زی ــان و خ ــدت لس ــم )وح هفت
ــور  ــر منظ ــن اگ ــد. بنابرای ــل می رس ــه تکام ــد و ب ــد می کن ــان رش ــرور زم ــه م ــه ب ک
ــان متــداول خــود، یــک خــط  عبدالبهــاء ایــن باشــد کــه همــه مــردم دنیــا درکنــار زب
و زبــان مشــترک نیــز داشــته باشــند ماننــد زبــان و خــط انگلیســی، کــه زبــان و خــط 
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بیــن المللــی محســوب می شــود، حــرف خوبــی می باشــد. امــا زبــان مشــترک غیــر از 
وحــدت لســان و خــط اســت کــه امــر محــال می باشــد و بــا فرهنــگ تکاملــی بشــر نیز 
ســازگاری نــدارد. همینطــور تعلیــم هشــتم )تســاوی حقــوق رجــال و نســاء( نیــز حرف 
ــی  ــی جدائ ــوژی و روانشناس ــرد، دو فیزیول ــدام از زن و م ــرا هرک ــت، زی ــتی اس نادرس
داشــته، در خلقــت نیــز بــا هــم اختــاف دارنــد. بنابرایــن تســاوی دانســتن حقــوق آنان 
ــد  ــرد معتق ــن زن و م ــوق بی ــادل حق ــه تع ــز حــرف صحیحــی نمی باشــد. اســام ب نی
ــان  ــب آن ــئونات و مرات ــق ش ــراد مطاب ــوق اف ــرا حق ــوق، زی ــاوی حق ــه تس ــد ن می باش
ــا  ــد، ام ــی ندارن ــرد در انســانیت تفاوت ــد زن و م ــه محســوب می شــود، هرچن در جامع
حقــوق هرکــدام بــه کاربــری آنهــا در جامعــه بســتگی دارد و آن نیــز متفــاوت اســت. 
همچنیــن تعلیــم چهــارم )تطابــق دیــن بــا علــم و عقــل( نیــز حــرف درســتی نمی توانــد 
باشــد، زیــرا علــم هیچــگاه ثبــات نداشــته و همیشــه در حــال تغییــر و تبــدل می باشــد، 
بنابرایــن دیــن بــا کــدام علــم بایــد مطابــق و همــراه باشــد؟ دیــن الهــی می بایســت بــا 
علــم واقعــی مطابقــت باشــد نــه علــم تجربــی کــه روزگاری بــه آن علــم گفته می شــود 
ــق  ــاء از تطاب ــد. و اگــر منظــور عبدالبه ــات گوین ــه آن خراف ــان ب ــا گذشــت زم ــا ب ام
دیــن بــا عقــل، عقــل فطــری و جبّلــی باشــد کــه انســان های اولیــه نیــز از آن برخــوردار 
بودنــد. ایــن حــرف درســتی اســت و دیــن الهــی نیــز بــا آن مطابقــت دارد، زیــرا چنیــن 
ــی  ــل فن ــل، عق ــور از عق ــر منظ ــد و اگ ــیاء را درک می کن ــح اش ــن و قب ــی، حس عقل
ــرا  ــن عقــا و حکمــت مشــاء و اشــراق اختــاف اســت. زی باشــد؛ در اصــول آن، بی
احــکام و جزئیــات آن، بــا عقــل بشــر قابــل تبییــن نیســت. بخاطــر اینکــه احــکام الهی 
تعبــدی بــوده و بــه عقــل هیچکــس، حتــی پیامبــر أعظــم نیــز در نمی آید تــا توجیه 

عقائــی داشــته باشــد.
ــم.  ــا تعلی ــی بیشــتر شــباهت دارد، ت ــه شــعار تبلیغات ــم ب ــن تعالی رابعــًا، بعضــی از ای
ــت( و دوم  ــّری حقیق ــم اول )تح ــد تعلی ــود؛ مانن ــت نمی ش ــزی درس ــعار چی ــا ش و ب
)وحــدت عالــم انســانی( و چهــارم )تطابــق دیــن بــا علــم و عقــل( و پنجــم )دین ســبب 
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الفــت و محبــت اســت( و ششــم )تعصبــات هــادم بنیــان انســانی( و هفتــم )وحــدت 
لســان و خــط( و نهــم )تعلیــم و تربیــت عمومــی اجبــاری( و یازدهــم )تعدیــل معیشــت 
عمومــی(. رهبــران فرقــه بهائیــت راهــکاری را ارائــه نداده انــد تــا چطــور می تــوان ایــن 

شــعارها بــه مرحلــه اجــرا در آورد؟
خامســًا، بعضــی از ایــن تعالیــم حــرف نــو و جدیــدی نیســت کــه بهائیــان مدعــی 
آن هســتند، بلکــه ایــن تعالیــم در همــه ادیــان الهــی وجــود داشــته و دارد، ماننــد تعلیــم 
اول )تحــّری حقیقــت( و ســوم )وحــدت اســاس ادیــان( کــه همــه ادیــان آســمانی عامل 
ایــن وحــدت بــوده و تحــّری حقیقــت نیــز اســاس همــه ادیــان الهــی از جملــه اســام 
ــل( را در فرمایشــات  ــم و عق ــا عل ــن ب ــق دی ــارم )تطاب ــم چه می باشــد. همینطــور تعلی
ــانی(  ــان انس ــادم بنی ــات ه ــم )تعّصب ــم شش ــن تعلی ــم. همچنی ــم می بینی ــام کاظ ام
نــص قــرآن کریــم می باشــد کــه خداونــد متعــال کّفــار را بــر تعّصــب بــی موردشــان 
ــت( و  ــت اس ــت و محب ــبب الف ــن س ــم )دی ــم پنج ــن تعلی ــد. همچنی ــت می کن مذم
هشــتم )تســاوی حقــوق زنــان و مــردان( و نهــم )تعلیــم و تربیــت عمومــی( و یازدهــم 
)تعدیــل معیشــت عمومــی( صریــح قــرآن کریــم و دســتور پیامبــر أعظم می باشــد، 
کــه خداونــد متعــال آخریــن کتــاب خویــش را بــا جملــه إقــرا و قلــم شــروع فرمــود. 
و همچنیــن تعلیــم دوازدهــم )عالــم محتــاج نفثــات روح القــدوس اســت( نیــز صریــح 

ــان آســمانی اعــم از یهــود، مســیحیت و اســام می باشــد. تعالیــم همــه ادی
ــان ســازگاری نداشــته بلکــه عملکــرد  ــی بهائی ــا روش عمل ــم ب ــن تعالی ــًا، ای سادس
رهبــران بهائــی و پیــروان آنهــا در مقابــل ایــن تعالیــم قــرار دارد. حســینعلی نــوری در 
کتــاب ایقــان، بــا تحــّری حقیقــت و تــرک تقالیــد مخالــف کــرده می گویــد: بایــد از 
مــن تقلیــد کنیــد. اما نســبت به وحــدت عالــم انســانی، حســینعلی نــوری بــا خواهرش 
ــح ازل کــه  ــی صب ــرادرش یحی ــا ب ــم، جنــگ و ســتیز داشــت؛ همینطــور ب ــه خان عزی

ــد:  ــرادرش یحیــی می گوی ــه ب ــع، حســینعلی خطــاب ب ــاب بدی درکت
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»یا اهیا احلمری«1 

ــی  ــران بهائ ــت. رهب ــوا داش ــزاع و دع ــی ن ــد عل ــرادرش محم ــا ب ــز ب ــاء نی عبدالبه
ــرا  ــه اج ــش ب ــواده خوی ــانی را در خان ــم انس ــدت عال ــد وح ــته بودن ــگاه نتوانس هیچ

درآورنــد و بــه آن عمــل نماینــد! عبدالبهــاء می گویــد: 
»اترکوا الّتوک و لو کان أبوک، إن أحّبک أکلوک و إن أبغضوک قتلوک«.2 

وی همچنیــن ســاکنین قــاّره بــزرگ آفریقــا را گاو می دانــد!۳ درحالــی کــه در دیــن 
مبیــن اســام، هیــچ فــردی از عــرب بــر فــردی از عجــم برتــری نــدارد. حتــی رنــگ 
پوســت نیــز عامــل برتــری نیســت. تنهــا عامــل فضیلــت و برتــری علــم و تقــوا اســت. 
اســاس همــه ادیــان الهــی بــر بندگــی خداونــد یکتاســت، امــا اســاس آئیــن بهائیــت بــر 
بندگــی و پرســتش حســینعلی نــوری اســت. همچنانکــه محّمــد علــی قائنــی در کتاب 

ــد:  ــه می نویس دروس الّدیان
»قبله ما اهل بهاء روضه منوره در مدینه عکا است که در وقت نماز خواندن 
باید رو به روضه مبارکه بایســتیم و قلبًا متوجه بــه جمال قدم و ملکوت الهی 

باشیم«.۴ 
تســاوی رجــال و نســاء نیــز در بهائیــت وجــود نــدارد، زیــرا ارث زن بهائــی با مــرد بهائی 

متفــاوت اســت؛ هکــذا در حــج و مهریه دختــران شــهری با دختــران روســتائی و...

1. »بدیع«، ص 174
ــت او  ــان اس ــرک زب ــه ت ــی ک ــا یعنیکس ــوزش از آذری ربانه ــا پ ــار«، ج 2، ص 154. ب ــرار اآلث 2. »اس
ــو را دوســت داشــته باشــد می خــورد و اگــر  ــرا اگــر ت ــو هــم باشــد. زی را رهــا کــن هرچنــد کــه پــدر ت

ــاند. ــل می رس ــه قت ــو را ب ــد، ت ــته باش ــت نداش دوس
3. »مجموعه خطابات عبدالبهاء« ج 3، ص 48

4. »دروس الدیانه«، درس نوزدهم، ص 13
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گفتار دوم: پیشینه شناسی

از زمانــی کــه عبدالبهــاء بــه عنــوان جانشــین میــرزا حســینعلی بهــاء و مبیــن آیات و 
کلمــات بهــاء در مســافرت بــه اروپــا و آمریــکا موضــوع تعالیــم دوازده گانــه بهائیت را 
مطــرح کــرد، تحــّری حقیقــت را یکــی از اساســی ترین و پرآوازه تریــن آنهــا برشــمرد. 
ایــن تعلیــم نــه تنهــا بــه عنــوان یــک تعلیــم مهــم معرفــی شــده، بلکــه بــه عنــوان محــور 

اصلــی و ریشــه و اســاس آئیــن بهائیــت بــه شــمار آمــده اســت.
ــر نوشــته های خــود اشــاراتی کــم و  ــات و اکث ــی خطاب ــًا در تمام ــاء تقریب عبدالبه
بیــش بــه تحــری حقیقــت کــرده و آن را محــور اصلــی تعالیــم بهائیــان خوانــده اســت 
ــه ملکــوت الهــی  ــرت حاصــل نشــده در نتیجــه ب ــدون تحــری حقیقــت، بصی کــه ب
نمی تــوان راه یافــت. بــه جــز رهبــران اصلــی، مبلغیــن بهائــی نیــز از ایــن تعلیــم زیــاد 
اســتفداه می کننــد و در تبلیغاتشــان جهــت جــذب نیروهــای جدیــد خصوصــًا جوانــان 

ــاد می کننــد. ــوان شــاهکار آئیــن بهائیــت ی ــه عن ایرانــی از تحــری حقیقــت ب
در ابتــدا وقتــی بــا ایــن تعلیــم و تاکیــد بــر آن مواجــه می شــویم، تازگــی، درســتی و 
حقانیــت آن در نظرهــا جلــوه می کنــد؛ امــا وقتــی بــه کتــب بهائیــان مراجعــه می کنیــم 
و آن را بــه دقــت مــورد مطالعــه و کنــکاش قــرار می دهیــم، مطالــب زیــادی کــه کامًا 
بــا ایــن تعالیــم در تضــاد اســت را مشــاهده می کنیــم کــه در ابتــدا بــاور آن بــا توجــه بــه 
شــعارهای بهائیــان مشــکل اســت. و ایــن کتاب پاســخی قاطــع و منطقی اســت بــه این 
تعلیــم یــا بهتر بگویــم شــعار فریبنده فرقــه بهائیــت؛ و بطــور کامل ســعی شــده از منابع 
رهبــران ایــن فرقــه و مبلغیــن آنان اســتفاده شــود و نقــد منصفانــه ای بــه دور از هــر گونه 
تعّصــب قومــی و مذهبــی بــرای آن نوشــته شــود تــا تحــری حقیقــت از ســراب حقیقت 
تمییــز داده شــود و تناقضاتــی کــه از رهبــران و مبلغیــن ایــن آئیــن و بیــت العــدل بهائیان 
در ایــن زمینــه بــروز و ظهــور کــرده، بــه طــور کامــل در اختیــار متحریــان واقعــی کــه 
ــرار  ــدارد، ق ــت ن ــزی دیگــری اهمی ــان چی ــرای آن ــت ب جــز کشــف حقیقــت و واقعی
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گیــرد. باشــد کــه بــه راه درســت و صــراط مســتقیم قــدم بردارنــد.



فصل دوم:

تحری حقیقت در مکاتب و ادیان





بهائیــان مدعــی هســتند اندیشــه و تعالیــم آنــان نــو و بدیــع بــوده کــه توســط مظهــر 
الهــی میــرزا حســینعلی نــوری بــرای قــرن أتــم بــه ارمغــان آورده شــد. امــا بــا مطالعــه 
تاریــخ و ادیــان بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه قدمــت و پیشــینه ایــن تعالیــم خصوصــًا 
ــر می گــردد.  ــه قدمــت ســکونت انســان در ایــن کــره خاکــی ب تحــّری از حقیقــت ب
زیــرا کاوش در جهــت شــناخت حقیقــت یکــی از ابعــاد روح بشــر و جزئــی از فطــرت 
ذاتــی اوســت. بدیــن خاطــر اســت کــه روح حقیقــت جوئــی و حقیقــت مــداری در 
نهــاد همــه ی افــراد بشــر ریشــه دوانــده اســت و انســان ها همــواره عطــش شــناخت را 
در اعمــاق وجــود خــود احســاس کــرده و مســائلی بنیــادی برایــش مطــرح می شــود که 
پاســخ دادن بــه آنهــا ضــروری اســت. ماننــد اینکــه آیــا جهــان پدیــد آورنــده ای دارد؟ 
ــا جهــان بــه ســوی هدفــی پیــش مــی رود؟ هــدف  پدیــد آورنــده هســتی کیســت؟ آی
از آفرینــش چیســت؟ موجــودات چــه رابطــه ای بــا هــم دارنــد؟ انســان در ایــن جهــان 
چــه جایگاهــی دارد؟ و... ایــن پرســش ها نشــان می دهــد کــه انســان در پــی رســیدن 
بــه واقــع و درک حقیقــت اســت، یعنــی می خواهــد واقعیــت را آن چنــان کــه هســت، 

بشناســد و درک نمایــد.
ــی،  ــه عطــش درون ــرای پاســخ ب ــی انســان، همــواره ب ــن روح حقیقــت جوئ بنابرای
ــف  ــزار کش ــز اب ــال نی ــد متع ــوئی خداون ــردد. از س ــت می گ ــت و واقعی ــال حقیق دنب
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ــت و  ــال حقیق ــی دنب ــر کس ــذا اگ ــت.۱ ل ــرار داده اس ــر ق ــار بش ــت را در اختی حقیق
شــناخت باشــد و موانــع را نیــز کنــار بزنــد،۲ قطعــًا بــه آن دســت پیــدا خواهــد کــرد، در 
آن صــورت بایــد در برابــر آن تســلیم بــوده و حــق را بپذیــرد. نــه اینکــه چــون برخــاف 

ــرود. ــار آن ن ــر ب ــه کــرده و زی تصــّور و میــل باطنــی اوســت، آن را توجی
:به فرموده امام کاظم

»تواضع للحق تکن اعقل النّاس«3 

در برابر حق فروتنی نشان دهید تا خردمندترین مردم باشید. 
دانایــان از اینکــه نابخردانــه بــه راهــی برونــد و بــدون اندیشــیدن، معتقد بــه گفتاری 
شــوند بیزارنــد. مگــر می شــود حــق را دور انداخــت و بدنبــال باطــل رفــت و در راه آن 

کوشــش و جدیــت نمود؟

1. از دیــدگاه قــرآن کریــم انســان بــه مــدد ســه چیــز می توانــد عالــم آفــاق و انفــس را بشناســد. حــواس، 
ــل لکــم الســمع و  ــیئًا و جع ــن بطــون امهاتکــم ال تعلمــون ش ــه اخرجکــم م ــب. »والل ــا قل ــل، دل ی عق
ــان  ــکم های مادرانت ــما را از ش ــه ش ــی ک ــه 78. اوســت خدائ ــل: 16، آی ــوره نح ــدة« س األبصــار و األفئ
ــا  ــم ها و دل ه ــوش و چش ــما گ ــرای ش ــز نمی دانســتید. و ب ــچ چی ــما هی ــه ش ــی ک ــرد، در حال ــارج ک خ
ــل  ــاخت، عق ــع ش ــن منب ــد. دومی ــت یابی ــت دس ــناخت و حقیق ــه ش ــد ب ــطه آن بتوانی ــا بواس ــرار داد ت ق
ــرآن  ــه 22 ق ــال: 8، آی ــوره انف ــون«. س ــن ال یعقل ــم الذی ــم البک ــه الص ــد الل ــرالدواب عن ــت. »ان ش اس
کریــم کســانی را کــه از قــوه عاقلــه اســتفاده نمی کننــد، از بدتریــن جنبنــدگان روی زمیــن بــه حســاب 
ــا لنهدینهــم ســبلنا«.  ــن جاهــدوا فین ــع شــناخت دل و قلــب می باشــد. »والذی آورده اســت. ســومین منب
ســوره عنکبــوت: 29، آیــه 69 کســانی کــه در راه مــا مجاهــده کننــد )خــود را پــاک نماینــد و اخــاص 

ــم. ــان می کنی ــی هدایتش ــای غیب ــند(، از راه ه ــته باش داش
ــی را از  ــه آدم ــود دارد ک ــور وج ــق و ام ــر راه ادراک حقائ ــیاری س ــع بس ــم موان ــرآن کری ــر ق 2. از منظ
شــناخت واقعیــات دور می ســازد. آفاتــی کــه قــرآن بــرای درک حقائــق مطــرح می ســازد، بســیار اســت. 
ــر، مجادلــه بــا حــق، خیــال پــردازی، شــخصیت زدگــی، ســهل انــگاری،  از جملــه: هــوا و هــوس، تکّب

ظــن و گمــان، گنــاه، عــدم احاطــه، علــم بــدون عمــل و تعّصــب.
3. »بحاراالنوار«، ج 1، ص 136



۳۳ فصل دوم: تحری حقیقت در مکاتب و ادیان

ــاره درســتی و نادرســتی آن، کار خردمنــدان  ــار و اندیشــیدن در ب شــنیدن هــر گفت
ــه  ــته ب ــد و ندانس ــاری را نمی پذیرن ــته هرگفت ــوش بس ــم وگ ــه چش ــا ک ــت، کار آنه اس
هــر آســتانی ســر نمی ســایند. اســام چنیــن کســانی را صاحبــان بینــش و خــرد کامــل 

معرفــی کــرده، بشــارت و نویــد روح بخــش الهــی را تقدیمشــان مــی دارد.
بــه مصــداق »همــه کــس طالــب یارنــد چــه هشــیار و چــه مســت«۱ همــه مایلنــد 
کــه حــق جــو و واقعیــت طلــب باشــند و بــه عبارتــی »تحــّری حقیقــت« نماینــد. یعنی 
آزادانــه عقیــده اش را انتخــاب نمایــد. آزادی در انتخــاب عقیــده در تمام ملــل و ادیان، 
اصلــی پذیرفتــه شــده اســت و امتیــاز بشــر نیــز در همیــن مســئله اســت. بدیــن خاطــر 
اســت کــه صاحبــان مکاتــب بشــری نیــز همیشــه کوشــیده اند توجــه بــه ایــن خواســت 
را ســرلوحه تعالیــم خویــش قــرار دهنــد و در پــی ریــزی اصــول مکتــب پوشــالی خــود 
بــه ایــن اصــل احتــرام بگذارنــد، تــا آنجــا کــه پــاره ای از مســلک ها کــه تحمیلــی بــر 
ــود  ــت و ناب ــزان از حقیق ــل، گری ــد و در عم ــمار می رون ــه ش ــری ب ــاع آزاد بش اجتم
ــی  ــق گوئ ــی و ح ــق طلب ــادی ح ــر من ــه ظاه ــتند، ب ــانی هس ــای انس ــده واقعیت ه کنن
شــده و خواســته اند کــه بــا یــدک کشــی چنیــن شــعار دلپذیــری تباهــی درونی خــود را 
بپوشــانند. کــه از جملــه ایــن مســلک ها می تــوان بــه فرقــه ضاّلــه بهائیــت اشــاره نمــود، 
زیــرا آنــان بــا نقــاب زیبــای »تحــّری حقیقــت« )واژه ای کــه فقــط بــه عنــوان یــک تیتر 
و شــعار تبلیغاتــی همــه جــا هســت و در حقیقــت هیــج کجــا نیســت(، رخســار زشــت 
ــرون از  ــودن ب ــا خــوش ب ــودن درون خویــش را ب خــود را مخفــی نمــوده و ناخــوش ب

ــته اند. ــه داش ــان ها دور نگ ــدگاه انس دی
پیــروان ایــن مســلک کــه به خیــال خــام خــود اّدعــای سرســپردگی بــه دینــی کاملتر 
از دیــن اســام را دارنــد، مــرّوج دســتوراتی شــده اند کــه آنهــا را بــا عنــوان تعالیــم دینــی 
خــود معرفــی کــرده و بخاطــر ضرورتــی کــه اشــاره می شــود، گفتــار خــود را تحــّری 

1. »دیوان حافظ«، غزل شماره 80



سراب حقیقت؛ تحری حقیقت در بهائیت۳۴

حقیقــت یــا همــان معنــای ســاده جســتجوی آزادانــه حقیقــت۱ اعــام می دارنــد.
امــا حقیقــت آن اســت کــه آنچــه در آموزه هــای بهائــی بــه عنــوان تحــّری حقیقــت 
از آن تبلیــغ می شــود و بهائیــان خــود را بــه کشــف آن مفتخــر می داننــد، در حقیقــت 
یــک تعلیــم فطــری و عقلــی اســت کــه در ادیــان گذشــته و همچنیــن در آثــار 
ــرا عمــوم مکاتــب بشــری و تمامــی  ــه وضــوح قابــل رؤیــت اســت؛ زی اندیشــمندان ب
ادیــان الهــی مــردم را بــه حــق جوئــی و حــق گوئــی و حــق پذیــری فــرا خوانــده و از 
تقالیــد کــور کورانــه برحــذر داشــته اند کــه در ادامــه ســخن بــه آنهــا اشــاره می کنیــم.

گفتار اول: زردشت

ــل  ــان نق ــت، از پیامبرش ــوب اس ــا منس ــه آنه ــه ب ــتا ک ــاب اوس ــتیان در کت زردش
ــه  ــا آنچــه را کــه می شــنوند بافاصل ــش خواســته ت ــروان خوی ــد کــه وی از پی می کنن
قبــول ننماینــد، بلکــه در آن زمینــه تحقیــق و تحــّری حقیقــت کــرده تــا از بیــن دو نظر، 
آنکــه بــه صــواب نزدیکتــر اســت، انتخــاب نماینــد. چنانچــه در اوســتا کتــاب مقــّدس 

زردشــتیان آمــده اســت:
»ای هوشمندان بشنوید با گوش ها )ی خویش( بهترین )سخنان( را و ببینید با 
منش روشن و هر یک از شما )چه مرد، چه زن( ... از بین دو راه، )یکی را( 

برای خویشتن برگزینید و این )پیام( را )به دیگران نیز( بیاموزید«.۲
همچنیــن در ایــن کتــاب بــه پیــروان خــود توصیــه می کنــد تــا هــر کــس راه خــود 

را بــا فکــر و تعّقــل برگزینــد:
»به سخنان مهین گوش فرا دهید. با اندیشه روشن در آن بنگرید. هر مرد و زن خود 

باید راه خویش را برگزیند. با این روش بزرگ آموزش هایم را همی بشناسید«.۳
1. »اصول دیانت بهائی«، ص 22

2. »اوستا«، دفتر یکم - سرود یکم – گاهان - اهونودگاه یسنه، هات 30 بند 2 ص 14
3. همان، و »آهنگ بدیع«، اردیبهشت 1345. ص 54



۳۵ فصل دوم: تحری حقیقت در مکاتب و ادیان

گفتار دوم: یهودیت

ــمرده  ــرائیل ش ــی اس ــر بن ــن پیامب ــی بزرگ تری ــرت موس ــه حض ــی ک از آنجائ
می شــود، قطعــًا می بایســت درکتــاب تــورات کــه خداونــد متعــال بــر او نــازل نمــوده 
ــاب مقــدس از  ــن کت ــد ای ــن مــورد وجــود داشــته باشــد هــر چن اســت، مطلبــی در ای
تحریــف حــّکام و ســاطین جائــر محفــوظ نمانــده اســت. و مــا دو مــورد از آن را در 

ــویم: ــر می ش ــا متذِک اینج
»َیُهــَوه چنین می گویــد: برطریق ها بایســتید و ماحظه نمائیــد و در بارة 
طریق های قدیم ســؤال نمائید که طریق نیکو کدام اســت، تا درآن سلوک 

نموده برای جان خود راحت بیابید«.۱
ــروان  ــه پی ــد ب ــتور می ده ــال دس ــد متع ــز خداون ــان نی ــورات یهودی ــن، در ت بنابرای
حضــرت موســی کــه در راه هــا بایســتند و ببیننــد و ســؤال کننــد کــه از بیــن راه هــا، 
کــدام راه بهتــر اســت تــا در آن راه قــدم بردارنــد و از جــان خــود فراغت حاصــل کنند. 
یعنــی در انتخــاب مســیر هــم بایــد تحــّری و تفّحــص کــرد و بهتریــن را اختیــار نماینــد.

در همان کتاب و در امثال حضرت سلیمان نیزآمده است:
»دهانم به راســتی تنطق می کند و لبهایم شــرارت را مکــروه می دارد. همة 
سخنان دهانم بر حق است و در آنها هیچ کج یا معوج نیست. تمامی آنها نزد 
مرد فهیم واضح است و نزد یابندگان معرفت مستقیم است... هرکه مرا به جد 

و جهد بطلبد، مرا خواهد یافت«.۲

گفتار سوم: مسیحیت

ــگ  ــز از چن ــدس نی ــاب مق ــن کت ــه ای ــیحیان ک ــل مس ــد و انجی ــد جدی در عه

1. »عهد عتیق«، کتاب ارمیا فصل 6 بند 16
2. همان، امثال حضرت سلیمان، فصل 8 بند 8 و 9 و 10 و 18



سراب حقیقت؛ تحری حقیقت در بهائیت۳۶

تحریــف در امــان نماینــد، بــه مــواردی بــر می خوریــم کــه همــان تحــّری حقیقــت را 
ــد. ــزد می کن ــیح گوش ــرت مس ــروان حض ــه پی ب

»همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکو اســت، متمّسک باشید، از هر نوع 
بدی احتراز نمائید«.۱
در انجیل متی نیز می گوید:

»سؤال کنید که به شما داده خواهد شد، بطلبید که خواهید یافت. بکوبید که 
برای شــما باز کرده خواهد شد. زیرا هرکه سؤال کند یابد و کسی که بطلبد 
دریافت کند و هرکه بکوبد برای او گشــاده خواهد شد. وکدام آدمی است 
از شما که پسرش نانی از او خواهد و سنگی بدو دهد؟ یا اگر ماهی خواهد، 

ماری بدو بخشد؟«۲
و در جای دیگر از انجیل نیز آمده است:

»هر آینه به شما می گویم تا بازگشــت نکنید و مثل طفِل متولد )وکوچک( 
نشوید هرگز داخل ملکوت آسمان نخواهید شد«.۳

البتــه منظــور از تولــد تــازه، تولــد از عالــم طبیعــت و تــرک اوهــام و تقالیــد و عادات 
مذمومــه گذشــته و تحــّری حقیقت اســت.۴

همچنیــن از حضــرت عیســی در ضمــن روایــت اســامی نیــز چنیــن نقــل شــده 
اســت کــه فرمــود:

»خذوا احلق من اهل الباطل وال تأخذ الباطل من اهل احلق، کونوا نقاد الکالم«5 

1. »عهد جدید«، اول تسالوئیکیان فصل 5 آیات 21 و 22
2. همان، انجیل متی فصل 7 بند 7 تا 10

3. همان، فصل 18 آیه 3
4. »مجله آهنگ بدیع«، شماره 2، اردیبهشت 1345 شمسی، ص 54

ــن  ــه نقــل از کتــاب المحاســن شــیخ احمــد ب ــاب 5، ص 136 ب ــات الهــداة«، ج 1، فصــل 1، ب 5. »اثب
محمــد البرقــی.
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گفتار حق و حقیقت را از پیروان نادرستی و باطل بپذیرید ولی باطل و کژیها 
را از اهل درستی و حقیقت قبول نکنید، پژوهنده و بررسی کنندگان نیک و بد 

هر سخن و گفتار باشید.

گفتار چهارم: اسالم

ــادآور شــدیم، تحــّری حقیقــت امــری فطــری، منطقــی و  ــز ی ــر نی چنانکــه پیش ت
عقانــی می باشــد و تقلیــد کورکورانــه نیــز عملــی ناشایســت و غیرعاقانــه اســت، بــه 
همیــن جهــت شــریعت مقدســه اســام بــه عنــوان آخریــن شــریعتی کــه خداونــد برای 
ــه جســتجوی  ــه مقتضــای فطــرت بشــری تمــام انســان ها را ب ــده اســت، ب بشــر برگزی
حقیقــت و بــکار بســتن عقــل و اکتســاب علــم دعــوت می کنــد و از تقلیــد کورکورانه 
ــد  ــب در عقائ ــی و تعص ــای ارث ــود در ایده ه ــی دارد و جم ــاز م ــاکان ب ــدران و نی از پ

ــد. ــی می نمای ــتگان را نف گذش
خدوانــد متعــال در قــرآن کریــم کــه بــه عنــوان منشــور هدایــت و آخریــن کتــاب 
آســمانی نــازل فرمــوده، همــواره انســان ها را بــه یافتــن حــق و طلب علــم و بکار بســتن 
ــزرگان منحــرف و  ــه از پــدران و پیــروی از ب عقــل، دعــوت نمــوده و تقلیــد کورکوران
نیــاکان را نهــی فرمــوده و پذیرفتــن آنچــه را که اکثریــت بــه آن قائل هســتند، نکوهش 
کــرده؛ مقّلدیــن را بــه کــوران و کــران وگنــگان و بهائــم توصیــف و لســان بــه شــکوه و 

شــکایت از آنــان گشــوده می فرمایــد:
بُِعوا َما َأْنَزَل اهللُ َقاُلوا َبــْل َنتَّبُِع َما َأْلَفْینَا َعَلْیِه آَباَءَنا َأَو َلْو َکاَن  »َو إَِذا ِقیــَل َلُُم اتَّ

آَباُؤُهْم ال َیْعِقُلوَن َشْیًئا َو ال هَیَْتُدوَن«1 

چون به آنان گفته شود پیروی کنید از آنچه خدا نازل کرده است، می گویند: 
نه، بلکه از چیزی که پدران خــود را بر آن یافته ایم، پیروی می کنیم هر چند 

1. سوره بقره: 2، آیه 170.
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پدرانشان تعقل نمی کرده و به راه صواب نمی رفتند.
ُسِل َقاُلوا َحسُبنَا َما َوَجدَنا َعَلیِه  »َو إَذا ِقیَل َلُم َتَعاَلوا إَلی َما أنَزَل اهلل َو إَلی الرَّ

َءاَباَئنَا َأَو َلو َکاَن َءاَباُءُهم اَل َیعَلُموَن َشیئًا َو اَل هَیَتُدوَن«1 

هنگامی که به ایشان گفته شود به سوی کتاب خدا و پیامبر او بیائید گویند: 
بــرای ما آنچه که پدران و نیاکانمان را بر آن یافته ایم برای ما کافیســت. آیا این 
سخن درستی است؟ حتی اگر نیاکانشان چیزی ندانسته و هدایت نشده باشند. 

و چه زیبا قرآن کریم از قول آنها نقل می کند که می گویند:
ا َعَلی َءاَثاِرِهم ُمهَتُدوَن َو َکَذلَِک َما  ــٍة َو إنَّ ا َوَجدَنا َءاَباَءَنا َعَلی أمَّ »َبل َقاُلوا إنَّ
ٍة  ا َوَجدَنا َءاَباَءَنا َعَلی أمَّ أرَسلنَا ِمن َقبِلَک فِی َقرَیٍة ِمن َنِذیٍر إال َقاَل ُمَتُفوَها إنَّ
ا َعَلی َءاَثاِرِهم ُمقَتُدوَن َقاَل َأَو َلو ِجئُتُکم بَِأهدی ِمَّا َوَجدُتم َعَلیه َءاَباَءُکم  َو إنَّ
بنَِی«2  ا بَِم ُأرِسلُتم بِه َکافروَن َفانَتَقمنَا ِمنُهم َفانُظر َکیَف َکاَن َعاِقَبُة امُلَکذِّ َقاُلوا إِنَّ

می گوینــد ما پدرانمان را بر عقیده ای یافته ایم و بــا پیروی از آنان، هدایت 
شده ایم و بدین سان پیش از تو در هیچ آبادی، هشدار دهنده ای نفرستادیم 
مگر آنکه ناز پــروردگان آن قریه گفتند: ما پدرانمان را بر عقیدهای یافتیم و 
ما دنباله رو آنان هستیم. بگو حتی اگر برای شما راهنماتر از آنچه پدرانتان را 
پیرو آن یافتید، بیاوریم؟ گفتند: ما رسالت شما را منکریم. پس از ایشان انتقام 

گرفتیم. پس بنگر که عاقبت منکران چه بوده است.
ــد  ــه تقلی ــوده، بلک ــع فرم ــدران من ــد پ ــردم را از تقلی ــا م ــه تنه ــال ن ــد متع خداون
ــمرده  ــند ش ــری ناپس ــز ام ــه را نی ــذار جامع ــاص و اثرگ ــای خ ــه از گروه ه کورکوران

می فرمایــد:

1. سوره مائده: 5، آیه 104.
2. سوره زخرف: 43، آیات 22 تا 25.
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»یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یلیتنا أطعنااهلل واطعنا الرسوال و َقاُلوا 
نَا ءاِتِم ِضعَفنی ِمَن الَعذاِب  بِیال َربَّ اَءَنا َفَأَضلُّوَنا السَّ ا َأَطْعنَا َساَدَتنَا َو ُکَبَ نَا إِنَّ َربَّ

َوالَعنُهم َلعنًا َکبرِیا«1 

روزی که چهره هاشان در آتش جهنم دگرگون می شود، می گویند: ای کاش 
از خداوند و رســولش اطاعت کرده بودیم. و گفتند: پروردگارا، به راستی ما 
از بزرگان و ســرورانمان فرمان بردیم، که آنان ما را از راه راست دور ساختند. 
پروردگارا! به آنان دو چندان ســهم از عذاب بده و لعنتشان کن، بزرگ ترین 

لعنت ها.
گاهــی از آن چنــان اهمیتــی برخــوردار اســت کــه خداونــد کریــم کســانی  علــم و آ
را کــه عقــل و اندیشــه خــود را بــه کار نمی برنــد، بدتریــن جانوران بــه حســاب آورده و 

در ســوره مبارکــه انفــال می فرمایــد:
»إّن رّشالدواب عنداهلل الصم البکم الذین الیعقلون«2

 قطعًا بدترین جنبندگان نزد خداوند کرها و الل هائی هستند که تعقل و تفکر 
نمی کنند.

قــرآن کریــم در آیــات دیگــر، بــا لحــن تنــد از چنیــن افــرادی کــه چشــم و گــوش 
ــاد کــرده  ــد، انتق ــه کار نمی گیرن ــد و فکــر خــود را ب ــد می کنن بســته از دیگــران تقلی

می فرمایــد:
َسُب َأنَّ َأْکَثَرُهْم َیْســَمُعوَن َأْو َیْعِقُلوَن إِْن ُهْم إاِلَّ َکاالْنَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ  »َأْم َتْ

َسبِیالً«3

1. سوره احزاب: 33، آیات 66 تا 68.
2. سوره انفال: 8، آیه شریفه 22

3. سوره فرقان: 25، آیه شریفه 44
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 یا گمان داری که بیشترشــان می شنوند یا می اندیشند، آنان جز مانند ستوران 
نیستند بلکه گمراه ترند.

در مقابــل خداونــد متعــال بــرای تشــویق و تحریــص مــردم بــه تحــّری و تفّحــص و 
تحقیــق، آیــات بــی شــماری در ایــن کتــاب مجیــد خــود بیــان نمــوده اســت از جملــه 

می فرمایــد:
ِذیَن َجاَهُدوا فِینَا َلنَْهِدَینَُّهْم ُسُبَلنَا َو إِنَّ اهللَ مَلََع امْلُْحِسننِی«1  »َوالَّ

و کسانی که در راه ما کوشیده اند، به یقین راه های خود را بر آنان می نمائیم و 
در حقیقت خدا با نیکوکاران است. 

و همچنین می فرماید:
ْیَس لاِِلنَساِن إاِل َما َسَعی، َو َأنَّ َسْعَیُه َسْوَف ُیَری«2 »َوَأن لَّ

 و اینکه برای انسان جز حاصل تاش او نیست و ]نتیجه[ کوشش او به زودی 
دیده خواهد شد. 

ــه تحــّری حقیقــت دعــوت کــرده  ــا لحــن تنــد مســلمانان را ب ــات دیگــر ب و در آی
می فرمایــد:

ِذیَن آَمنُوا إِن َجاءُکْم َفاِسٌق بِنََبأٍ َفَتَبیَّنُوا َأن ُتِصیُبوا َقْوًما بَِجَهاَلٍة َفُتْصبُِحوا  َا الَّ »َیا َأهیُّ
َعَلی َما َفَعْلُتْم َناِدِمنی«3 

ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر فاسقی برای شما خبری آورد، نیک وارسی 
کنید. مبادا به نادانی گروهی را آســیب برســانید و ]بعد[ از آنچه کرده اید، 

پشیمان شوید.

1. سوره عنکبوت: 29، آیه شریفه 69
2. سوره النجم: 53، آیات 39 و 40
3. سوره حجرات: 49، آیه شریفه 6
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ــد  ــزی را نمی دانی ــد اگــر چی ــه مســلمانان خطــاب می کن ــم ب ــرآن کری ــن ق همچنی
در آن زمینــه ســؤال کنیــد: 

ْکِر إِن ُکنُتْم الََتْعَلُمون«1  »َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّ

پس اگر نمی دانید از پژوهندگان کتاب های آسمانی جویا شوید. 
ــر اســت  ــه زی ــش را می رســاند، آی ــم و دان ــات دیگــری کــه ارزش عل ــه آی از جمل
کــه خداونــد متعــال بــه پیامبــرش دســتور می دهــد کــه از خداونــد افزایــش علــم را 

طلــب نمایــد:
 »قل رّب زدنی علم«2 

بگو پروردگارا دانش مرا بیفزای. 
از آنجائــی کــه بــه پیامبــر بــا آن علــم سرشــارش کــه از وحــی الهــی سرچشــمه 
گرفتــه دســتور داده شــده کــه از خداونــد متعــال همــواره علــم و دانــش را طلــب کند، 
ــد از ارزش  ــرآن مجی ــت در ق ــم و معرف ــب عل ــه کس ــود ک ــن می ش ــی روش ــه خوب ب

واالئــی برخــوردار اســت کــه هیچــگاه نمی تــوان منکــر آن شــد.
ــت  ــه دس ــد کورکوران ــه از تقلی ــی ک ــته از مردم ــرآن، آن دس ــام و ق ــدگاه اس از دی
کشــیده و مطالــب را بعــد از تحقیــق و تفّحــص پذیرفتــه و بــه آن عمــل می کننــد، آنان 

ــد: ــی کــرده می فرمای ــه معرف ــت یافت را هدای
»َو بشِّ عباَد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم اهلل«3 

پس بشارت بده آن بندگان مرا که هر سخنی را می شنوند پس نیکوترین گفتار 
را پیروی می کنند، ایشانند که خدا راهنمائی شان فرموده و همانا ایشانند که از 

1. سوره نحل: 16، آیه شریفه 43
2. سوره طه: 20، آیه 114.

3. سوره زمر: 39، آیه 17 و 18.
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خرد و بینش کامل برخوردارند.
و ایــن همــان تحــّری حقیقــت اســت کــه قــرآن کریــم بیــان می کنــد، و اگــر الــف 
و الم در »القــول« جنــس باشــد نــه عهــد، قــرآن کریــم بــه باالتریــن تحــّری حقیقــت 
دســتور می دهــد کــه همیشــه دنبــال حقیقــت باشــید. آیــه شــریفه بــه قرینــه »فیّتبعــون 
أحســنه« می رســاند قولــی کــه می شــنویم، بایــد حســن باشــد؛ حــرف معقــول و بــدرد 
خــور باشــد تــا لیاقــت شــنیدن داشــته باشــد. زیــرا خداونــد متعــال قــول غیــر حســن را 
قــول نمی دانــد. بنابرایــن طبــق آیــه کریمــه مــا نیــازی نداریــم کــه مطالــب شــیطانی 
فرقه هــای انحرافــی را بشــنویم. مشــابه ایــن آیــه مبارکــه آیــه دیگــری اســت کــه خداوند 

ــه پیامبــرش خطــاب می کنــد: ب
»قل هذه سبیلی ادعوا الی اهلل علی بصریة أنا و من اتبعنی«1 

من به ســوی خدا از روی بصیرت دعوت می کنم، هــر کس هم که از من 
پیروی می کند، باید بقیه را از روی بصیرت دعوت کند.

گاهــی اســت، لــذا از تابعیــن   از آنجائــی کــه دیــن مبیــن اســام، دیــن بصیــرت و آ
پیامبــر نیــز می خواهــد کــه شــما نیــز بایــد بــا بصیــرت مــردم را دعــوت نماینــد.

ــته،  ــت دانس ــری نادرس ــه را ام ــد کورکوران ــد تقلی ــه خداون ــه ک ــن همانگون بنابرای
معلــوم می شــود اگــر تقلیــد، بــا بصیــرت و عقانــی بــود، نــه نتهــا جایــز بلکــه راجــح 
ــح ورزش کــردن یــک ورزشــکار مجــّرب، و  ــد از نحــوه صحی ــد تقلی می باشــد. مانن
مراجعــه بــه عاِلــم متخّصــص در هــر رشــته و گــوش کــردن بــه دســتورات او و بــکار 
بســتن راهکارهایــش، امــری کامــًا پســندیده اســت. زیــرا مراجعــه بــه یــک دانشــمند 
متخّصــص و اســتفاده از راهنمائــی هــای او در هــر امــری که انســان تخصــص و دانش 
الزم آن رشــته را نــدارد، بــه خصــوص در اعتقــادات، امــری عقانــی بــوده و نمی تــوان 

1. سوره یوسف: 12، آیه 108.
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گفــت تقلیــدی کورکورانــه اســت. زیــرا عقــل حکــم می کنــد هــر شــخص، اصــول 
اعتقــادات خــود را بــا تحقیــق بدســت آورد.

ــر همیــن اســاس اســت کــه اســام تقلیــد در اصــول اعتقــادی را ممنــوع کــرده  ب
ــتجو  ــق، جس ــا تحقی ــه ب ــی ارزش دارد ک ــان، وقت ــداری انس ــًا دین ــرا اساس ــت؛ زی اس
ــر  ــد کــه ه ــاق نظــر دارن ــای اســام اتف ــذا اندیشــمندان دنی ــراه باشــد. ل ــل هم و تعّق
مســلمانی بایــد بــا کنــکاش عقانــی خــود و بــا تدبــر و اندیشــه در پــی دســت یافتــن 
ــوم شــمرده  ــد از دیگــران مذم ــن راه، تقلی ــن خــود باشــند و در ای ــد و اصــول دی عقائ
شــده اســت.۱ علمــای اســام بــر وجــوب کســب معــارف اعتقــادی بــر هــر مســلمانی 
کــه بــه تکالیــف شــرعی مکلــف اســت، متفق انــد و واجــب می داننــد کــه بــر عقائــد 
از راه عقــل و بینــش اســتدالل شــود نــه اینکــه از راه تقلیــد و پیــروی از پــدران و غیــر 

آنهــا حاصــل شــود.
قــرآن کریــم نیــز بــا صراحــت از علــم یقینــی در بــاره اعتقــادات ســخن بــه میــان 
آورده و بــه انســان ها گوشــزد می کنــد کــه بــه هــر چــه اعتقــاد پیــدا می کنیــد از روی 

دلیــل و برهــان باشــد و هیــچ چیــز را بــدون دلیــل و برهــان نپذیریــد:
»َو إن أحد ِمَن امُلشکنی اسَتجاَرک َفأجره َحتی َیسَمع َکالَم اهلل ُثم َابلغه َمأمنه 

م َقوم الَیعقلون«2  ذلک بانَّ

اگر یکی از مشرکین از تو پناهندگی بخواهد به او پناه ده تا سخن خدا را بشنود 
)و در آن بیندیشــد( سپس او را به محل امنش برســان؛ چرا که آنها گروهی 

گاهند. ناآ

1. »اتفــق علمــاء االســام علــی وجــوب کســب المعــارف االعتقادیــه علــی کل مســلم مکلــف 
ــن  ــه ال ع ــل و الدرای ــق العق ــن طری ــا ع ــتدل علیه ــد مس ــون العقائ ــب أن تک ــرعیه، و یج ــف الش بالتکالی

ــکام«، ص 3 ــم ال ــی عل ــرام ف ــد الم ــم«. »قواع ــاء و غیره ــاع اآلب ــد و اتب ــق التقلی طری
2. سوره توبه: 9، آیه 6.



سراب حقیقت؛ تحری حقیقت در بهائیت۴۴

در حقیقــت آیــه شــریفه قــرآن کریــم بــه ایــن مطلــب اشــاره دارد کــه در آغــاز بایــد 
ــنوند  ــو آن را بش ــق ج ــا ح ــل ام ــراد جاه ــا اف ــرد ت ــن ک ــنی تبیی ــه روش ــق را ب کام ح
ــد از روی  ــادی بای ــور اعتق ــه ام ــت ک ــأله، آن اس ــن مس ــج ای ــی از نتای ــد. یک و بپذیرن
ــزل و  ــدون تزل ــک و ب ــدون ش ــی ب ــت علم ــدوده الزم اس ــن مح ــد و در ای ــن باش یقی
اضطــراب حاصــل آیــد؛ اّمــا اگــر علــم تقلیــدی کافــی بــود، دادن مهلــت بــه مشــرکین 
تناســبی نداشــت تــا کام حــق را بشــنوند و در بــاره اش تدّبــر کننــد. ایــن اصــل کّلــی 
قــرآن کریــم اســت کــه انســان ها را بــه علــم قطعــی و یقینــی فــرا خوانــده۱ و در آیــات 
متعــددی مــردم را بــه تعّقــل و تفّکــر دعــوت می کنــد و بــه آنهائــی کــه بــا بینائــی در 

ــد:  ــدار می ده ــد، هش ــه نمی کنن ــور اندیش ام
»افال تتفکرون، افال تعقلون، افال یتدبرون« 

آیا نمی اندیشید؟ آیا تعّقل و تفّکر نمی کنید؟
ــر، نظــر و... عناوینــی  یکــی از وظایــف مهــم انســانی، تفّکــر اســت. تفّکــر، تدّب
اســت کــه در روایــات اهلبیــت علیهــم الّســام نیــز زیــاد وارد شــده اســت کــه انســان 
بایــد اهــل تفّکــر باشــد، تفّکــر یعنــی فکــر را بــه کار انداختــن. اســام، آئینــی اســت 
ــادت کــه از منظــر اســام بســیار  ــر و اندیشــه؛ و عب ــه ی اســتوار تفّک ــر پای ــا شــده ب بن
بــا اهمیــت اســت، خــود حاصــل تفّکــری اســت کــه اســاس اعتقــاد انســان مســلمان 

ــد: ــا می فرمای ــرت رض ــتم حض ــام هش ــت. ام اس
»لیس العبادة کثرة الصیام و الصالة، و إنم العبادة التفکر فی أمراهلل«2 

عبادت به نماز و روزه ی زیاد نیســت، بلکه عبادت اندیشیدن در امر خداوند 
است.

1. »ترجمه المیزان«، ج 9، ص 208
2. »تحف العقول«، ص 519
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تعّقــل و اندیشــه نمــودن و عــدم متابعــت و تقلیــد در درک و فهــم مســائل و حقائق 
تــا بــه آنجــا در اســام اهمیــت دارد کــه در حدیــث معــروف نبــوی آمده اســت:

»تفّکر ساعة خری من عبادة سبعنی سنة«1 

یک ساعت تفّکر معادل هفتاد سال عبادت به شمار می آید، 
کــه فلســفه آن سرنوشــت ســاز بــودن تفّکــر اســت. چــه بســا یــک ســاعت فکــر 
کــردن باعــث می شــود کــه سرنوشــت انســان تغییــر پیــدا کنــد و از مســیر باطلــی که تا 
آن لحظــه بــا غفلــت و بــی حاصلــی ســپری شــده برگردد و مســیر درســت را تشــخیص 
دهــد و عاقبتــش ختــم بــه خیــر شــود. ایــن روایــت و امثــال آن، نشــانگر اهمیت بســیار 

واالی تفّکــر و اندیشــه و حاکــی از نقــش تعالــی بخــش آن در زندگــی آدمــی اســت.
از منظــر اســام، عقــل و وحــی و علــم و ایمــان، رابطــه ای عمیــق و تنگاتنگــی بــا 
هــم دارنــد، لــذا خداونــد متعــال اکــراه و اجبــار در دیــن را نفــی نموده اســت زیــرا دین 
عبــارت اســت از: سلســله ای از معــارف علمــی کــه معارفــی عملــی را بــه دنبــال دارد و 
جامــع همــه آن معــارف، »اعتقــادات« اســت. اعتقــاد و ایمــان از امــور قلبــی اســت که 
اکــراه و اجبــار در آن راه نــدارد، چــون کاربــرد اکــراه تنهــا در اعمــال ظاهــری اســت 
ــرای  ــد قلبــی ب کــه شــامل حــرکات مــادی و بدنــی )مکانیکــی( می شــود، ولــی عقائ
ــل و اســباب دیگــری از ســنخ خــود اعتقــاد و ادراک دارد و محــال اســت  خــود، عل
کــه جهــل، علــم را نتیجــه دهــد و یــا مقّدمــات غیــر علمــی، تصدیــق علمــی را بزاید.۲

ــام  ــه اس ــت ک ــتی اس ــق پرس ــی و ح ــک اندیش ــنی از نی ــه روش ــن کارنام ــا چنی ب
منشــور درخشــان : »ال اکــراه فــی الدیــن قــد تبنی الّرشــد مــن الغــّی«3  را اعــام کرده 
ــش گذاشــته  ــه نمای ــا و اندیشــه ها ب ــه ایده ه ــن مراحــل، آزادی را در پهن و در دقیق تری

1. »تفسیر خاصة منهج الصادقین«، ص 85
2. »ترجمه المیزان«، ج 2، ص 523 و 524

3. سوره بقره: 2، آیه 256.
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اســت. جــرج جــرداق ادیــب مشــهور مســیحی لبنانــی در ایــن زمینــه می گویــد:
»علی با منطق عقل و با دلیل و برهانی که داشت، متوجه فکر و اندیشه مردم 
می شد و با منطق دل و وجدان و با نیرو و دلیلی که در نزد وی بود، با قلب و 

وجدان آنها تماس می گرفت«.۱
اهمیــت ایــن مســئله در روایــات اهلبیــت نیــز آمــده اســت. امیرالمؤمنیــن امــام 

ــد: ــی می فرمای عل
»ال تنظر الی من قال وانظر الی ما قال«2 

نگاه نکن به کسی که می گوید و نگاه کن به آنچه می گوید. 
یعنی به حرف گوش کن، به گوینده کار نداشته باش.

و باز حضرت امیر)می فرماید: 
»احلکمة ضاّلة املؤمن، فخذ احلکمة و لو من اهل النفاق«3 

اگــر منافقیــن هــم حکمــت داشــتند از آنهــا بگیریــد، کــه مفهــوم هــر دو حدیــث، 
همــان تحــّری حقیقــت اســت.

توصیــه اکیــد پیامبــر اســام در انتخــاب مســائل پایــه ای اعتقــاد ماننــد توحیــد، 
ــیار  ــه بس ــه نمون ــت. ک ــی اس ــت طلب ــل و حقیق ــاد، تعق ــدل و مع ــت، ع ــوت، امام نب
ــا رســول  ــده در حکومــت نبــوی در مذاکــره مســیحیان نجــران ب ــی از آزادی عقی عال
ــی مراســم  ــان برپائ ــوع پیوســت. چــون مذاکــره طــول کشــید و زم ــه وق اعظــم ب
عبــادی مســیحیان فــرا رســید، پیامبــر خــدا بــه آنهــا اجــازه داد مراســم عبــادی خود 

1. »امام علی)صدای عدالت انسانی«، ص 278
2. »غررالحکم و دررالکلم«، ج 2، ص 353، ح 8542

3. »نهــج الباغــه«، فیــض االســام، ص 1122، ح 77. حکمــت گمشــده مؤمــن اســت، پــس حکمــت 
را بگیــر هرچنــد از منافــق باشــد.



۴۷ فصل دوم: تحری حقیقت در مکاتب و ادیان

ــا دارنــد.۱ را در مســجد الّنبــی برپ
امــا مســائلی کــه جــزء مبانــی اعتقــادی محســوب نمی شــود، بلکــه مربــوط 
ــود  ــه خ ــی ک ــا در صورت ــده ت ــازه داده ش ــراد اج ــه اف ــد، ب ــرع می باش ــکام ش ــه اح ب
نمی خواهنــد یــا نمی تواننــد در فــروع احــکام دینــی تخّصــص پیــدا کننــد، بــه 
عالــم متخّصــص دیــن رجــوع کــرده از او راهنمائــی بخواهنــد. لــذا نخســتین حکــم 

ــت:  ــن اس ــد چنی ــام تقلی ــع عظ ــه مراج ــاله های عملی رس
تقلید در اصول دین، جایز نیست؛ فرد باید خود تحقیق کرده و از روی علم و 
عقل به مبانی دینی و اعتقادی خود پایبند گردد. و فروع دین هم چیزی نیست 
که هرکس بتواند به آن دست پیدا کند، لذا تقلید تنها در فروع دین جایز بلکه 

الزم شمرده شده است.
بــا توجــه بــه مــدارک مختصــری کــه ارائــه شــد، ایــن حقیقــت بــرای هــر آزاد اندیش 
منصفــی روشــن می گــردد کــه اســام بــا عرضــه داشــتن واقعیــت دیــن بــر اســاس منطــق 
ــه در  ــد کورکوران ــده، بشــر را از تقلی ــل عقی ــوع تحمی ــودن از هــر ن و اســتدالل، و دور ب

امــور بــاز داشــته و نمی خواهــد کــه انســان ها بــی دلیــل مطلبــی را بپذیرنــد.
ــریت در وادی  ــای بش ــد راهنم ــی نمی توان ــری و آزاد اندیش ــن ژرف نگ ــا چنی آی
ــن  ــروی از چنی ــا پی ــودن، و ب ــی ب ــن نظام ــا در چنی ــد؟ آی ــتگاری باش ــی و رس نیکبخت
اصولــی زندگــی کــردن، بــه انســان تابناکــی فکــر و آرامــش درون نمی بخشــد؟ کــدام 
ــت داده  ــت اهمّی ــّری حقیق ــش و تح ــم و دان ــه عل ــام ب ــد اس ــری همانن ــب فک مکت

اســت؟

الف: شرائط تحقیق در اسالم

ــه حقیقــت و واقعیــت  ــن مبیــن اســام تحقیــق و تفّحــص جهــت وصــول ب در دی

1. »سیره ابن هشام«، ج 1، ص 509 - 513



سراب حقیقت؛ تحری حقیقت در بهائیت۴۸

ــود: ــاره می ش ــه آن اش ــال ب ــور اجم ــه بط ــت ک ــرائطی اس دارای ش
عــدم تکیــه بــر ظــن و گمــان؛ قــرآن کریــم پیــروی از ظــن و گمــان را نهــی کــرده 
ــه شــناخت  ــی دوری جســته و ب ــد کــه از شــناخت ظّن ــه انســان ها گوشــزد می کن و ب

یقینــی بپردازنــد:
»َو َما َلم به من علم، ان یتبعون اال الظن و ان الظن ال یغنی من احلق َشیئا«1 

بنابرایــن قــرآن کریــم نــه تنهــا بــه شــناخت اهمیــت می دهــد، بلکــه آن شــناختی را 
می پذیــرد کــه مطابــق بــا واقــع بــوده و حقیقــت داشــته باشــد. همچنیــن در آیــه شــریفه 
»ال تقف ما لیس لک به علم، إن السمع والبرص والفؤاد کل اولئک کان عنه 

مسئوالً«2 

تأکیــد می کنــد چیــزی را کــه بــه آن علــم نداریــد، پیــروی نکنیــد. زیــرا گــوش 
ــاز خواســت می شــوند.  و چشــم و دل، پیرامــون دریافت هــای خــود در روز قیامــت ب
قــرآن کریــم تــا بــه آنجــا بــرای گــوش و چشــم و قلــب اهمیــت قائــل اســت کــه آنهــا 

ــد. ــئول می دان را مس
از منظــر قــرآن کریــم پیــروی از ظــن و گمــان، آفتی اســت کــه گریبانگیــر اکثریت 

مردم شــده اســت: 
»وإن تطع اکثر من فی األرض یضلوک عن سبیل اللهان یتبعون إال الظن«3 

اگر از اکثر مردم روی زمین اطاعت کنی، ترا از راه خدا گمراه می کنند؛ آنان 
جز از ظن و گمان پیروی نمی کنند.

هــزار ســال بعــد از نــزول قــرآن کریــم، علمــای جدیــد غــرب ماننــد دکارت اّولیــن 

1. سوره نجم: 53، آیه 28.
2. سوره اسراء: 17، آیه 36.
3. سوره انعام: 6، آیه 116.



۴۹ فصل دوم: تحری حقیقت در مکاتب و ادیان

اصــل منطقــی خــود را بــر اســاس همیــن آیــه شــریفه فــوق قــرار داده می گویــد: 
هرگز چیزی را حقیقت ندانم، مگر اینکه بر من بدیهی و ثابت شده باشد«.۱

فاماریون نیز از قول دکارت نقل می کند که وی گفته است: 
»حقیقت را با بی طرفی مطلق و با روحی آزاد از قید هرگونه تعصب جستجو 

کنید«.۲ 
ــین  ــای پیش ــاس دریافت ه ــرد اس ــم می گی ــه تصمی ــی ک ــرو دکارت هنگام از این
خــود را زیــر و رو کنــد و بــا پیــروی از اصولــی خردمندانــه بــه دنبــال حقیقــت بشــتابد، 

ــد:  ــاز می کن ــن آغ ــن راه چنی ــن گام خــود را در ای اولی
»نخست اینکه هیچ چیز را حقیقت نپندارم جز آنچه درستی آن بر من بدیهی 
شود؛ یعنی از شتاب زدگی و سبق ذهن سخت بپرهیزم و چیزی را به تصدیق 
نپذیرم مگر آنکه در ذهنم چنان روشــن و ممتاز گــردد که جای هیچ گونه 

شکی باقی نماند«.۳
دکارت انگیزه این تصمیم را چنین اعام می دارد: 

»چون خداوند به هرکس بینائــی داده که حق را از باطــل تمیز دهد، هرگز 
ممکن نبود به پیروی عقائد دیگران راضی شــوم مگر باین نیت که در زمان 

مقتضی آنها را با قوه عقل خویش بیازمایم«.۴
پــاک مــردان آزاد اندیــش هیچــگاه چنیــن بــی راهــه نرفته انــد کــه انســانی را معیــار 
شناســائی حــق به حســاب آورنــد. ارســطو )معّلــم اول( آنــگاه کــه رو در روی نظریه ای 

1. »نقد اصول دوازده گانه«، ص 17
2. »اسراز مرگ و زندگی«، ص 61

3. »گفتار در روش راه بردن عقل«، ص 31
4. همان، ص 40



سراب حقیقت؛ تحری حقیقت در بهائیت۵۰

از افاطــون، اســتاد صاحــب نامــش قــرار می گیــرد، فریــاد مــی زنــد: 
»افاطون گرامی است، ولی حقیقت گرامی تر است«.۱

و چه زیبا گفته فیلسوف بزرگ شرق ابوعلی سینا 
»آنکس که سخنان بی برهان بر زبان آرد، یا به گفتار بی دلیل گوش فرا دهد، 

بجاست که از جامعه انسانی بیرون شود«.۲
۲. بــی طرفــی؛ از اصولــی کــه قــرآن راجــع بــه آن تأکیــد مــی ورزد، مســئله تــاش 
بــرای بــی طــرف مانــدن و خــوب قضــاوت کــردن اســت. »أفمــن زیــن لــه ســوء عمله 
فــراه حســنا«.۳ ایــن آیــه در مــورد کســانی اســت کــه عمــل بــد در نظــر آنــان خــوب 
جلــوه می کنــد. اگــر انســان بخواهــد صحیــح قضــاوت کنــد، بایــد در مــورد مطلبــی 
کــه می اندیشــد و بــه قضــاوت می پــردازد، کامــًا بــی طرفــی خــود را حفــظ نمایــد تــا 
از هواهــای نفســانی در امــان بمانــد. »ِتْلــَک ِإًذا ِقْســَمٌة ِضیــَزی«.۴ ایــن قســمت کــردن 

بــا داوری و انصــاف نیســت.
۳. عدم پیروی از نفس و هوی؛ قرآن کریم می فرماید: 

ُِم اْلَُدی«5  بِّ ن رَّ »َو َما َتَْوی االَنُفُس َو َلَقْد َجاءُهم مِّ

مشرکین تنها جز ظن و گمان و آنچه دل پیروی کنند نیستند.
از منظــر قــرآن، پیــروی از هــوی و هــوس بزرگتریــن مانــع ســر راه تحقیــق و تحــّری 
می باشــد. هواهــای نفســانی لغزشــگاه بزرگــی بــرای انســان ایجــاد می کنــد کــه وی را 

از شــناخت حقائــق بــاز مــی دارد: 
1. »تاریخ فلسفه«، ص 59

2. من قال او سمع بغیر دلیل فلیخرج عن الربقة االنسانیة؛ »تعاون الدین والعلم«، ص 16
3. سوره فاطر: 35، آیه 8.

4. سوره نجم: 53، آیه 22.

5. سوره نجم: 53، آیه 23.



۵۱ فصل دوم: تحری حقیقت در مکاتب و ادیان

»و ان کثریًا لیضلون باهوائهم بغری علم«1 

و چه بســیار افرادی که بدون علم و از روی هــوا و هوس های خود موجب 
گمراهی می شوند.

۴. دوری از شــتاب زدگــی؛ هــر قضــاوت و اظهــار نظــری نیــاز بــه مقــدار معینــی 
ــک مســئله جمــع نشــود،  ــی در ی ــدر کاف ــه ق ــدارک ب ــا م ــی دارد و ت ــدارک کاف از م

ــه اظهــار نظــر و شــتابزدگی موجــب لغــزش اندیشــه اســت. هرگون
۵. عــدم نســبت گرائــی و گذشــته نگــری؛ انســان بــه حکــم طبــع نخســتین خــود، 
ــول نســل های گذشــته  ــورد قب ــده خــاص م ــک فکــر و عقی ــد ی هنگامــی کــه می بین
ــه اندیشــه خــود دهــد، آن را می پذیــرد.  ــه خــود بــدون آنکــه مجالــی ب بــوده، خــود ب
قــرآن کریــم یــاد آوری می کنــد کــه پذیرفته هــا و باورهــای گذشــتگان را مادامــی کــه 
ــای گذشــتگان  ــل باوره ــد؛ شــما در مقاب ــل خــود نســنجیده اید، نپذیری ــار عق ــا معی ب

بایــد اســتقال فکــری داشــته باشــید. 
»َقاُلوْا َبْل َنتَّبُِع َما َأْلَفْینَا َعَلْیِه آَباءَنا َأَو َلوَکاَن آَباُؤُهْم الَ َیْعِقُلوَن َشْیًئا َو الَ هَیَْتُدون«2 

ــود  ــدران خ ــرا از پ ــه چ ــد ک ــخ می کن ــه را توبی ــد کورکوران ــّدت تقلی ــه ش ــرآن ب ق
پیــروی می کنیــد.

۶. دوری از شــخصیت زدگــی و شــخصیت گرائــی؛ یکی دیگــر از موجبات لغزش 
در تحقیــق گــزارش بــه شــخصیت های بــزرگ تاریخــی یــا معاصــر اســت کــه از نظــر 
عظمتــی کــه در بیــن مــردم دارنــد بــر روی فکــر و اندیشــه و تصمیــم و اراده دیگــران 
ــم  ــد و ه ــخیر می کنن ــران را تس ــر و اراده دیگ ــم فک ــت ه ــد؛ در حقیق ــر می گذارن اث

دیگــران در مقابــل آنهــا اســتقال فکــری خــود را از دســت می دهنــد. 

1. سوره انعام: 6، آیه 119.
2. سوره بقره: 2، آیه 170.



سراب حقیقت؛ تحری حقیقت در بهائیت۵۲

بِیال«1  اءَنا َفَأَضلُّوَنا السَّ ا َأَطْعنَا َساَدَتنَا َو ُکَبَ نَا إِنَّ »َو َقاُلوا َربَّ

ــه از  ــد ک ــا بودن ــی م ــر علم ــی و معاص ــخصیت های تاریخ ــا و ش ــزرگان م ــن ب ای
ــد. ــراه کردن ــا را گم ــتند و م ــر گذاش ــا اث ــر روی م ــی ب ــاظ روح لح

ــه  ــت ک ــی اس ــی از آفات ــخصیت زدگ ــد و ش ــا تقلی ــی و ی ــود باختگ ــاری خ بیم
ضربه هــای شــکننده ای را بــر اقــوام و ملــل گوناگون وارد ســاخته اســت. از بــاب نمونه 
اعــراب جاهلــی بــه جهــت وابســتگی شــدید بــه نیــاکان خــود و تقلیــد از ســنت های 
غلــط گذشــتگان خــود همــواره در برابــر فرامیــن حیــات بخــش قــرآن موضــع منفــی 

ــد:  ــاذ می کردن اتخ
»و اذا قیل لم اتبعوا ما انزل اهلل قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آبائنا او لو کان آبائهم 

ال یعقلون شیئًا و ال هیتدون«.2 

و هنگامی که به آنها گفته می شــود از آنچه خداوند نازل کرده است پیروی 
کنید، می گویند: ما از آنچه پدران خود را بر آن یافتیم پیروی می کنیم. آیا مگر 

نه این است که پدرانشان چیزی را درک نمی کردند و هدایت نیافته بودند.
چنیــن بینش درســتی نســبت به حقیقت در اســام اســت کــه امیرالمؤمنین)شــاگرد 

اول مکتــب اســام می فرمایــد: 
»التعرف احلق بالّرجال بل اعرف احلق تعرف منه اهله«3 

چیزی را به اعتبار شــخصیت ها حقیقت مدان، بلکه نخست حق را بشناس، 
آنگاه پیروان حق را خواهی شناخت.

۷. عــدم تعّصــب؛ تعّصــب ســّد محکمــی بــرای تحقیــق شــناخته می شــود. زیــرا 

1. سوره احزاب: 33، آیه 67.
2. سوره بقره: 2، آیه 170.

3. »احیای علوم الدین«، ص 52
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دســتگاه اندیشــه انســان طــوری آفریــده شــده کــه اگــر روح انســان از نظــر عاطفــی، 
رنــگ خاصــی داشــته باشــد، نمی توانــد حقائــق را آنچنــان کــه هســت ببینــد. 

ــد:  ــام علی)می فرمای ــن ام ــه امیرالمؤمنی همچنانک
»َمن َعشــق َشیئًا أعشــی َبرَصه و أمَرض َقلبه َفهو َینُظر بعنی َغری َصحیحٍة َو 

َیسَمع بأذٍن َغری َسمیَعٍة«1 

از چیزهائی که به روح انســان رنگ می دهد و انسان نمی تواند درست ببیند، 
عشق و عاقه است. آدمی به هر چیزی که عشق ورزید، نسبت به آن تعّصب 

پیدا می کند. در آن صورت دیگر نمی تواند شیئ را آنچنان که هست ببیند.
بنابرایــن عــدم تعّصــب از شــرائط تحقیــق و تحــّری می باشــد. امــا پیــروان ایــن فرقــه 
بــه تبــع رهبرانشــان نســبت بــه آئیــن باطــل خــود تعّصــب بیــش از حــد داشــته و خــود 
ــدی صبحــی کــه خــود  ــه مهت ــان کــه فضــل الل ــد. همچن ــر می دانن را از دیگــران برت

ــاره می نویســد: ــن ب ــه می زیســته، در ای ــن فرق ســالیانی در ای
»اهل بهاء خود را جوهر و ثمره عالم و ســایرین را هیاکل معطله و اشخاص 
مهمله فرض می کنند و در باطن به نظر حقارت و خفت می نگرند و خویشتن 
را احباب و غیر از خــود را اغیار می دانند و علی زعمهم هر کس که در این 

طریقه سالک نباشد، کور باطنی و مرده روحانی است«.۲
اگــر ایــن فرقــه گمــراه تعّصــب را از خــود دور نماینــد، بهتــر می تواننــد نســبت بــه 
افــراد قضــاوت کننــد. زیــرا بــرای تحــّری و تحقیــق، بــی طــرف بــودن ضــرورت دارد. 
ماننــد آئینــه بایــد بــی رنــگ بــود تــا صورت هــا را بــه خوبــی منعکــس کــرد. آئینــه بــه 

1. »نهــج الباغــه«، مصطفــی زمانــی، خطبــه 108. کســی کــه عشــق چیــزی را در ســر داشــته باشــد، 
ــد،  ــا چشــم مریــض می بین ــد. چنیــن فــردی ب ــا می ســازد و قلبــش را مریــض می گردان چشــمش را نابین

ــا گــوش ســنگین می شــنود. ب
2. »خاطرات صبحی«، ص 89 و 90
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همــان نســبت کــه تــار و غبــار آلــود باشــد، در وضــع صــورت نیــز تغییــر می دهــد.

ب: جمع بندی

ــان داشــتیم و تحــّری حقیقــت  ــن فصــل مفهــوم بهائیــت، مغالطــه نقــد را بی در ای
در لغــت و اصطــاح را تعریــف نمودیــم. ســپس تاریخچــه پیدایــش بهائیــت را ذکــر 
کردیــم و بعــد بــه معّرفــی تعالیــم دوازده گانــه بهائیــت و نقــد اجمالــی از آن پرداختیم. 
در ادامــه بــه موضــوع تحّری حقیقــت در آئیــن و ادیان گذشــته از زرشــت، مســیحیت، 
یهودیــت و اســام بیــان کردیــم و ثابــت نمودیــم تحــّری حقیقــت از کشــفیات رهبــران 
ــم  ــن تعلی ــراه، ای ــه گم ــن فرق ــیس ای ــل از تأس ــال قب ــزاران س ــه ه ــوده، بلک ــی نب بهائ
جــزء تعالیــم تمــام انبیــای الهــی بــود؛ چــرا کــه روحیــه هــر انســانی، جســتجوگری و 
ــان ها  ــام انس ــره تم ــه را در ذات و جوه ــن روحی ــال ای ــد متع ــت و خداون ــص اس تفح
قــرار داد کــه توانســت بــه چنیــن تکنولــوژی عظیمــی در جهان دســت پیــدا کنــد؛ اگر 
انســان ها هماننــد حیوانــات بــه زندگــی روزمــره خــود مشــغول بودنــد و بــه تحقیــق و 
ــچ گاه  ــد، هی ــف نمی ش ــر کش ــرای بش ــوالت ب ــز مجه ــد، هرگ ــص نمی پرداختن تفح
نحــوه زندگــی و شــرائط او تغییــر نمی کــرد؛ بنابرایــن حــق طلبــی و تحــّری حقیقت در 
خمیــره ی انســانی نهادینــه گشــته، بــا آب و ِگل او سرشــته شــده و در اعمــاق فطرتــش 

قــرار گرفتــه اســت و حــرف جدیــدی نیســت؛ هــر چنــد حــرف صحیحــی اســت.
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بعــد از اینکــه از معنــای لغــوی و اصطاحــی تحــّری حقیقــت در فصــل گذشــته 
گاه شــدیم و معلــوم گردیــد کــه تحــّری حقیقــت در ادیــان گذشــته خصوصــًا دیــن  آ
مبیــن اســام از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار اســت، در ایــن فصــل از اهّمیــت تحــّری 
حقیقــت در اندیشــه بهائــی ســخن مــی گوئیــم و اینکــه چــه دلیلــی از دالئــل عقلــی، 
نقلــی و فطــری بــرای تحــّری از حقیقــت وجــود دارد؟ ســپس کام مؤســس ایــن فرقــه 
را جویــا خواهیــم شــد کــه در نــزد وی ایــن موضــوع از چــه اهمیتــی برخــوردار اســت. 
همچنیــن دیــدگاه جانشــین وی را خواهیــم خوانــد کــه آیــا وی همچــون پــدرش معتقد 
بــه ایــن اصــل می باشــد یــا خیــر؟ ســپس گفتــار شــوقی ربانــی جانشــین عبدالبهــاء و 
آخریــن رهبــر ایــن فرقــه را در ایــن زمینــه را خواهیــم دیــد و در پایــان ایــن فصــل نیــز 

تحــّری حقیقــت را در کام مبّلغیــن ایــن فرقــه پــی می گیریــم.
ــی اســت  ــاز آدم ــن راز هســتی و نی ــن و زیباتری ــن، جاودانه تری حقیقــت، اصیل تری
کــه سلســله مؤمنــان و عالمــان صــادق چــه جان هــا کــه در راه آن نباختــه، و جاهــان 
و باطــل پرســتان چــه توطئه هــا و ترفندهــا کــه بــرای محــو و مســخ آن نســاخته اند. چــه 
تلــخ واقعیتــی اســت مظلومیــت حقیقــت و چــه شــیرین حقیقتــی اســت ایــن واقعیــت 
کــه در مصــاف همیشــگی حــق و باطــل، حــق ســربلند و ســرفراز اســت و باطــل از 
بیــن رفتنــی و نگونســار. تحــّری حقیقــت یکــی از تعالیــم و شــعارهائی اســت کــه در 
بیــن همــه ادیــان الهــی بعنــوان تعلیمــی کــه از نظــر عقلــی و فطــری مــورد تأئیــد بــوده، 
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ــه بهائیــت ایــن تعالیــم را از ابداعــات و  نــام بــرده شــده اســت. امــا رهبــران فرقــه ضاّل
ــان وانمــود می کننــد کــه اگــر  ــژه آئیــن خویــش قلمــداد نمــوده و چن مزّیت هــای وی
نــدای دل نشــین میــرزا حســینعلی نــوری نبــود، آوازه ایــن تعالیــم بــه گوش نمی رســید.

عبدالبهاء در کتاب خویش در این باره می گوید: 
»این تعالیم پیش از ظهور بهاءالله کلمه ای از آن در ایران مســموع )شــنیده( 

نشده بود، این را تحقیق فرمائید تا بر شما ظاهر و آشکار شود«.۱
عبدالبهــاء بــه قــدری از نــو و بدیــع بــودن ایــن تعالیــم مطمئــن اســت، گویا قبــل از 

پــدرش احــدی چنیــن ســخنی نگفتــه اســت. وی در ایــن زمینــه می گویــد: 
»جمیع می گفتند: تعالیم حضــرت بهاءالله فی الحقیقة مثل ندارد، روح این 
عصر اســت و نور این قرن؛ نهایت اعتراض این بود اگر نفسی می گفت: در 
انجیل هم شبیه این تعالیم هست، می گفتیم: از جمله این تعالیم وحدت عالم 
انسانی است. این در کدام کتاب است نشان بدهید؟ و صلح عمومی است، 
این درکدام کتاب اســت؟ و دین باید سبب محبت و الفت باشد، اگر نباشد 
عدم دین بهتر اســت، درکدام کتاب است؟ و دین باید مطابق با عقل سلیم و 
علم صحیح باشد، این درکدام کتاب است؟ و مساوات بین رجال و نساء در 
کدام کتاب است؟ و ترک تعصب مذهبی و دینی و تعصب وطنی و تعصب 
سیاسی و تعصب جنسی است، و این در کدام کتاب است؟ و از این قبیل«.۲

وی همچنیــن در مــورد جامــع و کامــل بــودن ایــن تعالیــم چنــان ســخن مــی رانــد، 
گویــا نجــات و رســتگاری بــرای ابنــای بشــر جــز ایــن تعالیــم نیســت. وی می گویــد:

»تعالیم حضرت بهاءالله... جامع جمیع تعالیم است و واضح و مشهود است 
که نجاح و فاح بدون این تعالیم از برای عالم انســانی مســتحیل و ممتنع و 

1. »مکاتیب عبدالبهاء«، ج 3، ص 114
2. »خطابات عبدالبهاء«، ج 3، ص 78
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محال و هر فرقه ای از عالم انسانی نهایت آمال خویش را در این تعالیم آسمانی 
موجود و مشهود بیند«.۱

وی همچنیــن از عواقــب عــدم پــای بنــدی پیروانــش بــه ایــن تعالیــم ســخن گفته و 
ابــراز تأســف نمــوده اســت:

»اگر بموجب تعالیم الهی عمل کنیم، فوالله مانند ســراج روشــن شویم. اما 
اگر عمل نکنیم، وای برحال چنان نفوسی که بر تعالیم بهاءالله مطلع شوند و 
بدانند که سبب نجات ابدی است و تقرب الهی و با وجود این عمل نکنند، 
بســیار جای اسف است پس باید شب و روز بکوشیم تا بموجب تعالیم الهیه 
عمل نمائیم این اســت عزت ابدی این اســت موهبت الهی این است شرف 

عالم انسانی این است حیات سرمدی«.۲
ــاب و  ــات ن ــم افاض ــن تعالی ــه ای ــی ورزد ک ــد م ــه تاکی ــن نکت ــر ای ــن ب او همچنی
فرمایش هــای بــی بدیلــی اســت کــه تــا قبــل از آئیــن بهائــی هیــچ کجــا صحبتــی از آن 

ــدارد: ــم نداشــته و ن ــری در عال ــل و نظی ــوده و مث نب
»نداءالله چنان بلند شــد که جمیع گوش ها ملتذ گردید و همه ارواح مهتز و 
عقول متحّیر که این چه ندائی است که بلند است، این چه کوکبی است که 
طالع است. یکی حیران بود، یکی تحقیق می نمود، یکی بیان برهان می کرد. 
جمیــع می گفتند: تعالیم حضرت بهاءالله فی الحقیقه مثــل ندارد؛ روح این 

عصر است و نور این قرن«.۳
امــا در مــوارد متعــددی نیــز می بینیــم کــه وی بــه ایــن حقیقــت تلخ پــی برده اســت 
کــه تشــویق مــردم بــه شــناخت حــق و واقعیــت، از ابتــکارات پدرش نیســت، ناچــار به 

1. همان، ص 24 و 25
2. »مائده آسمانی«، ج 5، ص 140

3. »خطابات عبدالبهاء«، ج 3، ص 78



سراب حقیقت؛ تحری حقیقت در بهائیت۶۰

تناقــض گوئــی افتــاده می گویــد: 
»حضرت بهاءالله تجدید تعلیم فرمود«.۱ 

یعنــی پــدرش آموخته هــای پیــام آوران الهــی گذشــته را یــادآوری نمــوده اســت. در 
گســتره ای دیگــر نیــز بــه ایــن واقعیــت تصریــح می کنــد کــه تحــّری حقیقــت کشــف 

بهائیــان نبــوده بلکــه اســاس کار جمیــع انبیــاء الهــی تحــّری حقیقــت بود:
»حضرت موســی ترویج حقیقت کرد و همچنین حضرت مسیح و حضرت 
ابراهیم و حضرت رســول و حضرت باب و حضرت بهاءالله، کل تأسیس و 

ترویج حقیقت نمودند«.۲ 
بنابرایــن آنچــه کــه رهبــران بهائــی متذکــر آن شــده اند، همــان تعالیمــی هســتند که 

در ادیــان قبــل نیــز مطــرح بوده اســت.
و باز عبدالبهاء همین مضامین را در گستره ای دیگر نیز ابراز داشته می گوید:

»اساس جمیع انبیاء حقیقت اســت و حقیقت یکی است. حضرت ابراهیم 
منــادی حقیقت بود، حضرت موســی خادم حقیقت بود، حضرت مســیح 

مؤسس حقیقت بود، حضرت محمد مرّوج حقیقت بود«.۳
و به کرات و مرآت این مفهوم را در بیانی روشن اعام کرده می گوید:

»اساس ادیان الهی یکی است، یک حقیقت است، یک روحست، یک نور 
است، تعدد ندارد. از جمله اساس دین الهی تحّری حقیقت است که جمیع 

بشر تحّری حقیقت کنند«.۴

1. همان، ج 1، ص 18 و 19
2. همان، ج 1، ص 210. و ج 2، ص 5

3. همان، ج 2، ص 55
4. همان، ج 1، ص 66



۶۱ فصل سوم: جایگاه تحری حقیقت در اندیشه بهائی

جالــب اســت کــه عبدالبهــاء تحــّری حقیقــت را نــه تنهــا کار انبیــا و اســاس ادیــان 
ــده  ــن عقی ــز همی ــران باســتان نی ــان ای ــد، بلکــه در وصــف لهراســب و ای الهــی می دان
دارد. وی در خطابــه ای کــه در رملــه اســکندریه مصــر مــورخ ۱۴ ربیــع األول ۱۳۳۰ در 

هتــل ویکتوریــا بیــان داشــته گفتــه اســت:
»حضرت زردشــت وقتی ظاهر شد که ایران ویران بود و اهل ایران در نهایت 
خذالن مدتی محاربات دائمی در میان ایران و ترکستان بود. در ایام لهراسب 

جزئی آرام یافت زیرا لهراسب بنده حق بود و تحری حقیقت می نمود«.۱
 مبّلغیــن و مؤّلفیــن ایــن فرقــه نیــز بــه تبعّیــت از عبدالبهــاء اعتــراف کردنــد کــه ایــن 
تعالیــم در امــم گذشــته نیــز وجــود داشــته اســت. دکتــر محمــود مجــذوب در مــورد 

جایــگاه تحــّری حقیقــت در ادیــان ســالفه می نویســد:
»در جمیع کتب سماویه و ادیان الهیه، پیروان مظاهر مقدسه به تحّری حقیقت 
و ترک تقالید مأمور شدند. و در خال آیات و مطالب کتب و صحف مقدسه 
ادیان ســالفه تأکیدات اکیده در خصوص وجوب تحّری و احتراز از تقالید 
وارد شده است. دیانت مقدس بهائی جمیع اهل عالم را به تحّری حقیقت و 
ترک تقالید جاهانه دعوت نموده و این موضوع را یکی از اساسی ترین مبادی 
و تعالیم روحانی و دینی این ظهور مبارک قرار داده است و می توان اّدعا نمود 
که در هیچیک از ادیان ماضیه تا این اندازه در این باره تأکید و تصریح نشده 
است. اهمّیت این مسئله در این ظهور ملکوتی بقدری است که تقلید در امور 
فرعی و جزئی دینی هم ممنوع شــده و اصــواًل دیانت بهائی طبقه روحانی و 
پیشوای مذهبی که محل رجوع و مرجع تقلید و متابعت مؤمنین باشند وجود 
ندارد بلکه هر فردی شخصًا و مستقًا و با عقل و ادراک خداداد خود مأمور 
تحّری و تحقیق نســبت به حقائق و مسائل شده اســت. در شریعت مقدس 

1. همان، ج 3، ص 50 و 51
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اســام تقلید در امور فرعیه دینیه برای افرادی که قدرت و استطاعت وقوف 
بر احکام الهیــه و نحوه اجرای آن را ندارند مجاز اســت چنانکه در حدیث 
مشهور اسامی آمده است: و اّما َمن َکان ِمن الفقهاء َصائنًا لنفسه َحافظًا لدینه 
مخالفًا لهواه مطیعًا ألمر موال، فللعوام أن یقلدوه. یعنی اما فقیه و مجتهد کسی 
است که نگهدار نفس خود و حافظ دین خود باشد و با هوای نفس خویش 
مخالفت کند و مطیع امر موالی خود باشــد پس بر عوام اســت که از چنین 
کسی تقلید کنند. و لکن در این دور مبارک چنانکه اشاره شد تقلید در امور 

فرعی هم جایز نیست«.۱

گفتار اول: بهائیت ادامه بابیت

بــا مطالعــه آثــار بهائی بــه ایــن نتیجــه می رســیم کــه آراء و افــکار بهائیــت در توحید 
و الوهیــت، نبــوت، معــاد، قیامــت و همچنیــن در موضوعاتــی نظیــر تحــّری حقیقــت 
برگرفتــه از فرقــه بابّیــت اســت کــه مؤّســس آن ماننــد رهبــران بهائــی در عمــل مخالــف 
تحــّری حقیقــت بــود. زیــرا علــی محّمــد شــیرازی مّدعــی بابیــت و مهدویــت بعــد از 
تشــکیل حــروف حــّی، بــه آنــان اعــام داشــت کــه جهــت انجــام مراســم حــج عــازم 
مکــه می باشــم. بعــد از اعمــال حــج بــه کربــا خواهــم آمــد و بــا شــما دیــدار خواهــم 
ــن( کــه از  ــرة العی ــی ق ــی )پســرخاله طاهــره برغان ــن ماجــواد برغان ــن بی نمــود. در ای
جملــه بابیــان محســوب می شــد، بــه همــراه تعــدادی از پیــروان علــی محّمــد بــاب بــه 
کربــا رفــت و منتظــر ورود بــاب شــد، امــا علــی محّمــد از وعده خــود تخّلــف نموده 
بــه کربــا نرفــت. ایــن امــر تزلزلــی را در عقیــده ماجــواد نســبت به بــاب ایجــاد کرد. 
بدنبــال آن مطمئــن شــد کــه علــی محّمــد شــیرازی آن موعــودی نیســت کــه هــزاران 
ــی  ــف نمــوده اســت. عل ــود، چــرا کــه وی در وعــده خویــش تخّل ســال منتظــرش ب

1. »مجله آهنگ بدیع«، اردیبهشت 1345، صص 53 - 55 - 58



۶۳ فصل سوم: جایگاه تحری حقیقت در اندیشه بهائی

محّمــد شــیرازی کــه از ایــن موضــوع اّطــاع یافــت، وی را از خــود طــرد نمــود و از 
بابیــت اخــراج کــرد.۱

یکــی دیگــر از مــوارد توجیــه ناپذیــر و ناقــض ایــن تعلیــم در بابیــت، حکــم 
ــد شــیرازی  ــی محّم ــان عل ــی در زم ــر باب ــب غی ــود کــردن تمامــی کت ســوزاندن و ناب

ــد: ــرده می نویس ــح ک ــه آن تصری ــز ب ــاء نی ــه عبدالبه ــور ک ــت.۲ همانط اس
»در یوم ظهور حضرت اعلی منطوق بیان ضرب اعناق و حرق کتب و اوراق 

و هدم بقاع و قتل عام اال من آمن و صدق بود«.۳
بــه راســتی مــردم زمانــه چــه بهــره ای از حقیقــت خواهنــد بــرد، وقتــی هیــچ کتابــی 
جــز ســخنان بــاب در گســتره گیتــی باقــی نمانــد و تمــام مطالــب و کتــب، منحصــر 
ــت:  ــه اس ــاب گفت ــد ب ــی محّم ــه عل ــان ک ــد. همچن ــتداران وی باش ــاب و دوس ــه ب ب
تدریــس هیــچ کتابــی بــه جــز کتــاب بیــان جایــز نیســت مگــر آنچــه بــه علــم کام 
ــل  ــرای اه ــده ب ــراع ش ــر اخت ــوم دیگ ــول و عل ــق و اص ــه از منط ــت. آنچ ــوط اس مرب
ــیاری از  ــا بس ــتند.۴ ی ــأذون نیس ــا م ــس آنه ــدن و تدری ــت و در خوان ــز نیس ــان جای ایم
کتــب اصلــی بابیــت و بهائیــت کــه بــه زبــان فارســی اســت، در اختیــار بهائیــان قــرار 
ــع می شــود! کــه از  ــا اینکــه تقطی ــه نمی شــود ی ــا ترجم ــه ســایر زبان ه ــا ب ــرد ی نمی گی
ایــن جملــه می تــوان کتــب علــی محمــد بــاب را نــام بــرد و ایــن اقدامــات برخــاف 

تحــّری حقیقــت اســت.

1. »حضرت طاهره« ص 400
2. »بیــان فارســی«، ص 198، »البــاب الســادس مــن الواحــد الســادس، فــی حکــم محــو کل الکتــب اال 
مــا انشــئت او تنشــی فــی ذلــک االمــر« یعنــی حکــم نابــودی تمامــی کتــب بجــز آنهائــی کــه در بــاره 

بابیــت نوشــته شــده یــا نگاشــته خواهــد شــد
3. »مکاتیب عبدالبهاء«، ج 2، ص 266

ــر  ــب غی ــی کت ــس ف ــوز التدری ــع ال یج ــد الراب ــن الواح ــر م ــاب العش ــی«، ص 130، الب ــان فارس 4. »بی
ــان... البی



سراب حقیقت؛ تحری حقیقت در بهائیت۶۴

علــی محّمــد شــیرازی وقتــی کتــاب بیــان را بــه رشــته تحریــر در آورد، بابیــان از آن 
بــه عنــوان کتــاب آســمانی تلقــی می کردنــد، وی ابتــدا ایــن کتــاب را بــه زبــان عربــی 
نوشــت، ســپس بــا شــرح و تفصیــل بیشــتری، بــه فارســی نیــز نــگارش پیــدا کــرد. بنابر 
آنچــه کــه علــی محمــد بــاب در نظــر داشــت، می خواســت بیــان عربــی در ۱۹ واحــد 
)فصــل( و ۱۹ بــاب نوشــته شــود، امــا عمــرش کفــاف نــداد و تــا بــاب نــوزده از واحــد 
یــازده بیشــتر ننوشــت و بیــان فارســی از عربــی نیــز ناقص تــر اســت. زیــرا تــا بــاب دهم 

از واحــد نهــم نگاشــته شــده اســت.
ــه  ــده شــود و ن ــزی خوان ــه چی ــاب خــودش ن ــه جــز کت ــه تنهــا دســتور داد ب وی ن
تدریــس گــردد، بلکــه حکــم بــه هــدم و نابــودی هــر آنچــه غیــر بابــی اســت اعــم از 
ــام  ــه ن ــی ب ــا آئین ــد ب ــی بمان ــک جهان ــا ی ــی انســان ها می دهــد۱ ت ــر و حت ــد، مقاب معاب

بابیــت.
ســفارش ها و احــکام علــی محّمــد بــاب آنقــدر غیــر انســانی و غیــر منطقــی و بــه 
دور از حــق پذیــری اســت کــه خــود بهائیــان نیــز قادر بــه توجیــه آن نشــدند. لهــذا آنان 
مجبــور شــدند در پاســخ بــه معترضیــن احــکام بابیــت بگوینــد آئیــن بابیــت هماننــد 
اســام منســوخ شــد و دیگــر ارتباطــی بــه مــا نــدارد کــه مؤســس بابیــت چــه حکمــی 
داده یــا چگونــه می اندیشــیده اســت. و حســینعلی نــوری مؤســس فرقــه بهائیــت نیــز 

کتــاب "اقــدس" خویــش را ناســخ کتــاب "بیــان" علــی محمــد بــاب اعــام کــرد.۲
میرزا اسد الله فاضل مازندرانی از مبّلغین سرشناس فرقه بهائیت می گوید: 

»کتاب بیان به کتاب اقدس جمیع احکامش منسوخ است مگر احکامی که 
در کتاب اقدس مذکور و تأکید شده است؛ مرجع کل کتاب اقدس است نه 

1. »مکاتیب عبدالبهاء«، ج 2، ص 266
2. »کتاب اقدس«، ص 75
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بیان، احکام بیان منسوخ است لهذا ترجمه آن چه ثمری برای ایشان«.۱
ــر  ــی و مبش ــه اول ــاب را نقط ــد ب ــی محّم ــان عل ــه بهائی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــتابند.  ــزارش می ش ــارت م ــه زی ــد و ب ــن می گیرن ــد او را جش ــته، تول ــه دانس ظهورالل
آن هــا رفتــن بــه خانــة مســکونی بــاب را بــه عنــوان حــج خودشــان قلمــداد کــرده خــود 
را موظــف بــه انجــام آن می داننــد. پــس چگونــه اســت کــه معتقــد بــه نســخ بیــان و 

احــکام آن شــده باشــند؟
ــادات  ــکام و اعتق ــی اح ــت در نف ــع بهائی ــه نف ــا ک ــت، آنج ــن اس ــت ای ــا حقیق ام
بابیــت باشــد، حســینعلی و پیروانــش مــی گوینــد: کتــاب بیــان منســوخ شــده اســت؛ 
امــا جائــی کــه منفعــت او در تأئیــد بابیــت باشــد، یــک حــرف از کتــاب بیــان، از آنچه 

ــود. ــر می ش ــان محبوب ت ــزد آن ــت، ن ــمان اس ــن و آس در زمی
حســینعلی نــوری کــه »کتــاب بیــان« را بــه ســبب آمــدن »اقــدس« منســوخ اعــام 
ــن  ــان هســتند، نفری ــود، در موضــع ضعــف، کســانی را کــه مدعــی نســخ بی کــرده ب

ــد: ــرده می گوی ک
»قسم به خدا که اگر نفسی از اهل بیان ذکر نسخ کتاب نماید، خدا بشکند 
دهان گوینده و افترا کننده را. فوالذی روحــی و ذاتی بیده حرف من البیان 

الحب عندی عن کل من فی السموات واالرض«.۲ 
یعنــی هرکــس بگویــد کتــاب بیــان منســوخ شــده، خــدا دهــان او را بشــکند. قســم 
بــه آن کــه روح و ذات مــن بــه دســت اوســت، یــک حــرف از کتــاب بیــان نــزد مــن 

ــن اســت. ــر اســت از تمــام آنچــه کــه در آســمان ها و زمی محبوب ت
ــا نوشــتن کتــاب اقــدس، اراده نســخ بیــان را  حســینعلی بهــاء مدعــی ســت کــه ب

1. »اسراراآلثار«، ج 2، ص 106
2. « اسراراآلثار«، ج 5 ص 333
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نــدارد. طبــق گفتــه وی، قتــل۱ و غــارت۲ و جنایاتــی۳ کــه علــی محّمــد بــاب در کتاب 
ــن  ــمان ها و زمی ــه در آس ــه ک ــزد وی از آنچ ــتور داده، ن ــش دس ــروان خوی ــه پی ــان ب بی
ــه در  ــد ک ــژده می ده ــاب م ــروان ب ــه پی ــن ب ــت. وی همچنی ــر اس ــت، محبوب ت اس
آینــده احــکام بیــان را تثبیــت و آثــار و الواحــش را آشــکار می ســازد۴ زیــرا می خواهــد 
از کتــاب بیــان در اثبــات مقــام خویــش )مــن یظهــره اللــه( اســتفاده نمایــد و مــدرک و 

1. »بیــان فارســی«، ص 262، البــاب الســادس و العشــر مــن الواحــد الســابع فیــان اللــه قــد فــرض علــی 
کل ملــٍک یبعــث فــی دیــن البیــان ان ال یجعــل احــد علــی ارضــه ممــن ال یــدن بذلــک الدیــن و کذلک 
فــرض علــی النــاس کلهــم اجمعــون. بــر هــر صاحــب اقتــداری ثابــت بــوده و هســت مــن عنداللــه بــر 
اینکــه نگــذارد در ارض خــود غیــر مؤمــن بــه بیــان را. یعنــی خداونــد بــر هــر صاحــب قدرتــی واجــب 
نمــوده منطقــة تحــت ســلطه خــود را از هــر چــه غیــر بابــی اســت پــاک ســازد. عبدالبهــاء نیــز در کتــاب 
ــان  ــوق بی ــی منط ــرت اعل ــور حض ــوم ظه ــد: "و در ی ــاء«، ج 2، ص 266 می گوی ــب عبدالبه »مکاتی

ضــرب اعنــاق و حــرق کتــب و اوراق و هــدم بقــاع و قتــل عــام اال مــن آمــن و صــدق بــود".
ــون  ــن ال یدین ــوال الذی ــان حکــم اخــذ ام ــی بی ــن الواحــد الخامــس ف ــان، ص 157، الخامــس م 2. هم
بالبیــان و حکــم رده ان ان دخلــوا فــی الدیــن اال فــی البــاد آلتــی ال یمکــن االخــذ. یعنــی بایــد امــوال 
کســانی را کــه بــه بیــان ایمــان نیاورده انــد از ایشــان بگیریــد. اگــر ایمــان آوردنــد دوبــاره بــه ایشــان بــاز 
گردانیــد مگــر در ســرزمین هائــی کــه امــکان توقیــف امــوال وجــود نداشــته باشــد مثــل بــاد فرنــگ.

ــاب الســادس مــن الواحــد الســادس فــی حکــم محــو کل الکتــب کل هــا اال  3. همــان، ص 198، »الب
مــا انشــئت او نتشــئ فــی ذلــک االمــر«. یعنــی حکــم نابــودی تمامــی کتــب بجــز آنهائــی کــه در بــاره 
بابیــت نوشــته شــده یــا نوشــته خواهــد شــد. عبدالبهــاء نیــز درکتــاب مکاتیــب ج 2 ص 266 می گویــد: 
و در یــوم ظهــور حضــرت اعلــی منطــوق بیــان ضــرب اعنــاق و حــرق کتــب و اوراق و هــدم بقــاع و قتــل 

عــام اال مــن آمــن و صــدق بــود.
ــان...  ــة البی ــی نقط ــزل عل ــا ن ــخ م ــا ان ننس ــا اردن ــوا بان ــرکین ظن ــل ان المش ــع«، ص 390،، »ق 4. »بدی
ــان... فســوف نثبــت احکامــه و نبرهــن  ــزل مــن عنــد نقطــة البی ولکــن اراد بهــذا الظهــوران یثبــت مــا ن
آثــاره فــی االرض بقــدرة و ســلطان مبینــا«. یعنــی همانــا مشــرکین گمــان کرده انــد مــا اراده نســخ آنچــه 
ــن ظهــور  ــا ای ــد اراده نمــوده ب ــم ... ولــی خداون ــازل شــده داری ــاب( ن ــان )علــی محمــد ب ــر نقطــه بی ب
)ظهــور حســینعلی بهــاء( آنچــه از جانــب نقطــه بیــان نــازل شــده تثبیــت گــردد پــس بــه زودی احــکام او 

ــازیم. ــکار می س ــنی آش ــه روش ــدار ب ــدرت و اقت ــا ق ــن ب ــارش را در زمی ــم و آث ــت می کنی را تثبی
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ســندی بــرای معترضیــن و منکریــن خــود داشــته باشــد. بدیــن جهــت می گویــد:
»کل می داننــد که به این ظهور أعظم ما نّزل فی البیان ثابت و ظاهر و محقق 
شده و اسم الله مرتفع گشته و آثارالله در شرق و غرب انتشار یافته و بیان فارسی 
مخصوصًا در این ظهور امضاء شده مع ذلک متصًا نوشته و می نویسند که 
بیان را نســخ نموده اند که شاید شــبهه در قلوب القا شود و معبودیت عجل۱ 
محقق گردد«.۲ و لکن به این مقر که باختیار او کل کتب ناطق است، نسبت 

داده اند که احکام بیان را نسخ نموده اال لعنة الله علی القوم الظالمین«.۳
نتیجــه اینکــه اگــر منتقدیــن بــه ســخنان غیــر عقانی بــاب در کتــاب بیــان معترض 
شــوند، حســینعلی بهــاء می گویــد ســخنان بــاب بــه مــا بهائیــان ارتباطــی نــدارد. چــرا 
کــه بــا آمــدن بهائیــت، »بیــان« نســخ شــده اســت. امــا وقتــی منکریــن از وی ســندی 
مبنــی بــر اثبــات مقــام »مــن یظهــره اللهــی« وی طلــب نماینــد، می گویــد بــه کتــاب 
»بیــان« مراجعــه کنید. ســپس آنهانــی که »بیــان« را منســوخ و فاقــد اعتبــار در بهائیت 
ــز  ــده نی ــان نســخ نشــده، بلکــه در آین ــه تنهــا بی ــد ن ــد، لعنــت کــرده، می گوی می دانن

نســخ نخواهــد شــد. وی در تائیــد جایــگاه کتــاب بیــان در بهائیــت می گویــد:
»رجوع به آن نمائید که حرفی از آن کفایت می کند همه اهل ارض را و کان 

الله ذاکر کل شئ فی کتاب مبین«.۴ 
یعنــی خــدا همــه چیــز را در کتــاب بیــان ذکــر نمــوده اســت. و آن قــدر ایــن کتاب 

ارزشــمند اســت کــه یــک حــرف آن بــرای کل بشــریت کفایــت می کنــد!

1. گوساله، منظور حسینعلی نوری برادرش یحیی صبح ازل می باشد.
2. »اقتدارات«، ص 45 و 46

3. همان، ص 103
4. »اسراراآلثار«، ج 2، ص 102
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گفتار دوم: ادله بهائیان در تبیین تحّری حقیقت

فرقــه ضاّلــه بهائّیــت در آئیــن باطــل خویــش از تحــّری حقیقــت بــه عنــوان یکــی 
از شــعارهای اساســی خویــش نــام می برنــد. آن هــا مّدعــی هســتند دیانــت آنهــا 
جمیــع اهــل عالــم را بــه تحــّری حقیقــت و تــرک تقالیــد جاهانــه دعــوت نمــوده و 
ایــن موضــوع را یکــی از اساســی ترین مبــادی و تعالیــم روحانــی! و دینــی ایــن ظهــور 
ــه در  ــود ک ــا نم ــوان اّدع ــی، می ت ــذوب بهائ ــود مج ــر محم ــه دکت ــه گفت ــد؛ ب می دانن
هیچیــک از ادیــان ماضیــه تــا ایــن انــدازه در ایــن بــاره تأکیــد و تصریــح نشــده اســت. 
ــد در امــور  ــه بقــدری اســت کــه تقلی ــن فرق ــن مســئله در ای ــت ای ــه وی اهمی ــه گفت ب
فرعــی و جزئــی دینــی نیز ممنــوع شــده و اصــواًل در این کیــش و فرقــه، طبقــه روحانی 
و پیشــوای مذهبــی کــه محــل رجــوع و مرجع تقلیــد و متابعــت مؤمنیــن باشــند، وجود 
نــدارد؛ بلکــه هــر فــردی شــخصًا و مســتقًا و بــا عقــل و ادراک خــداداد خــود مأمــور 

تحــّری و تحقیــق نســبت بــه حقائــق و مســائل شــده اســت.۱
هرچنــد بهائیــان بــرای شــعار تبلیغاتــی خــود بــه دلیلــی تمســک نمی کننــد امــا از 
ــه دلیــل عقلــی و فطــری و نقلــی  البــای کلمــات و گفتــار رهبــران آن هــا می تــوان ب

بــرای ایــن شــعار دســت یافــت.

الف: عقلی

ــناخت  ــرای ش ــان ها ب ــدیم، کاوش انس ــاد آور ش ــز ی ــه نی ــه در مقدم ــور ک همانط
ــد.  ــاب می آی ــش بحس ــی از فطرت ــوده و جزئ ــان ب ــاد روح آن ــی از ابع ــت، یک حقیق
انســان ها هنــگام شــنیدن یــک مطلــب، آن را بــا عقــل خــود ســنجیده و بــه تجزیــه و 
ــوان یــک پشــتوانه  ــوان گفــت دلیــل عقلــی بعن ــد.۲ بنابرایــن می ت تحلیــل آن می پردازن

1. همان، ص 55
2. »پیام ملکوت«، ص 17
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ــن مطلــب آن را  ــه ای ــا توجــه ب ــز ب ــان نی ــرای تحــّری حقیقــت اســت و بهائی محکــم ب
ــد. چــرا کــه تحــّری  ــور می دهن ــاد مان ــم خــود برشــمرده و روی آن زی ــی از تعالی جزئ

ــد. ــی می باش ــی و عقان ــری، منطق ــری فط ــت ام حقیق

ب: نقلی

ــه  ــتند ب ــًا مس ــد، تمام ــاد می کنن ــم ی ــن تعلی ــرای ای ــود ب ــه خ ــان از ادّل ــه بهائی آنچ
گفته هــای حســینعلی بهــاء بعنوان مؤســس آئیــن بهائیــت و فرزنــدش عبدالبهــاء بعنوان 
ــن  ــوذ دیگــر؛ همچنی ــراد ذی نف ــا اف ــای راســتین ی ــه انبی ــه می باشــد ن ــات الل ــن آی مبّی
آنــان از دلیــل تجربــی چیــزی بیــان نکــرده و ســخن نگفته انــد. بنابرایــن آنچــه کــه در 
بخش هــای بعــد بیــان می کنیــم، از گفته هــای حســینعلی بهــاء و عبدالبهــاء و شــوقی 

ربانــی و مبلغیــن بهائیــت اســت.

ج: فطری

بهائیــان تحــّری حقیقــت را بیــش از تعالیــم دیگــر، بــه آن اهمیــت داده و پیرامــون 
آن ســخن گفتــه و مــی گوینــد، همانطــوری کــه در کتاب هــای رهبــران ایــن فرقــه نیــز 
بــه چشــم می خــورد، یکــی از دالئــل تحــّری حقیقــت را فطــری بــودن آن می داننــد، 
ــن  ــدا ای ــاع مــی کن ــول داشــته و از آن دف کــه فطــرت و سرشــت هــر انســانی آن را قب
ــه محــض شــنیدن یــک ســخن هــر چنــد از یــک  فطــرت، انســان را وادار می کنــد ب
انســان بــزرگ و الهــی باشــد، آن را فــوری قبــول نکــرده تــا وقتــی کــه آن را بــا فطرتــش 
تطبیــق داده و بــه درســتی آن پــی ببــرد. از ایــن رو پیامبــران و دانشــمندان، انســان را 

ــی راســتی ها نمــوده و ازکژیهــا برحــذر داشــته اند. ــی جوئ ــه پ تشــویق ب

گفتار سوم: کالم حسینعلی بهاء

حســینعلی نــوری بعنــوان مؤســس و رهبــر ایــن فرقــه در مــورد تحقیــق و تفحــص 



سراب حقیقت؛ تحری حقیقت در بهائیت۷۰

نســبت بــه درســتی یــک مطلــب چنیــن ابــراز مــی دارد:
»انســان چون به مقام بلوغ فائز شــد، باید تفحص نماید و متوکًا علی الله و 
مقدسًا عن الحب و البغض در امری که عباد به آن متمسک اند تفکر کند و به 

سمع و بصر خود بشنود و ببیند«.۱
وقتــی حســینعلی نــوری در ادرنــه ســاکن بــود، در نامــه ای مشــهور بــه لــوح احمــد، 
بــه یکــی از یــاران پیشــین خــود به نــام میــرزا احمــد کاشــانی )بــرادر ناتنــی میــرزا جانی 
کاشــانی( کــه از حســینعلی بهــاء روی گــردان شــد و بــه میــرزا یحیــی نــوری پیوســت، 

در نصایحــی بــه او می نویســد:
»ای احمد دیده را پــاک و مقّدس نما تا تجّلیات أنــوار ال نهایات از جمیع 
جهات ماحظه نمائی و گوش را از آالیش تقلید منّزه کن تا نغمات عندلیب 
وحدت و توحید را از افنان باقی انسانی بشنوی .... ای احمد از تقیید تقلید به 

روضه قدس تجرید و فردوس عّز توحید بخرام«.۲
میرزا حسینعلی نوری همچنین در مجموعه الواح مبارکه می نویسد:

»هم چنین کل عباد بنفسه مأمور به عرفان آن شمس احدیه بوده اند، دیگر در 
این مقام رّد و اعراض و یا توّجه و اقبال عباد برای احدی دلیل وحجت نبوده 

و نخواهد بود«.۳
از ایــن عبــارات و امثــال ایــن کــه در کتــب میــرزا حســینعلی نــوری یافت می شــود، 
معلــوم می گــردد کــه حســینعلی بهــاء بــه تحــّری حقیقــت بــاور داشــته و معتقــد بــوده 

است.

1. همان، ص 11
2. »مجموعه الواح مبارکه«، صص 322-317

3. همان، ص 314
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گفتار چهارم: کالم عبدالبهاء

عبدالبهــاء بعنــوان جانشــین حســینعلی بهــاء و رهبــر دّوم ایــن فرقه، تحــّری حقیقت 
را اّولیــن و مهمتریــن تعلیــم از تعالیــم حســینعلی نــوری دانســته۱ و از آن بعنــوان هدایت 
الهــی و یکــی از فضائــل عالــم انســانی معّرفــی می نمایــد کــه بزرگتریــن وظیفــه انبیــاء 

الهــی اعــام حقیقــت در جهــان بــود.۲
وی در این زمینه می گوید:

»اول تعلیم حضرت بهاءالله تحّری حقیقت است؛ باید انسان تحّری حقیقت 
کند و از تقلید دست بکشــد، زیرا ملل عالم هر یک تقالیدی دارند و تقالید 
مختلف است. تقالید سبب جنگ و جدال شــده است و تا این تقالید باقی 
است وحدت عالم انســانی مستحیل است. پس باید تحّری حقیقت نمود تا 
به نور حقیقت، این ظلمات زائل شود. زیرا حقیقت، حقیقت واحده است، 
تعدد و تجّزی قبول نکند... این تقالید عالم انسانی را ظلمانی کرده این تقالید 
سبب حرب و قتال شــده این تقالید ســبب بغض و عداوت گشته پس باید 
تحّری حقیقت کنیم تا از جمیع مشقات خاص شویم و بصیرت روشن شود 

و به ملکوت الهی راه بیابیم«.۳

1. البتــه در جــای دیگــر، وحــدت عالــم انســانی را بــه عنــوان اولیــن تعلیــم بهائیــت نــام می بــرد؛ »اولیــن 
تعلیــم او وحــدت عالــم انســانی اســت« »مجموعــه خطابــات عبدالبهــاء«، ج 2، ص 5

ــت  ــان عدال ــت اع ــت حقیق ــر اس ــن بش ــت بی ــت محب ــت، حقیق ــم انسانیس ــدت عال ــت، وح 2. حقیق
ــه اســت، حقیقــت فضائــل عالــم انسانیســت. انبیــای الهــی جمیعــًا منــادی  اســت، حقیقــت هدایــت الّل
ــی  ــش داد هرخلف ــف خوی ــژده بخل ــری م ــد. هرپیغمب ــق بودن ــد و متف ــع متح ــد و جمی ــت بودن حقیق
تصدیــق ســلف نمــود موســی خبــر ازمســیح داد. مســیح تصدیــق موســی کــرد. حضــرت مســیح خبــر از 
محمــد داد، حضــرت محمــد تصدیــق مســیح و موســی نمــود جمیــع بایکدیگــر متحــد بودنــد، مــا چــرا 

ــاء«، ج 1، ص 214 ــات عبدالبه ــا امــت آن نفــوس مقدســه هســتیم«. »خطاب ــم م ــاف کنی اخت
3. »خطابات عبدالبهاء«، ج 2، ص 144 و 145
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عبدالبهاء در ادامه و در اهمیت تحّری از حقیقت و واقعیت می افزاید:
 »)اول اساس بهاءالّله تحّری حقیقت است(، یعنی باید نفوس از تقالیدی که 

از آباء و اجداد موروث مانده، منزه و مقدس گردند«.۱
عباس عبدالبهاء همچنین می افزاید: 

»بهاءالّله فرمود: تقلید جائز نیست تحّری حقیقت باید بشود«.۲
از نظــر عبدالبهــاء و حســینعلی بهاء، ملــل مختلف جهان چــون از مســائل مختلفی 
تقلیــد می کننــد و بــه ســمت حقیقــت واحــد نمی رونــد، همیشــه بــا هــم نــزاع دارنــد، 
پــس بایــد از ایــن تقالیــد دســت بردارنــد و تحــّری حقیقــت نماینــد تــا مشــکات آنــان 
ــداد  ــاء و اج ــد از آب ــت و تقالی ــی را متابع ــت جوئ ــت حقیق ــد. وی آف ــام برس ــه اتم ب
ــیحی و زاده  ــیحی، مس ــر مس ــد ه ــودی، فرزن ــودی، یه ــر یه ــر ه ــه پس ــد. اینک می دان
هــر مســلمان، مســلمان اســت، بــه دلیــل عــدم حقیقــت گرائــی اســت. پــس انســان ها 
ــا جســتجوی آزاد، پرده هــای گمراهــی را کنــار بزننــد و در وادی حقیقــت گام  بایــد ب
ــران  ــان رهب ــن بی ــا ای ــد. ب ــول نمی کن ــدد قب ــت واحــد اســت و تع ــه حقیق ــد ک بردارن
بهائــی، آئیــن بهائیــت نیــز کــه بــرای بهائیــان کنونــی تقلیــدی بیــش نیســت و از پــدران 
بــه ارث رســیده اســت، بایــد رفــع شــود. حــال آنکــه هیــچ یــک از آثــار بهائــی ملتــزم 
ــا  ــد ت ــن خــود بردارن ــد دســت از آئی ــز بای ــان نی ــی بهائی ــان نیســتند کــه حت ــن بی ــه ای ب
بتواننــد تحــّری حقیقــت کننــد. بــا توجــه بــه ایــن مطلــب، تحــّری حقیقــت مســتلزم 

نفــی بهائیــت خواهــد شــد.
عبدالبهاء در باره اهمّیت تحّری حقیقت می گوید:

»اول چیزی که بر انسان الزم است، تحّری حقیقت است؛ در تحّری حقیقت 
باید انســان آنچه را شــنیده و از تقلید آباء و اجداد و یا اقتباس افکار است، 

1. »خطابات عبدالبهاء«، ج 1، ص 139
2. همان، ص 251
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فراموش کند«.۱
ــه  ــت ب ــّری حقیق ــی تح ــن معرف ــدن ضم ــان لن ــع بهائی ــی در مجم ــان در نطق ایش
عنــوان اّولیــن اصــل از تعالیــم خــود، تقلیــد را عامــل نــزاع و جــدال میــان مــردم بیــان 

کــرده می گویــد:
»)اواًل( تحّری حقیقت زیرا جمیع ملل به تقالیدی عامیانه تشّبث نموده اند و 
از این جهت با یکدیگر در نهایت اختاف و غایت نزاع و جدالند، اما ظهور 
حقیقت کاشف این ظلمات است و سبب وحدت اعتقاد، زیرا حقیقت تعّدد 

قبول نکند«.۲
ــاء و  ــینعلی به ــروان حس ــدادی از پی ــور تع ــا حض ــس ب ــاء در پاری ــاس عبدالبه عب
دیگــران نیــز علــم را بــه عنــوان یــک حقیقــت عامــل اتحــاد بیــن ِفــَرق و ادیــان مختلف 

ــد: ــرده می گوی ــی ک معرف
»از جمله اساس دین الهی تحّری حقیقت است که جمیع بشر تحّری حقیقت 
کنند، چون حقیقت واحد است. جمیع فرق عالم را جمع می کند، حقیقت 

علم است؛ اساس ادیان الهی علم است؛ علم سبب اّتحاد قلوب می شود«.۳
بــا وجــود چنیــن تأکیداتــی از ناحیــه رهبــران بهائــی، اگر مــاک حق جوئی باشــد، 
بایــد ایــن مــاک دائمــًا مــورد عمــل و اعتقــاد انســان باشــد. و معنــا نــدارد کــه گفتــه 
ــی  ــم. در حال ــر نمی دهی ــد خــود را تغیی ــم، دیگــر عقائ ــا چــون تحــّری کرده ای شــود م
کــه بایــد مــاک انســان وصــول بــه حقیقــت باشــد و مــدام خــود را مترصــد حقیقــت 
قــرار دهــد تــا حقیقتــی بــه او برســد و او اینکــه بــا عقائــد گذشــته وی در تضــاد باشــد. 

پــس چــرا مبلغیــن بهائــی خــود را بــی نیــاز از تحــّری حقیقــت دانســته مــی گوینــد:

1. همان، ص 151 و 152
2. همان، ص 30 و 31

3. همان، ص 66



سراب حقیقت؛ تحری حقیقت در بهائیت۷۴

»نفوســی مثل ماها که حیات خــود را در تحّری حقیقــت و آزادی صرف 
کردیم، عقائد خود را بی دلیل تغییر نمی دهیم«.۱

در حالی که عبدالبهاء هدایت انسان ها را در نتیجه تحقیق و بررسی دانسته می افزاید:
»نفوسی که منصفند فحص می کنند، تحقیق و تدقیق می کنند همان فحص 
و تدقیق سبب هدایت آن ها می شود... می گویند می رویم، می بینیم و تحّری 

حقیقت می نمائیم«.۲
ــراد بشــر دانســته،  ــرای تمــام اف ــه ای ب عبدالبهــاء تحــّری حقیقــت را روش منصفان
ــد، از در  ــت ننماین ــات خــود رعای ــی دارد کســانی کــه انصــاف را در تحقیق اعــام م

ــد: ــح می کنن ــر واض ــکار ام ــده و ان ــه برآم مجادل
»خوشــا به حال نفوس منصفــه که تحّری حقیقت نماینــد. اّما اگر انصاف 
نباشد، محاججه کنند و مجادله نمایند و انکار امر واضح کنند؛ مانند فریسیان 
در ظهور مسیح که در نهایت لجاجت انکار تفاسیر و بیان حضرت مسیح و 

حوارّیین می نمودند«.۳
ــت  ــز اهمّی ــه نی ــن نکت ــر ای ــا ذک ــت، ام ــک ارزش اس ــت ی ــّری حقیق ــد تح هرچن
ــز باشــد؛ یعنــی اگــر  ــر نی فــراوان دارد کــه فــرد بایــد عــاوه برحــق جوئــی، حــق پذی
حقیقــت را یافــت آن را بپذیــرد وگرنــه بنابرگفتــه عبدالبهــاء شــعارحق پذیــری و تحــّری 

حقیقــت، دردی را دوا نمی کنــد.۴

1. »بدائع اآلثار«، ج 2، ص 167
2. »خطابات عبدالبهاء«، ج 1، ص 189

3. »مفاوضات«،، ص 54
ــد  ــی گین ــع م ــد، جمی ــب خیرن ــه مح ــد ک ــر می کنن ــع ذک ــد جمی ــوال کاملن ــث اق ــم از حی ــل عال ــع مل 4. »جمب
صــدق مقبــول اســت و کــذب مذمــوم... ولــی جمیــع اینهــا در عالــم قــول می مانــد عملــی در میــان نیســت اعمــال 

ــات عبدالبهــاء«، ج 1، صــص 127 - 129 ــوال«. »خطاب ــه اق ــوب می شــود ن ــات قل اهــل ملکــوت ســبب حی
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عبدالبهاء در این باره می گوید:
»موسویان تقالیدی دارند، زردشتیان تقالیدی دارند. مسیحیان تقالیدی دارند؛ 
بودائی هــا تقالیدی دارند. هــر مّلتی تقالیدی دارد گمــان می کند که تقالید 
خودش حّق است و تقالید دیگران باطل. مثًا موسویان گمان می کنند تقالید 
خودشان حّق اســت و تقالید سایرین باطل. ما می خواهیم بفهمیم کدامیک 
صحیح است؟ جمیع تقالید که صحیح نیست، اگر به تقلیدی تمّسک داشته 
باشیم مانع اســت که تقالید دیگران را درســت تحّری نمائیم. مثًا شخصی 
یهودی چون معتقد و متمّسک به تقالید موسویان است ممکن نیست بفهمد 
دیگران حّق هســتند، پس باید تقالید را بریزد و تحّری حقیقت بکند و شاید 

حّق با دیگران باشد. پس تا ترک تقلید نشود، حقیقت جلوه ننماید«. ۱
عبدالبهــاء در نتیجــه گیــری از تقلیــد کورکورانــه از آبــاء و اجــداد و عــدم تحــّری و 

ــد: تفحــص می گوی
»ظلمت تقالید عالم را احاطه کرده، متابعت تقالید طریق الهی را گم نموده، 
نور حقیقت مخفی مانده. اگر این امم مختلفه تحّری حقیقت کنند، البد بر 
این اســت که بر حقیقت پی برند و چون حقیقت را یافتند، جمیع ملل یک 
مّلت گردند. اّما مادام متمّسک به تقالیدند و از حقیقت محروم و این تقالید 
مختلف اســت، لهذا نزاع و جدال در میان اســت؛ بغض و عداوت بین ملل 

شدید است«.۲
بنابرایــن از کلمــات و گفتــار عبدالبهــاء نیــز معلــوم می شــود کــه تحــّری حقیقــت 
امــری راجــح بــوده و عــدم آن امــری مرجــوح می باشــد و همــه مــردم اعــم از 
زردشــتی، یهــودی، مســیحی، بودائــی، مســلمان و بهائــی بایــد تحــّری حقیقــت کننــد 

1. »پیام ملکوت«، ص 17
2. »خطابات عبدالبهاء«، ج 2، ص 163
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تــا بــه حقیقــت دســت یابنــد.

گفتار پنجم: کالم شوقی ربانی

ــود در  ــاف خ ــد اخ ــز همانن ــان نی ــر بهائی ــن رهب ــّومین و آخری ــی س ــوقی رّبان ش
ظاهــر معتقــد بــه تحــّری از حقیقــت بــوده و آن را از ابتــکارات ایــن آئیــن دانســته، بــه 
طــوری کــه در ادیــان گذشــته چیــزی بــه عنــوان تحــّری از حقیقــت وجــود نداشــته یــا 
ــاره  ــن ب ــد! وی در ای ــرا نمی خواندن ــت ف ــّری حقیق ــه تح ــان را ب ــابقه پیروانش ــان س ادی

می گویــد:
»آئین بهائی پیروان خویش را به تحّری و جستجوی حقیقت مکّلف می دارد. 

هر نوع تعّصبات و خرافات را مذموم و مردود می شمارد«.۱
ــب  ــری الزم و واج ــه ام ــن فرق ــت در ای ــّری حقیق ــی، تح ــوقی رّبان ــر ش ــر نظ بناب
شــمرده شــده و تعّصــب بــه آئیــن پــدران نیــز امــری مذموم و مــردود شــناخته می شــود.

غین بهائی
ّ
گفتار ششم: کالم مبل

عبدالحمیــد اشــراق خــاوری از مبّلغیــن و مؤّلفین سرشــناس بهائــی در مــورد تحّری 
حقیقــت می نویســد:

»بر هر شخص بالغ تحّری حقیقت فرض و واجبست... انسان چون به مقام 
بلوغ فائز شــد، باید تفّحص نماید و متوکًا علی الله و مقدســًا عن الحب و 
البغض در امری که عباد به آن متمســکند تفکر کند و به سمع و بصر خود 

بشنود و ببیند«.۲
بهائیان می گویند: 

1. »ندا به اهل عالم«، ص 3
2. »پیام ملکوت«، ص 11
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در فرقه بهائیت هر فردی که به حد بلوغ می رسد، باید با گوش خود بشنود و با 
چشم خود ببیند و بدون حّب و بغض بیاندیشد تا حقیقت را دریابد. 

امــا خواهیــد دیــد کــه بــه دســتور مســتقیم عبدالبهــاء هیچــگاه بــه فرزنــدان بهائــی 
ــه ببیننــد و  چنیــن فرصتــی داده نمی شــود کــه وقتــی بــه حــد بلــوغ رســیدند، آزادادان

بشــنوند و مختــار باشــند در انتخــاب دیــن و مذهــب!
اشراق خاوری در ادامه می نویسد:

»باید انسان طالب حقیقت باشد آن حقیقت را در هر ذات مقّدسی یابد واله 
و حیران گردد و منجذب فیض یزدان شــود. مانند پروانه عاشق نور باشد در 
هر زجاجی بر افروزد و بمثابه بلبل مفتون گل باشــد. در هرگلشــنی بروید و 
اگرآفتاب از مغرب طالع شود آفتابست نباید محتجب به مشرق شد. غرب را 
محّل افول و غروب شــمرد. و همچنین باید تحّری فیوضات الهّیه و تجّسس 
اشــراقات رحمانّیه کرد... باید تحّری حقیقت نمایند. این قرن، قرن حقیقت 

است نه قصص و روایات«.۱
ویلیام اس هاچر نیز در مورد تحّری حقیقت می نویسد:

»جســتجوی آزادانه حقیقت یا تحــّری حقیقت، یکی از منشــأهای اصلی 
گاهی و کورکورانه از  ناسازگاری ها در دنیای امروز آن است که افراد بدون آ
عقاید مختلف پیروی می کنند. خدا به همه انسان ها عقل و استعداد تشخیص 
حق از باطل را داده است. اگر انسان فقط به خاطر دوستی و دشمنی با افراد 
و گروه ها عقیده آنها را قبول کند، بدون این که آنها را با عقِل خود بسنجد، 
مســئولیت اخاقی اصلی خود را به عنوان یک انســان زیر پا گذاشته است. 
گذشته از این، چنین افرادی متعّصبانه به عقیده ای وابسته می شوند و از افرادی 
که مثل آنها فکر و عمل نمی کنند )دگر اندیشان( دوری می کنند و ناشکیبائی 

1. همان، ص 23 و 24
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می نمایند. این ها منجر به درگیری و نفرت نیز می شــوند. اگر به تاریخ نگاه 
کنیم، جنگ ها و خونریزی هائی را می بینیم که فقط به دلیل اختاف جزئی 
در رسم های مذهبی، یا تفاوت در درک اعتقادات به وجود آمده است. تحّری 
حقیقت کمک می کند که فرد بفهمد چرا نســل به نســل عقیده یا سّنتی را 
دریافت کرده است. بهائیان معتقد هستند که فقط یک حقیقت وجود دارد، 
به این دلیل افراد کم کم اختاف های ظاهری را در می یابند و به اّتحاد واقعی 

می رسند البته اگر تحّری حقیقت کنند«.۱
وی همچنین در ادامه می افزاید:

»حضرت عبدالبهــاء می فرماید: ثانی تعلیم حضرت بهاءاللّه تحّری حقیقت 
است که چون ادیان تحّری حقیقت نمایند، مّتحد شوند، زیرا حقیقت یکی 
اســت تعّدد قبول ننماید؛ بالعکس چون تقالید مختلف اســت مادام پیروی 
تقالید می کنند، در اختاف و نزاعند. اینکه خود را درســت و برحق تصور 
کنیم و دیگران را نادرست و باطل، بزرگ ترین موانع بر سر راِه وحدت است؛ 
و وحدت، اگر در جســتجوی حقیقت هستیم، ضروری است؛ زیرا حقیقت 

واحد است«.۲
احمد یزدانی از مبّلغین این فرقه در این زمینه می نویسد:

»هر انســانی باید تقالید یعنی پیروی عامیانه و جاهانــه آباء و اجداد وافکار 
اشخاص دیگر را در اصول عقائد ترک گفته شخصًا با چشم و گوش و عقل 
و انصاق خود و به قدر اســتعداد و با مجاهدت خویش حقائق را تجسس و 
تحّری نماید و چون حقیقت یکی اســت و تعدد ندارد، افراد بشــر به واسطه 
طلب و تحّری حقیقت و عرفان مظاهر مقدسه الهیه به وحدت فکر و عقیده 

1. »دیانت بهائی آیین فراگیر جهانی«، ص 49
2. همان.
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نائل و رفع اختافات ناشیه از تقالید می شــود. زیرا یکی از علل اصلیه سوء 
تفاهمات و منازعات عالم تقالید دینی و مذهبی و مســلکی و غیرها اســت 
که هر طفلی به عقیــده آباء و اجداد و یا محیط خود گراید و یا اشــخاصی 
بدون تفکر و تحقیق به تصور منافع خصوصی و یا به ســبب سســتی فکر و 
اراده مجذوب و مقلد دیگران می شــوند. حضرت عبدالبهاء در ضمن یکی 
از نطق ها می فرماید: این تقالید عالم انسانی را ظلمانی کرده این تقالید سبب 
حرب و قتال شــده این تقالید ســبب بغض و عداوت گشته پس باید تحّری 
حقیقت کنیم تا از جمیع مشــقات خاص شویم و بصیرت روشن شود و به 

ملکوت الهی راه یابیم«.۱
داریوش وگریس شاهرخ بهائی نیز در این زمینه می نویسند:

»یکی از تعالیم، تحّری حقیقت است، معنای ســاده این عنوان، جستجوی 
آزادانه به دنبال حقیقت است. در گذشته اساس ایمان و اعتقاد مردم وابستگی 
به اعتقادات پدر و مادر، دوســتان و روحانیون داشت و به همین علت عقائد 
دینی کورکورانه و بدون هیچ سؤال و گفتگو در ذهن افراد جایگزین می شد. 
حضرت بهاءالله تاکید می فرمایند که هر نفســی باید بدون آنکه تحت تأثیر 
افکار و عقائد ســایرین قرار گیرد، شخصًا حقیقت را جستجو کرده به نتیجه 
برسد. شــرط به نتیجه رسیدن شــجاعت، انقطاع و آزادی از هرگونه تعصب 
اســت.... تقلید کورکورانه که از قدیم در هر جامعــه ای رائج بوده، همواره 
سبب نفاق و جدائی و سوء تفاهم بین افراد بشر می شده است. حقیقت حق 
یکی است، از هر طرف که آزادانه آن را جستجو کنیم به شاهراهش راهنمائی 

خواهیم شد«.۲

1. »نظر اجمالی در دیانت بهائی«، ص 16 و 17
2. »اصول دیانت بهائی«، ص 22 و 23
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در مجله رسمی بهائیان نیز آمده است:
»بهائیان معتقدند که چون حوائج بشــر بالغ مترّقی توســعه فراوان یافته ناچار 
تعالیم جدیدی از مصدر امر الهی نــازل گردیده و از جمله آن تأکید در این 
نکته که هرکس باید خود تحّری حقیقت کند نه آنکه چشم بسته از ابوین یا 

علمای معروف دین تقلید نماید«.۱
محمــود مجــذوب بهائــی در مجلــه آهنــگ بدیــع در مقالــه مفصلــی کــه راجــع بــه 

تحــّری حقیقــت نوشــته می گویــد:
»وقتی نظری به عالم افکار و عقائد و مسالک می افکنیم ماحظه می نمائیم 
که افکار و عقائد روحانی و اجتماعی و فلسفی اقوام و ملل متنوعه در نهایت 
اختاف و تعارض است و حال آنکه عقا اگر طرق و مسالک مختلفه مبتنی 
بر یک رشته حقائق معقوله منطقی بود الزم می آمد که همگی یکسان و موافق 
یکدیگر باشــند زیرا در هر مورد و موضوع حقیقت واقع یکی است و تعدد 
ندارد، پس این اختاف و تباین ناشی از این است که صاحبان افکار و عقائد 
مختلفه از طریقه صواب منحرف شده و از تحّری و تحقیق چشم پوشیده راه 
تعّصب و تقلید پیش گرفته اند و همه اختافات ناشی از همین روش تقلید و 

متابعت کورکورانه افراد در مسائل و امور می باشد«.۲
محمود مجذوب در ادامه می نویسد:

»طریق تحّری و تحقیق اســت کــه دارای ارزش و مقام بــوده و آدمی را به 
حقیقت واقع سوق می دهد و اطمینان خاطر می بخشد و باعث ظهور و بروز 
کماالت و فضائل انسانیه می شــود و اگر همه افراد عقائد و افکار خود را از 
این طرق تحصیل نمایند و دست از تقالید جاهانه و تبعیت کورکورانه بردارند 

1. »آهنگ بدیع«، آذر و دی 1330، شماره 12 و 13، ص 242
2. »آهنگ بدیع«، فروردین 1345، شماره 1، ص 10
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شــکی نیســت که وحدت عقول و افکار و عقائد و وجدان در انجمن نوع 
انسان چهره خواهد گشود و اختافات موجوده که ناشی از تقلید و تعصب و 

سوء تفاهمات است رفع خواهد شد«.۱
وی در مــورد وجــوب تحــّری حقیقــت و مضــار تقلیــد و دالئــل آن بــه هفــت نکته 

اشــاره کــرده می نویســد:
»اول - وقتی که کیفیت خلقت انسان را مطالعه می کنیم متوجه می گردیم که 
خداوند متعال عاوه بر قوای جسمانی یک سلسله قوا و استعدادت روحانی 
و عقانی نیز در انسان به ودیعت نهاده است و همان طورکه هیچ یک از قوا 
و حواس جسمانی عبث و بیهوده خلق نشــده بلکه برای ادامه حیات آدمی 
الزم و ضروری هستند، قوا و استعدادات روحانی و عقانی نیز که به صرف 
فضل به انسان عنایت شــده بنا به حکمت های بالغه الهیه به جهت منظوری 
معّین بوده اســت که عبارت از کشــف حقائق و طبایع اشــیاء و پی بردن به 
مســائل عالیه معقوله به وسیله تحّری و تجّســس و تفّکر و باالخره وصول به 
مقام انسانیت می باشد. اگر قرار می بود که انسان عنان افکار و عقائد خود را 
به دست دیگران سپارد و مطیع و منقاد آنان شود و راه تحّری و جستجو نپوید 
و یــا صرفًا چون حیوانات فرمان غریزه را گردن نهد، البته به قوای کاشــفه و 
نیروی ابداع و اختراع احتیاجی نبود. ولی هر نفسی در وجود خود وجود قوا و 
نیروهای عقلی و روحی و فکری را درک می کند که کاشف حقائق اشیاء و 
مدرک مسائل معقوله است. پس حال که موهبت الهی شامل حال بشر شده 
و مثل اعای خلقت گشــته و دارای چنین قوا و استعداداتی گردیده است، 
باید که از آنها اســتفاده نماید و اال کفران مواهب الهی را نموده و راه تنّزل و 

انحطاط را پیموده است.

1. همان، ص 11
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دوم - دارا بودن عقل و شعور و اختیار و اراده یک سلسله وظائف و تکالیف 
روحانــی و اخاقی و اجتماعی و فردی را بر انســان تحمیل نموده و او را به 
جستجو و تحقیق راجع به مسائل و حقائق عالم وجود وادار می نماید و نفس 
مسؤلیت انســان در انجام تکالیف متنّوعه لزوم تحّری و تجّسس را در جمیع 

امور ایجاب می کند.
ســوم – عدم تحّری حقیقت و تمسک به تقالید جاهانه و تبعیت کورکورانه 
باعث انحطاط فکر و روح انسان می شود و شخصیت انسانی را تزلزل می دهد 

و عنان اختیار و افکار آدمی را به دست دیگران می سپارد.
چهارم – چون در علل و عوامل ترقــی و تعالی و تقهقر و تدنی افراد یا ملل و 
اقوام عالم در طول تاریخ دقت نمائیم، ماحظه می کنیم نفوس و مللی که از 
قوای روحانیه و استعدادات خداداد حداکثر استفاده را نموده و این قوا را در 
راه کشــف حقائق و روابط موجود در جهان هستی بکار برده اند به توفیقات 
عجیبه در زمینه اختراعات و اکتشــافات و تأسیس مدنیت و هدایت افکار و 
تأمین رفاه و سعادت عمومی نائل آمده اند؛ بالعکس نفوس و مللی که به ماء 
کثیف تقلید قانع شــده و خویش را از فیض دریای تحّری و تجّسس و بکار 
بردن قوا و استعدادات مودوعه محروم نموده اند، دجار انحطاط و تقهقر شده 

و باالخره رهسپار دیار نیستی و فراموشی گردیده اند.
پنجم – چون در علل و بواعث اختافات و منازعات بین ملل و پیروان ادیان و 
مسالک مختلفه و علت تدنی و انحطاط آنها دقت کنیم ماحظه می نمائیم 
که مسئله تقلید و تبعیت کورکورانه از پیشوایان و رؤسای مذهبی و عدم تحّری 
و تحقیق در مسائل روحانی و اعتقادی یکی از بزرگترین علل این اختافات 
بوده است زیرا تقالید مختلف و متباین اســت و لذا ارباب تقالید همواره در 
اختاف و نزاع بوده و می باشند. حضرت عبدالبهاء در این باره می فرمایند: 
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قوله العزیز: ماحظه نمائید حضرات یهود منتظر ظهور حضرت مسیح بودند 
و به جان و دل آرزو می کردند، اما چون غرق در تقالید بودند. چون حضرت 
مسیح ظاهر شــد ایمان نیاوردند، عاقبت بر صلب آن حضرت قیام نمودند. 
از اینجا معلوم می شــود که پیــروی تقالید کردند. زیــرا اگر تحّری حقیقت 
می کردند، البته به حضرت مســیح ایمان می آوردند، این تقالید عالم انسانی 
را ظلمانی کرده، این تقالید سبب حرب و قتال شده، این تقالید سبب بغض 
و عداوت گشته، پس باید تحّری حقیقت کنیم، تا از جمیع مشقات خاص 

شویم و بصیرت روشن شود و به ملکوت الهی راه یابیم.
ششم – اگر به علل اختافات و مناقشــات بین پیشوایان ادیان و علمای علوم 
مختلفه و مکتشفین و باالخره تفرقه و نزاع بین دین و علم بخصوص در طول 
قرون وسطی دقت کنیم ماحظه می نمائیم که بزرگترین علت آن عدم توّجه 
رؤسای مذهبی به مسئله تحقیق و تحّری نســبت به حقائق روحانیه مندرجه 
در کتب مقدســه و توّجه صرف به ظواهر الفاظ بوده اســت و این امر باعث 
شده که بخصوص در طی قرون وســطی و اندکی پس از آن هر اکتشاف و 
نظریه ای که با ظاهر مندرجات کتب مقدســه وفق نمی داده، مورد اعتراض 
و انکار رؤسای مذهبی واقع شده و صاحب آن اکتشاف و نظریه تکفیر و به 

حبس و حرق و اعدام محکوم گردیده است.
هفتم– از نظر روحانی و دینی نیز باید توجه داشت که صرف نظر از دانشمندان 
و فاســفه جهان که همواره انســان را به تفکر و تحّری و تجّسس نسبت به 
کلیه مسائل و حقائق عالم هستی داللت نموده اند، مظاهر مقدسه الهّیه یعنی 
بزرگترین مرّبیان روحانی و اخاقی عالم انســانی نیــز در هر عصر و زمان به 
تأکید و تصریح پبروان خــود را از تقلید جاهانه نهی و تبعیت کورکورانه را 
قدح و ذّم نموده و آنان را به تحقیق و مجاهده در راه کشف مسائل و حقائق 
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تشویق و ترغیب نموده اند«.۱
دکتر محمود مجذوب در پایان می نویسد:

»با توّجه به بیانات مقّدســه متعالیه و نصوص مبارکه ای که در این خصوص 
از قلم شارع اعظم و مبّین تعالیم و مبادی حضرتش در اکثر الواح نازل شده، 
مقام و اهمیت تحّری و تحقیق در این ظهور امنع صمدانی معلوم می گردد«.۲

از مجمــوع کلمــات رهبــران بهائــی و مبّلغیــن آنــان معلــوم می شــود کــه تفّحــص 
و تحــّری حقیقــت کار بســیار پســندیده ای بــوده و تقلیــد باعــث انحطــاط فکــر و روح 
ــکار  ــار و اف ــان و اختی ــد و عن ــزل می ده ــانی را تزل ــخصیت انس ــود و ش ــان می ش انس
آدمــی را بــه دســت دیگــران می ســپارد؛ لــذا تمــام انســان ها بایــد بــا ادراکات و 
احساســات خــود در هــر امــری از امــور، تحــّری و تحقیــق نمــوده و جویــای حقیقــت 
باشــند، بــا گــوش خــود بشــنوند و بــا احساســات خــود درک نماینــد کــه در اثــر آن بــر 

وحــدت و یگانگــی و حقیقــت خواهنــد رســید.
بهائیان می گویند: 

»مطالعه و تحقیق در باره هر یک از رشته های علوم، متد و روشی مخصوص 
به خود داشته و موضوع تحقیق و مطالعه آنها نیز با یکدیگر فرق دارد. تحّری و 
تحقیق در مسائل و حقائق عالیه روحانیه نیز دارای طریقه مخصوص و شرائط 
معین و معلومی اســت که مظاهر مقّدســه الهّیه در هر دور و زمان به فراخور 
حال مردمان آن را توجیه و بیان فرموده و صفات شخص محّقق و مجاهد را 
معّین داشــته اند. از نظر بهائیان طالب صادق باید قلب و روح خود را پاک و 
منزه کند و تقوی و تقدیس را پیشه خود سازد و انصاف را شعار خویش قرار 
دهــد و با کمال مجاهده و انقطاع و خلوص و اســتقامت و توّکل و توّجه به 

1. همان، صص 11 - 26 - 28
2. همان، اردیبهشت 1345، شماره 2، سال 21، شماره مسلسل 230، ص 58
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درگاه حق خواستار وصول به حقیقت باشد و در طّی این طریق از فیوضات و 
امدادات روح القدس استمداد جوید و نیز باید از تعّصب و تقلید و ریا و خود 
بینی و تمایات نفسانی و وساوس شــیطانی خود را عاری و بری نماید و به 

علم و دانش ظاهری و یا مال و منال دنیوی مغرور و سرگرم نشود«.۱

گفتار هفتم: شرائط تحری حقیقت

از دیــدگاه رهبــران ایــن فرقــه، تحــّری حقیقــت و نیل بــه حقیقــت و واقعیــت دارای 
شــرائطی اســت کــه در ذیــل می آیــد:

شخص مایل به تحّری حقیقت باشد.
حسینعلی نوری در مقدمه کتاب ایقان چنین آورده است:

»کتاب مستطاب ایقان شامل دو باب اســت، باب اّول در شرائط سالک راه 
خدا و طالب حقیقت که برای وصول به مقصود باید با انقطاع صرف و توّجه 
کامل و پرهیز از تقلید و پیروی دیگران و به هدایت عقل سلیم و قلب طاهر به 

جستجو پردازد«.۲
حــّب و بغــض نداشــته باشــد و مطالــب را در کمــال بــی طرفــی بررســی و تحقیــق 

کنــد.۳
باز در این زمینه حسینعلی بهاء می گوید:

»انســان چون به مقام بلوغ فائز شــد، باید تفّحص نماید و متوّکًا علی الله و 
مقّدسًا عن الحّب و البغض در امری که عباد به آن متمّسکند، تفّکر کند و به 
سمع و بصر خود بشنود و ببیند چه اگر به بصر غیر ماحظه نماید، از مشاهده 

1. همان، خرداد و تیر 1345، شماره 3 و 4، شماره مسلسل 231 و 232، ص 86
2. »مقدمه ایقان«، ص واو

3. »پیام ملکوت«، ص 14، »ایقان«، ص 127، »آهنگ بدیع«، فروردین 1345، شماره 1، ص 9.
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تجّلیات انوار نّیر عرفان الهی محروم ماند«.۱
وی همچنین در ایقان می افزاید:

»و لیکن ای برادر من، شخص مجاهد که اراده نمود قدم طلب و سلوک در 
سبیل معرفت ســلطان قدم گذارد، باید در بدایت امر قلب را که محّل ظهور 
و بروز تجّلی اســرار غیبی الهی است، از جمیع غبارات تیره علوم اکتسابی و 
اشارات مظاهر شیطانی پاک و منّزه فرماید و صدر را که سریر ورود و جلوس 
محّبت محبوب ازلی است لطیف و نظیف نماید. و همچنین دل را از عاقه 
آب و گل یعنی از جمیع نقوش شبحّیه و صور ظّلّیه مقّدس گرداند به قسمی 
که آثار حّب و بغض در قلب نماند که مبادا آن حّب او را به جهتی بی دلیل 

میل دهد و یا بغض او را از جهتی منع نماید«.۲
مؤسس فرقه بهائیت در رساله هفت وادی خویش چنین می گوید:

»ای برادر من، قلب لطیف به منزله آئینه است آن را به صیقل حّب و انقطاع 
از ما سوی الّله پاک کن تا آفتاب حقیقی در آن جلوه نماید و صبح ازلی طالع 

شود«.۳
وی همچنین در مجموعه الواح مبارکه می یویسد: 

»تقوی پیشه کن و به دبستان علم الهی وارد شو، اتقوالله و یعلمکم الله«.۴
عبدالبهاء نیز در این باره می گوید: 

»طالب حقیقت باید در نهایت تنزیه و تقدیس باشد و از حّب و بغض جمیع 

1. همان، ص 11
2. »ایقان«، ص 126 و 127

3. »هفت وادی«، ص 12
4. »مجموعه الواح مبارکه«، ص 75، »اقتدارات«، ص 200



۸۷ فصل سوم: جایگاه تحری حقیقت در اندیشه بهائی

ملل عالم بگذرد، چه که یحتمل حّبش به جهتی مانع از تحقیق جهت دیگر 
شود؛ و همچنین بغض به جهتی شاید مانع از کشف حقیقت آن شود، طالب 
باید به این اخاق و اطوار باشــد و تا به این مقام نیاید، ممکن نیســت که به 

شمس حقیقت پی برد«.۱
ــج و  ــت نتای ــه صح ــه ب ــی تجرب ــد یعن ــود ببین ــم خ ــا چش ــق را ب ــده حقائ ــد ش تأئی

ــد۲ ــته باش ــان آن داش اطمین
تقالید گذشته را فراموش کند.۳

حسینعلی نوری در ابتدای کتاب ایقان می گوید:
»سالکین سبیل ایمان و طالبین کؤوس )جمع کأس به معنای جام ها( ایقان باید 
نفوس خود را از جمیع شئونات عرضّیه پاک و مقّدس نمایند، یعنی گوش را 
از استماع اقوال و قلب را از ظنونات متعّلقه به ُسُبحات جال و روح را از تعّلق 
به اســباب ظاهره و چشــم را از ماحظه کلمات فانیه و متوّکلین علی الّله و 
متوّسلین الیه سالک شوند تا آنکه قابل تجّلیات اشراقات شموس علم و عرفان 
الهی و محّل ظهورات فیوضات غیب نامتناهی گردند. زیرا اگر عبد بخواهد 
اقــوال و اعمال و افعال عباد را از عالم و جاهل میزان معرفت حق و اولیای او 

قرار دهد، هرگز به رضوان معرفت رّب العزه داخل نشود«.۴
میــرزا حســینعلی بهــاء دســتور می دهــد کــه جوینــدگان راه حــق، از شــنیدن 
گفتارهــا و خوانــدن نوشــته های مخالفیــن، چــه جاهــل باشــند و چــه عالــم، خــودداری 
کننــد. چــرا؟ چــون معاشــرت بــا مخالفیــن ممکــن اســت ُمشــت برخــی را بــاز کنــد؛ 

1. »مفاوضات«، ص 29
2. همان، ص 30

3. »خطابات عبدالبهاء«، ج 1، ص 140
4. »ایقان«، ص 1 و 2



سراب حقیقت؛ تحری حقیقت در بهائیت۸۸

چشــم و گــوش مریــدان بجنبــد، برخــی اســرار نهفتــه برمــا شــود و پیــروان ایــن آئین، 
کــم کــم پــی بــه بطالــت ایــن دیــن ســاختگی ببرنــد و از آن جــدا گردنــد. لذاســت که 

گفتــه اســت:
»و این معلوم اســت نزد هر ذی بصری که اگر این عبــاد در ظهور هر یک 
از مظاهر شــمس حقیقت، چشــم و گوش و قلب را از آنچه دیده و شنیده 
و ادراک نمــوده، پاک و مقــدس می نمودند، البته از جمــال الهی محروم 

نمی ماندند«.۱
ــرادر  ــد: »ای ب ــت وادی می گوی ــاله هف ــق در رس ــت تحقی ــن در اهمی وی همچنی
مــن، در ایــن مراتــب از روی تحقیــق ســیر نمــا نــه از روی تقلیــد و ســالک را دور بــاش 

کلمــات منــع نکنــد و هیمنــه اشــارت ســّد ننمایــد«.۲
حسینعلی نوری همچنین در لوح علی محّمد سراج می گوید:

»الیوم بر هر نفســی من عندالله فرض شده که به چشم و گوش و فؤاد خود 
در امر او ماحظه نمایــد و تفّکر کند تا از بدایع مرحمت رحمن و فیوضات 

حضرت سبحان به اشراقات شمس معانی مستنیر و فائز شود«.۳
ــزل خــود در پاریــس  ــه غــرب، در ســخنانی کــه در من عبدالبهــاء در مســافرتش ب

بیــان داشــته گفتــه اســت:
»اینست مسئله تحّری حقیقت، نتیجه این بحث چه می شود؟ نتیجه این است 
که جمیع ملل عالم باید آنچه شــنیده اند بگذارند، نه به هیچ ملتی متمسک 
باشند و نه از هیچ ملتی متنفر، شاید آن ملتی را که متنّفر است، آن حق باشد 
و آن ملتی که به آن متمسک باطل باشد وقتی که آنها را ترک کرد، نه ملتی را 

1. همان، ص 9
2. »هفت وادی«، ص 13 و 14

3. »آیات الهی«،، ج 1، ص 247



۸۹ فصل سوم: جایگاه تحری حقیقت در اندیشه بهائی

متمسک نه ملتی را متنّفر، آن وقت تحّری حقیقت می کند و عاقبت ماحظه 
می نماید که حقیقت ادیان الهی یکی است اختاف در تقالید است، تحّری 

حقیقت سبب می شود که جمیع بشر مّتفق می شوند«.۱
در قضاوت و داوری نیز انصاف داشته باشد.

حســینعلی بهــاء در لــوح خطــاب بــه حاجــی آخونــد ایــادی راجــع بــه انصــاف و 
ــد: ــب می گوی طل

»دو جناح الزم یکی انصاف و دیگر طلب، به این دو می توان بافق اعلی فائز 
شد... انســان اگر به حبل انصاف متمّسک شــود، از هیچ امری محتجب 

نمی ماند«.۲
عبدالبهاء نیز در باره صفات شخص متحّری حقیقت می گوید:

»چون این مقام تحّری حقیقت اســت، و جستجوی واقع مقامیست که تشنه 
جان ســوخته آرزوی آب حیات نماید... لهذا طالــب باید مّتصف به چند 
صفات باشــد، اّواًل که باید منصف باشد و منقطع از ما سوی الّله و قلبش به 
کّلی بافق اعلی توّجه کند و از اسیری نفس و هوی نجات یابد، زیرا اینها همه 

مانعست«.۳
دوری از ریــا و خــود بینــی و حســد و پــاک کــردن نفــوس از تمام شــئونات عرضیه 
نیــز از جملــه ایــن شــرائظ اســت یعنــی »طالــب بایــد گــوش خــود را از اســتماع اقــوال، 
قلــب خــود را از ورود ظنــون، روح خــود را از تعلــق بــه اســباب ظاهــری و چشــم را از 
نگریســتن بــه کلمــات فانــی دور نگــه دارد. تــوّکل بــر خــدا و اعــراض از خلــق و عالم 

1. »خطابات عبدالبهاء«، ج 1، ص 141 و 142
2. »آهنگ بدیع«، خرداد و تیر 1345، شماره 3 و 4، ص 86 و 87

3. »مفاوضات«، ص 29



سراب حقیقت؛ تحری حقیقت در بهائیت۹۰

خاکــی از دیگــر شــرائط طالــب حقیقت اســت«.۱
حسینعلی بهاء نیز در مورد مفاسد حسد برای اشخاص می گوید: 

»ای پسران ارض، به راستی بدانید قلبی که در آن شائبه حسد باقی باشد، البّته 
به جبروت باقی من در نیاید و از ملکوت تقدیس من روائح قدس نشنود«.۲

ــه  ــام را نتیج ــن اس ــن مبی ــت در دی ــرار و حکم ــلمان از اس ــردم مس وی دوری م
ــد: ــاره می گوی ــن ب ــته و در ای ــان دانس ــتی آن هواپرس

»بعضی از نفوس ضعیفه چــون اراضی معرفت را به جــدار نفس و هوی و 
حجاب غفلــت و عمی حائــل نموده اند، لهذا از اشــراق شــمس معانی و 
اســرار محبوب الیزالی محجــوب مانده اند و از جواهــر حکمت دین مبین 
سّید المرســلین دور مانده اند و از حرم جمال محروم شدند و از کعبه جال 

مهجور«.۳
عدم توجه به مال و منال دنیوی و مغرور نشدن به علوم اکتسابی.

ــا دلخــوش شــدند، در  ــی دنی ــاع فان ــه مت ــاره کســانی کــه ب ــوری در ب حســینعلی ن
ــد: ــا می گوی ــت و غن ــتایش از قناع س

»ای مغروران باموال فانیه، بدانید که غنا سّدیست محکم میان طالب و مطلوب 
و عاشق و معشوق. هرگز غنی بر مقّر قرب وارد نشود و به مدینه رضا و تسلیم 

در نیاید مگر قلیلی«.۴
وی درکتــاب ایقــان بــه زعــم خــود بــه مغــرور شــدن علمــای اســام بــه علــم و مقام 
ــی در هــر دور و  ــرق دنیائ ــه زرق و ب ــردم ب ــال م ــری از اقب ــوی و جلوگی و ریاســت دنی

1. »پیام ملکوت«، ص 13
2. »کلمات مکنونه«، ص 3

3. »هفت وادی«، ص 11
4. »کلمات مکنونه«، ص 23



۹۱ فصل سوم: جایگاه تحری حقیقت در اندیشه بهائی

ــد: ــان اشــاره کــرده می گوی زم
»در همه اوقات ســبب صّد عباد و منع ایشان از شــاطی بحر احدّیه علمای 
عصر بوده اند که زمام آن مردم در کف کفایت ایشان بود. و ایشان هم بعضی 
نظر به حّب ریاست و بعضی از عدم علم و معرفت، ناس را منع می نمودند. 
چنانچه همه انبیاء به اذن و اجازه علمای عصر سلسبیل شهادت را نوشیدند و 

به اعلی افق عّزت پرواز نمودند«.۱
وی همچنیــن علــوم را بــه الهــی و شــیطانی تقســیم نمــوده معّلــم علــم الهــی را خدا 

دانســته و معّلــم علــم شــیطانی را هواهــای نفســانی خوانــده می گویــد:
»علم به دو قســم منقسم اســت: علم الهی و علم شــیطانی. آن از الهامات 
سلطان حقیقی ظاهر و این از تخّیات انفس ظلمانی باهر. معّلم آن حضرت 
مکم الّله" و بیان این  باری و معّلم این وســاوس نفسانی. بیان آن "اّتقوا الّله ُیعلِّ
"العلُم حجاُب االکبر". اثمار آن شجر، صبر و شوق و عرفان و محّبت، و اثمار 

این شجر، کبر و غرور و نخوت«.۲
مجاهده و طلب و مداومت و استقامت.

حسینعلی مازندرانی در رساله هفت و ادی می نویسد:
»اّول وادی طلب است. مرکب این وادی صبر است و مسافر در این سفر بی 
صبر به جائی نرسد و به مقصود واصل نشود و باید هر گز افسرده نگردد. اگر 
صد هزار سال سعی کند و جمال دوست نبیند، پژمرده نشود. زیرا مجاهدین 

کعبه "فینا" به بشارت "لنهدیّنهم سبلنا" مسرورند«.۳
وی همچنین در خصوص لزوم اسقامت می نویسد: 

1. »ایقان«، ص 9
2. همان، ص 45

3. »آثار قلم اعلی«، ج 2، ص 274. »هفت وادی«، ص 2



سراب حقیقت؛ تحری حقیقت در بهائیت۹۲

»استقامت شرط راه است و دلیل ورود بارگاه...«.۱
حســینعلی نــوری در مــورد اثــرات و نتایــج تحقیــق، تفحــص و تحــّری از حقیقــت 

می گویــد:
»بعد از تحّقق این مقامات برای سالک فارغ و طالب صادق، لفظ مجاهد در 
باره او صادق می آید. و چون سراج طلب و مجاهده و ذوق و شوق و عشق و 
وله و جذب و حّب در قلب روشــن شد و نسیم محّبت از شطر احدّیه وزید، 
ظلمت ضالت شّک و ریب زائل شود و انوار علم و یقین همه ارکان وجود 
را احاطه نماید. در آن حین بشــیر معنوی به بشــارت روحانی از مدینه الهی 
چون صبح صادق طالع شــود و قلب و نفس و روح را به صور معرفت از نوم 
غفلت بیــدار نماید. و عنایات و تأئیدات روح القــدس صمدانی حیات تازه 
جدید مبذول دارد، به قسمی که خود را صاحب چشم جدید و گوش بدیع و 

قلب و فؤاد تازه می بیند«.۲
از نظــر بهائیــان پــس از تحــّری و مجاهــده و وصــول بــه حقیقــت، وظیفــه واصــل، 
اطاعــت و انقیــاد صــرف از اوامــر و نواهــی حــّق جــل جالــه اســت. زیــرا ثمــره عرفان 
ــان و  ــت و اال عرف ــرط اس ــد و ش ــدون قی ــل و ب ــت کام ــت، اطاع ــه حقیق ــول ب و وص
شناســائی اگــر تــؤام بــا عمــل و اطاعــت نشــود موجــب ســعادت و رســتگاری نخواهــد 

بود«.۳
ــان  ــروان آن ــی و پی ــران بهائ ــه شــد، تحــّری حقیقــت در نظــر رهب ــر آنچــه گفت بناب
بعنــوان اساســی ترین تعلیــم در بهائیــت شــناخته می شــود. و بــا توجــه بــه شــرائطی کــه 
ــا از  ــی و ممکــن برشــمردند. ام ــر دســت یافتن ــان داشــتند، حقیقــت را ام ــرای آن بی ب

1. همان، ص 298. »چهار وادی«، ص 1
2. »ایقان«، ص 128

3. »آهنگ بدیع«، خرداد و تیر 1345، شماره 3 و 4، ص 88



۹۳ فصل سوم: جایگاه تحری حقیقت در اندیشه بهائی

ایــن نکتــه تغافــل کردنــد کــه بــرای تحــّری حقیقــت در هــر موضوعــی بایــد شــخص 
اطــاع کافــی نســبت بــه آن موضــوع بدســت آورد و بــا اســتفاده از عقــل آن را بررســی 
نمــوده تــا بــه نتیجــه برســد. در صورتــی کــه رهبــران بهائــی به هیــچ یــک از پیروانشــان 
اجــازه مطالعــه کتــب غیــر بهائــی و از جملــه ردیــه هائی کــه توســط مســتبصرین بهائی 

ــد. نوشــته شــده را نمی دهن
ــه جــذام  ــان ب ــور و مبتای ــن از ن ــت را متنفری ــراد مطــرود از بهائی ــی اف شــوقی رّبان
معنــوی معرفــی کــرده کــه نبایــد افــراد ایــن گــروه کتاب هــای آنــان را مطالعــه کننــد. 
زیــرا ممکــن اســت در اثــر مطالعــه آثارشــان، آن هــا نیــز بــه ایــن بیمــاری دچــار شــوند:

»بهتر است کتب نوشــته شده توسط ناقضین عهد )مطرودین بهائی( خوانده 
نشــوند. زیرا می توان گفت آنها متنفرین از نور و مبتایــان به جذام معنوی 

هستند«.۱
مسیح الله رحمانی از نجات یافتگان این فرقه نیز در خاطراتش می نویسد:

»ما بهائیان به کتب رّدیه به چشــم عناد می نگریستیم و ابدًا حاضر نبودیم که 
جلدش را هم ببینیم، تا چه رسد به مطالعه آنها. بهائیان به طور کلی به دستور 
محفل از خواندن کتب دیگر ممنوع هستند و بدین طریق محفل، راه دیانت 

حقائق را بر تمام اغنام الله بسته است«.۲
بنابرایــن دعــوت همــه مــردم بــه تحــّری حقیقــت در واقــع مقدمــه ای اســت بــرای 
مــورد پذیــرش قــرار دادن بهائیــت. و جســت و جــوی حقیقــت بــدان معنــا نیســت کــه 
ــه حقیقــت را انتخــاب  ــان و مکاتــب را ماحظــه کــرده ســپس آزادان انســان همــه ادی
نمایــد. نتیجــه اینکــه تحــّری حقیقتــی کــه رهبــران بهائــی بــا آن گــوش فلــک را پــر 

ــًا شــعار تبلیغاتــی بیــش نبــوده و نیســت. کرده انــد، صرف

1. »آواز دهل«، ص 43
2. »راه راست«، ج 1، ص 106
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در فصــل چهــارم کــه آخریــن فصــل ایــن کتــاب می باشــد، بعــد از روشــن شــدن 
معنــای تحــّری حقیقــت و اینکــه ایــن موضــوع از ابتــکارات مؤســس ایــن فرقــه نبــوده 
و در ادیــان گذشــته نیــز موجــود بــود و اســام نیــز بــه آن اهمیــت فــوق العــاده ای داده 
اســت، و همچنیــن بعــد از اینکــه معلــوم شــد کــه بهائیــان بــا توجــه بــه محدودیتــی که 
ــه کتــب غیــر بهائــی وجــود دارد، عمــًا تحــّری حقیقــت  ــان در دسترســی ب ــرای آن ب
بــرای آنهــا غیــر ممکــن اســت. در این فصــل بــه چالش هــای بهائیــت در عرصــه عمل 
و میــزان پــای بنــدی بــه تحــّری حقیقــت در روح حاکــم بــر تعالیــم و رفتارهــای رهبران 
ایــن فرقــه در رابطــه بــا ایــن شــعار می پردازیــم و نشــان خواهیــم داد کــه بــا همــه طــول 
و تفصیلــی کــه حســینعلی و جانشــینان و مبّلغیــن آنــان در مــورد تحــّری حقیقــت قلــم 
فرســائی نموده انــد، در عمــل شــاهد تناقــض فاحشــی از ســوی رهبــران ایــن فرقــه در 
مــورد تحــّری حقیقــت هســتیم زیــرا آنــان بــا آن دســته از بهائیانــی کــه تحــّری حقیقت 
نمــوده و واقعیــت بــر آنــان کشــف شــد کــه این آئیــن ضــاّل و باطــل اســت، خــود را از 
ایــن گــروه جــدا کرده انــد، مــورد بــی مهــری رهبــران بهائــی و پیروانشــان قــرار گرفتــه 
و بــا وضــع فجیعــی بــا آنــان برخــورد کــرده و از جمــع خودشــان طــرد نموده انــد. کــه 

در ادامــه بــه آن خواهیــم پرداخــت.

گفتار اول: عملکرد رهبران بهائی



سراب حقیقت؛ تحری حقیقت در بهائیت۹۸

پیامبرانــی کــه از جانــب خداونــد جهــت هدایــت مــردم برانگیختــه شــدند، 
ــده  ــان دی ــوده و اظهــارات متناقضــی در ســخنان آن کلمــات و گفتارشــان مختلــف نب
ــده  ــر دارن ــازل می شــد، در ب ــردم ن ــرای م ــاب آســمانی کــه ب ــن کت نمی شــد. همچنی
ســخنان و مطالــب ضــد و نقیــض نبــود. همچنــان کــه خداونــد متعــال در قــرآن کریــم 

می فرمایــد:
»افال یتدبرون القرآن و لو کان من عند غری اهلل لوجدوا فیه اختالفا کثری«1

ــر  ــه اگ ــد ک ــا بدانن ــد، ت ــق نمی کنن ــر و تحقی ــرآن تدّب ــب ق ــات و مطال ــا در آی  آی
ــت،  ــه بهائی ــده می شــد. مؤســس فرق ــادی در آن دی ــاف زی ــود اخت ــب بشــر ب از جان
ــرار  ــد ق ــم را مــورد تأئی ــرآن کری ــن فرمــوده ق ــش ای ــز در کتاب های حســینعلی بهــاء نی

می نویســد: داده، 
»تناقض را در ساحت اقدس مظاهر الیه راه نبوده و نخواهد بود«.2 

امــا رهبــران بهائــی بــا وجــود تأکیــدات بســیار نســبت بــه شــعار تحــّری حقیقــت 
و همچنیــن دیگــر شــعارهای تبلیغاتــی خــود، ایــن اصــل مهــم در آثــار آنــان کــه بــرای 
اغنــام اللــه۳ وضــع نموده انــد، جایگاهــی نداشــته، بلکــه شــاهد تناقضــات آشــکار و بی 
حــد و مــرزی از ســوی آنــان در عمــل و گفتارشــان می باشــیم که ایــن تناقضات نشــان 
ــی  ــان داشــته اند، مظاهــر الهــی و رســوالن رحمان ــر خــاف آنچــه بی ــان ب می دهــد آن
ــی  ــان حکمران ــر آن ــه و نیرنــگ و فریــب مــردم ســاده دل، ســالیانی ب ــا حّق ــوده و ب نب

ــم. ــه مــواردی اشــاره می کنی ــه ب ــرای نمون ــا ب ــد. و م کرده ان

1. سوره نساء: 4، آیه 82.
2. »بدیع«، ص 126

ــه آن مفتخــر نمــوده  ــه معنــای گوســفندان خــدا، لقبــی کــه جنــاب حســینعلی نــوری، بهائیــان را ب 3. ب
اســت.
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الف: علی محمد باب

ــد  ــی محّم ــود دارد. عل ــراه وج ــه گم ــران فرق ــام رهب ــرد تم ــات در عملک تناقض
شــیرازی مؤســس فرقــه بابّیــه می گویــد:

»الباب العارش من الواحد الرابع؛ ال جیوز التدریس فی کتب غریالبیان اال اذا 
انشئ فیه مّا یتعّلق بعلم الکالم و ان ما اختع من املنطق و االصول و غریمها 

مل یؤذن الحٍد من املؤمننی«.1 

یعنی:
 تدریس کتابی به جز کتاب بیان جایز نیســت، مگــر هنگامی که در آنها از 
آنچه به علم کام مربوط است، نوشته شده باشد و آنچه از منطق و اصول و 
علوم دیگر اختراع شده، برای اهل ایمان جایز نیست و در خواندن و تدریس 

آنها مأذون نیستند.
همو در جای دیگر از کتاب بیان می نویسد:

»الباب السادس من الواحد السادس فی حکم حمو کل الکتب اال ما انشئت او 
تنشئ فی ذلک االمر«.2 

این باب ششم از واحد ششم درباره نابود کردن تمام کتابها به جز آنهائی که 
درباره بابّیت نوشته شده یا نگاشته خواهد شد، می باشد.

مــردم زمانــه چــه بهــره ی وافــری از حقیقــت خواهنــد بــرد وقتــی تمــام کتاب هــای 
ــاب در  ــد ب ــی محم ــخنان عل ــف س ــی مخال ــچ کام ــوند و هی ــود ش ــی ناب ــر باب غی
گســتره ی گیتــی باقــی نمانــد و شــاگردان و ارادتمنــدان و تــوده ی مــردم نتواننــد آن را 
بــا نظریــات وی مقایســه کننــد و خــوب و بــدش را بســنجند! چگونــه ممکــن اســت 

1. »« بیان فارسی«، ص 130
2. همان، ص 198



سراب حقیقت؛ تحری حقیقت در بهائیت۱۰۰

متحــّری حقیقــت بــود، امــا تحمــل نظــری غیــر از نظــر خــود و کامــی ســوای کام 
ــاب  ــا کت ــود و تنه ــوزانده ش ــی س ــر باب ــای غی ــام کتاب ه ــر تم ــت؟ اگ ــود را نداش خ
بیــان وی باقــی بمانــد، دیگــر تحقیــق و تفحــص جهــت نیــل بــه حقیقــت و وصــول به 
معــارف الهــی معنــا نــدارد. تفکــرات علــی محمــد بــاب تــا آنجــا می انجامــد کــه نــه 
فقــط کتــب غیــر بابــی، بلکــه اصــواًل هرچــه غیــر بابــی اســت، اعــّم از معابــد و مقابــر 
ــاب  ــل آن جن ــود شــوند؛ چــرا کــه می ــد ناب ــی، همــه و همــه بای ــر باب و انســان های غی
اســت کــه حقیقــت منحصــر در ایشــان و دوســتداران وی باشــد و لــذا هرچــه و هرکــه 
از اغیــار در ایــن دیــار باقــی اســت، بایــد نابــود گــردد. همانطــور کــه عبدالبهاء نیــز این 

ــد کــرده، می نویســد: موضــوع را تائی
»در یوم ظهور حضرت اعلی )علی محّمد باب( منطوق بیان ضرب اعناق و 

حرق کتب و اوراق و هدم بقاع و قتل عام اال من آمن و صدق بود«۱ 
ــوق  ــود، منط ــت نم ــای بابّی ــرد و اّدع ــور ک ــاب ظه ــد ب ــی محّم ــه عل در روزی ک
کتــاب بیانــی کــه او نوشــت، کشــتن مــردم و گــردن زدن آنهــا و ســوزاندن کتاب هــا و 
تخریــب بقعه هــای متبرکــه امامــان و امامــزادگان و قتــل عــام تمــام مردمــی بــود که 

بــه وی ایمــان نیــاورده و او را مهــدی موعــود نمی دانســته و قبــول نداشــتند.

ب: حسینعلی بهاء

ــری  ــه و تح ــم دوازده گان ــدع تعالی ــان او را مب ــه بهائی ــوری ک ــینعلی ن ــرزا حس می
حقیقــت می پندارنــد، در آثــار خــود بــه دفعــات نســبت بــه ایــن اصــل مخالفــت کــرده 

ــد از خــود دســتور داده و اعــام مــی دارد: ــه تقلی و پیروانــش را ب
»ان العباد لن یصلوا الی شــاطی بحر العرفان اال باالنقطاع الرصف عن کل 

1. »مکاتیب عبدالبهاء«، ج 2، ص 266
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من فی االرض«.1 

ــه از  ــر اینک ــند، مگ ــت برس ــان و حقیق ــای عرف ــاحل دری ــه س ــد ب ــردم نمی توانن م
آنچــه در آســمان و زمیــن اســت منقطــع شــوند و بــه هیــچ کــس توجــه و اعتنــا نکننــد! 

آیــا ایــن تحــری حقیقــت اســت؟
وی همچنین در مجموعه الواح مبارکه خویش می گوید:

»)ای پسر تراب( کور شو تا جمالم بینی و کر شو تا لحن و صوت ملیحم را 
شنوی و جاهل شو تا از علمم نصیب بری و فقیر شو تا از بحر غنای ال یزالم 
قسمت بی زوال برداری. کور شــو یعنی از مشاهده غیر جمال من و کر شو 
یعنی از اســتماع کام غیر من و جاهل شو یعنی از سوای علم من تا با چشم 

پاک و دل طّیب و گوش لطیف به ساحت قدسم درآئی«.۲
گاهــی الزم اســت،  ــم وآ ــت عل ــرای شــناخت واقعی ــا ب همیشــه و در همــه زمان ه
ــا واقعیــت را از غیــر آن تمییــز  همچنیــن چشــم تیــز بیــن و گــوش شــنوا می خواهــد ت
ــه بهائیــان امــر می کنــد کــور و کــر و جاهــل  دهــد؛ پــس چگونــه حســینعلی بهــاء ب
شــوند تــا جــز آنچــه او صــاح می دانــد، چیــز دیگــری نبیننــد و نشــنوند و نفهمنــد. 
ایــن تحــّری حقیقــت اســت؟ ایــن چگونــه کشــف حقیقتــی اســت کــه بایــد کــور و 
ــه ســاحت  ــا ب ــه گفته هــای مّدعــی حقیقــت ســپرد ت کــر و جاهــل شــد و فقــط دل ب
قدســش وارد شــد؟ آیــا کــور شــدن و کــر شــدن و چشــم ها را بــر روی حقیقــت بســتن 
بــا تحــّری حقیقــت ســازگاری دارد؟ مگــر می تــوان همــه داشــته های فطــری و ذهنــی 
را کنــار گذاشــت و تحــّری حقیقــت نمــود؟ آیــا دعــوت مــردم و اغنــام اللــه بــه جاهــل 
شــدن و پیــروی از جهــل، همــان تحــّری حقیقــت اســت؟ اگــر باشــد، پــس بصیــرت 
و فهــم و عقــل انســانی چــه می شــود؟ آیــا جــز ایــن اســت کــه وی حقانیــت خــود را 

1. »ایقان«، ص 1
2. »مجموعه الواح مبارکه«، ص 375 و 376. »آیات الهی«، ص 221
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مفــروض و ثابــت شــده در نظرگرفتــه، بــه پیروانــش دســتور اطاعــت محــض از خودش 
ــا چارچــوب  ــن کام، تضــاّدی آشــکار ب ــن اســت کــه ای ــد؟ جــز ای را صــادر می کن

حــق طلبــی و معرفــت خواهــی دارد؟
آیــا گــوش نــدادن بــه ســخن کســی حتــی افــراد عالــم، مخالــف تحــّری حقیقــت 
نیســت؟ آیــا الزمــه تحــّری حقیقــت، شــنیدن اقــوال ســایرین نیســت؟ چطــور یهودیان، 
مســیحیان و مســلمانان، بایــد حــرف آبــاء و اجدادشــان را کنــار بگذارنــد و بــا چشــم و 
گــوش بــاز تحــّری حقیقــت کننــد، امــا وقتــی نوبــت بــه بهائیــان می رســد حــق ندارند 

کام هیــچ کــس را بشــنوند جــز رهبرشــان میــرزا حســینعلی نــوری؟
آیــا ایــن ســخن حاکــی از آن نیســت کــه اگــر کســی دارای چشــم حقیقــت بیــن 
ــز  گاهــی نی ــم و آ ــاز گذاشــته باشــد و از عل ــر واقعیت هــا ب باشــد و گــوش خــود را ب
بهــره ای جســته باشــد، نــه تنهــا حســینعلی نــوری را پیامبــر الهــی نمی دانــد، بلکــه او را 
یــک فــرد حیلــه گــر و حّقــه بــاز و مــّکار تلقــی نمــوده کــه بــرای اقــوای مــردم بــه ایــن 

اّدعاهــای دروغیــن متوّســل شــده اســت.
مسیح الله رحمانی از نجات یافتگان این فرقه بهائیت در خاطرات خود می نویسد: 

»ما بهائیان به کتب رّدیه به چشــم عناد می نگریستیم و ابدًا حاضر نبودیم که 
جلدش را هم ببینیم، تا چه رسد به مطالعه آنها. بهائیان به طور کلی به دستور 
محفل از خواندن کتب دیگر ممنوع هستند و بدین طریق محفل، راه دیانت 

حقائق را بر تمام اغنام الله بسته است«.۱
حسینعلی نوری مؤسس این فرقه در کتاب بدیع می نویسد:

»هیچ لّذتی اعظم تر در امکان، خلق نشــده که کسی اســتماع نماید آیات آن را و 
بفهمد مراد آن و ِلَم و ِبَم در حق کلمات آن نگوید و مقایسه با کام غیر او نکند«.۲

1. »راه راست«، ج 1، ص 106
2. »بدیع«، ص 145 توجه کنید به ترکیب کلمه اعظم تر. اعظم یعنی بزرگتر و اعظم تر یعنی بزرگترتر
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ــید و  ــی باش ــّره خوب ــه ب ــد ک ــزد می کن ــود گوش ــدان خ ــه مری ــینعلی ب ــرزا حس می
ســخنان او را گــوش کننــد و در مقابــل، چــون و چــرا نکنیــد. وحقیقتــًا لذتــی بزرگتــر 
از ایــن نیســت کــه کام جنــاب ایشــان را بشــنویم و بــدون ذّره ای تفّکــر حتــی بــه فکر 

ــا کام دیگــران نیفتیــم. در حالــی کــه امیــر المؤمنین)می فرمایــد: مقایســه آن ب
»ارضبوا بعض الرأی ببعض یتولد منه الصواب«1 

افکار و آراء خود را با یکدیگر برخورد دهید )و در کارها از رأی ها و نظرات 
مختلف بهره گیرید( کــه از این برخورد ایده درســت و نظر صحیح زائیده 

شود.
از کام حسینعلی نوری که می گوید:

 کسی حق چون و چرا در حق کلمات جنابشان را ندارد، 
ــاد  ــت در تض ــّری حقیق ــا تح ــت ب ــر دو برداش ــه ه ــود ک ــوان نم ــت می ت دو برداش
می باشــد. اول اینکــه بزرگتریــن لــّذت مریــدان حســینعلی ایــن اســت کــه آیــات وی 
ــروان  ــر پی ــد. اگ ــرا آن را بپذیرن ــون و چ ــدون چ ــته ب ــوش بس ــم و گ ــنوند و چش را بش
حســینعلی معنــای آیــات و کلمــات وی را فهمیــده باشــند، دیگــر چــون و چــرا کــردن 
در بــاره آن معنــا نــدارد. امــا اگــر مقصــود او را درک نکــرده باشــند و بــدون چــون و 
چــرا و مقایســه بــا کام دیگــران، آن را بپذیرنــد و قبــول نماینــد، یعنــی دقیقــًا برخــاف 

ــد. ــار کرده ان تحــّری حقیقــت رفت
ــدان وی  ــن اســت کــه مری ــوری ای ــّذت حســینعلی ن ــن ل برداشــت دوم: بزرگ تری
تحــّری حقیقــت را تــرک کــرده، بــدون چــون و چــرا در کلمــات وی و مقایســه آن بــا 

دیگــران، ســخنان او را پذیــرا باشــند.
ــت  ــّری حقیق ــر تح ــش ب ــن و آئین ــاس دی ــد اس ــا می کن ــه اّدع ــی ک ــه کس چگون

1. »غررالحکم و دررالکلم:، ج 1، ص 454
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اســت، از چنیــن رفتــار مســتبدانه تــا ایــن حــد لــّذت می بــرد؟ در حقیقــت ســردمداران 
بهائیــت، اغنامــی می خواهنــد کــه چشــم و گوششــان را بــر غیــر کام بهائیــت ببندنــد 
ــا  ــا هیــچ کامــی مقایســه نکننــد. آی و فقــط ســخن ایشــان را گــوش دهنــد و آن را ب
ــّری  ــوزش تح ــای آم ــد ادع ــد؟ می توان ــی دم بزن ــق جوئ ــد از ح ــردی می توان ــن ف چنی
حقیقــت کنــد؟ آیــا پیــروان وی می تواننــد بــر خــود ببالنــد کــه مکتبشــان اولیــن مکتبی 

اســت کــه دم از حــق طلبــی زده اســت؟
بــاز هــم تحــّری حقیقــت نمائیــم و نوشــداروئی دیگــر از دســت رهبــران ایــن فرقــه 
ــد کــه در  ــه می کن ــی توصی ــه علمــا و فقهــای باب ــاب حســینعلی بهــاء ب ــم. جن بگیری
ــدًا اســتفاده  ــش و فهــم و خردشــان اب ــش و بین ــان، از دان ــاب بی شــناخت موعــود کت

ننماینــد:
»از فقها و علمای بیان استدعا می نمایم که چنین مشی ننمایند... و به عقول و 

ادراک و علم متمسک نشوند«.۱
اگــر انســان بــه عقــل خــدادادی کــه مایــه تمییــز او از حیــوان اســت اســتفاده نکند، 
ــاء الهــی از  ــّی از اولی ــا ول ــر ی ــچ پیامب ــا هی ــز دهــد؟ آی ــراه تمیی ــد راه را از بی ــا می توان آی
ــه ای  ــا علمــا چنیــن درخواســت ذلیان ــه از مــردم ی طــرف خــدا آمده انــد کــه عاجزان
نماینــد؟ مســّلم اســت کــه اگــر فقیــه و عالمــی بــا علــم و عقــل ســلیم خــود متوّجــه 
گاه کــرده و آنــان را از مســیر انحرافــی و ناهموار  بطــان چیزی شــود، دیگــران را نیــز آ
بــه صــراط مســتقیم ســوق می دهــد. بهمیــن خاطــر اســت کــه ایــن مّدعــی پیامبــری از 
فقهــا و علمــا اســتدعا می کنــد کــه بــه عقــل و درک و علــم خــود تمّســک نکننــد و 

ماننــد انســان های جاهــل رفتــار کننــد و در مقابــل دروغ هــای وی دم نزننــد.
در گســتره ای دیگــر همیــن جنــاب بهــاء بــی بهــاء، بینائــی و روشــندلی را بگونــه 

ــد: ــرده می نویس ــان ک ــگفت آوری بی ش

1. »ایقان«، ص 164
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»و این معلوم است نزد هر ذی بصری که اگر عباد در ظهور هر یک از مظاهر 
شــمس حقیقت چشــم و گوش و قلب را از آنچه دیده و شــنیده و ادراک 

نموده پاک و مقدس می نمودند، البته از جمال الهی محروم نمی ماندند«.۱
می بینیــم کــه دســتگاه بــرده پــرور بهائیــت، انســان هائــی را تحویــل می دهــد کــه 
ــض  ــته و از فی ــر نگریس ــی« را بهت ــال اله ــند »جم ــته تر باش ــان بس ــم آن ــه چش ــر چ ه
وجــود چنیــن خدائــی بیشــتر بهــره می برنــد. در ایــن تابلــوی پــر زرق و بــرق و رنگیــن، 
ــه  ــع آنچ ــینه را از جمی ــه س ــردد ک ــی می گ ــوم رّبان ــرار عل ــه اس ــی خزین آن صاحبدل
شــنیده پــاک نمــوده و قلــب را از تمــام تعلقــات دنیائــی، مقــدس نمایــد؛ همچنانکــه 

ــد: ــوری می گوی ــینعلی ن حس
»پس باید صدر را از جمیع آنچه شــنیده و قلــب را از همه تعّلقات مقّدس 

فرمود، تا محل ادراک الهامات غیبی شود و خزینه اسرار رّبانی گردد«.۲
همو در جای دیگری می گوید:

»بشنو از این عبد، و قلب و سمع را از کّل آنچه شنیده و ادراک نموده )ای( 
طاهر نما«.۳

از نظــر میــرزا حســینعلی بایــد همــه چیــز، اعــم، از علــوم اکتســابی و تجربّیــات و 
ســخنان دیگــران، عالــم یــا جاهــل، موافــق یــا مخالــف، همــه را دور انداخــت، تــا بــه 
وصــال جمــال حســینعلی رســید. هــر کــس کــه طالــب حقیقــت اســت، هیچ نشــنود، 
هیــچ نبینــد، نــه تفکــر کنــد، نــه بیامــوزد و نــه تعقــل نمایــد، در آن هنــگام اســت کــه 

بــه حقیقــت، یعنــی جمــال الهــی یــا بهتــر همــان حســینعلی بهــاء مؤمــن می شــود.
بســیار واضــح اســت آنجــا کــه بهائیــت از ذات هســتی آفریــن خــدا، تصــوری جــز 

1. همان، ص 9
2. همان، ص 46

3. »بدیع«، ص 251
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میــرزای نــوری نداشــته باشــد، بایــد شــناخت مظاهــر شــمس را چنیــن ترســیم کنــد و 
بــرای رســیدن بــه واقعیت هــا راهــی اینســان تاریــک و خــرد ناپذیــر را بــه جویندگانــش 
ــا  ــم، م ــم و ادراک کرده ای ــاری جســتن از آنچــه شــنیده ایم و دیده ای ــد. چــه، ی بنمایان
ــّدس« دور  ــازی« و »تق ــم و دوســتدار آزاد اندیشــی، از »پاکب را کــه متحــّری حقیقتی
ــود  ــی« نمی ش ــات غیب ــل اراک الهام ــان »مح ــنگر ایم ــب روش ــر قل ــد؛ دیگ می نمای
ــار روشــنائی هاســت، مــورد  ــه فرمــان راســتی و درســتی رهــرو دی و گام هایمــان کــه ب
ــد« می شــود و  ــی »معان ــر بهائ ــق غی ــع نمی گــردد. محّق ــال ابهــی« واق ــت »جم عنای
متحّریــان بهائــی »مطــرود« و ایــن مفهــوم تحــّری حقیقــت در قامــوس کنونــی فرقــه 
بهائیــت اســت کــه یــک غیــر بهائــی بایــد انجــام دهــد تــا بهائــی شــود و بهائــی نبایــد 
انجــام دهــد، تــا بهائــی بمانــد! قبــول چنیــن دســتوراتی مشعشــع، انســان هائی می ســازد 

کــه مطلــوب حســینعلی بهــاء بــوده و جنابشــان آنهــا را ایــن چنیــن توصیــف نمایــد:
»در دبستان علم الهی، نفوسی ظاهر شده اند که به استنشاق، حق را از باطل 

تمیز دهند«.۱ 
ــن  ــز روش ــا نی ــت واقعیت ه ــد و راه دریاف ــدا ش ــت پی ــّری حقیق ــد تح ــا کلی گوی
گردیــد! چقــدر هــم ســاده و بــی پیرایــه »استنشــاق«، کافــی اســت کــه حّس شــامه تان 
قــوی باشــد، تــا متحــّری خــوب حقیقــت گردیــد. اینجــا علــم و عقــل و فهــم بــکاری 
ــق را استنشــاق کــرده  ــا کمــک آن حقائ ــا ب ــی خــود باشــید، ت ــد، مواظــب بین نمی آی
بــه ســوی کمــال رهنمــون شــوید. علــم و عقــل در طریــق حــق جوئــی رهبــر بهائیــان 

ــوان کشــف حقیقــت نمــود! ــا از راه استنشــاق می ت ــود، ام ــی لنــگ ب چارپائ
بــار دیگــر میــرزا حســینعلی نــوری همیــن مطلــب را در بیــان دیگــری بازگــو کــرده 

می گویــد:
»بر جمیع احّباءالّله الزم که از هر نفســی که رائحــه بغضا از جماِل ِعزِّ ابهی 

1. »اقتدارات«، ص 50
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ادراک نمایند، از او احتراز جویند. اگر چه بکّل آیات ناطق شود و بکّل کتب 
تمّسک جوید. الیان قال عّز اسمه پس در کمال حفظ خود را حفظ نمایند که 
مبادا بدام تزویر و حیله گرفتار آیند. این است نصح قلم تقدیر. و در خطاب 
دیگر می فرماید پس از چنین اشــخاص اعراض نمودن اقرب طرق مرضات 

الهی بوده و خواهد بود چه که َنَفسشان مثل سّم سرایت کننده است«.۱
ــد  ــه نق ــت را ب ــدرک، بهائی ــند و م ــا س ــی ب ــر کس ــوری اگ ــینعلی ن ــر حس ــه نظ ب
کشــید، نبایــد بــه ســخنان او گــوش داد. بــا ایــن حســاب، اگــر کســی طالــب حقیقت 
اســت، بایــد هیــچ نشــنود، هیــچ نبینــد، تفکــر نکنــد، نیامــوزد و تعّقــل ننمایــد. تــا در 
ــا و  ــا، ماک ه ــی میزان ه ــی تمام ــان آورد. وقت ــد و ایم ــت برس ــه حقیق ــورت ب آن ص
معیارهــا در کشــف حقیقــت از فــرد گرفتــه شــود، چگونــه و بــا چــه محــک و معیاری 
ــا عــدم حقانیــت آئینــی را دریابــد؟ ایــن چــه تحــّری حقیقــت اســت کــه  حقانیــت ی
هیــچ ابــزاری بــرای شــناخت حقیقــت در اختیــار فــرد نمی گــذارد و در نهایــت، انتظار 

ــان از او دارد؟ ایمــان و ایق
بنابرایــن واضــح اســت کــه در قامــوس بهائیــت، اگــر انســان بهائیــت را پذیرفــت، 
ــت  ــّری حقیق ــرد، تح ــت را نپذی ــد و بهائی ــع نش ــر قان ــا اگ ــرد، ام ــت ک ــّری حقیق تح

ــد گشــتگان اســت. ــات و تقالی نکــرده و اســیر تعصب
رهبــران بهائــی در مقابــل اشــتباهات فاحــش خــود چنــان تعّصبــی از خــود بخــرج 
دادنــد، کــه تردیــدی در ریــا و تزویــر چهــره خــود بــرای دیگــران باقــی نگذاشــتند، بــه 
عنــوان نمونــه علــی محّمــد شــیرازی در یکــی از آثــار خــود بــه نــام »دالیــل الّســبعة« 
ــد، دچــار اشــتباه فاحشــی  ــر او می دانن ــب خــدا ب ــی از جان ــش آن را الهام کــه پیروان
شــده و پنداشــته حضــرت داوود مدتــی مدیــدی قبــل از حضــرت موســی زندگی 
می کــرد. در حالــی اســت کــه حضــرت داوود نبــی از انبیــای بنــی اســرائیل شــمرده 

1. »گنجینه حدود و احکام«، ص 450
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می شــود کــه بــه تصریــح قــرآن مجیــد و تــورات پــس از حضــرت موســی در ایــن 
عالــم زندگــی کــرد. امــا علــی محّمــد شــیرازی )بــاب( در ایــن بــاره می نویســد:

»نظرکن در اّمت داوود، پانصد ســال در زبور تربیت شدند، تا آنکه به کمال 
رسیدند. بعد که موسی ظاهر شد، قلیلی که از اهل بصیرت و حکمت زبور 

بودند، ایمان آوردند، مابقی ماندند«.۱
ایــن ســخن کــه پیــروان بــاب را متعجــب ســاخته بــود، در زمــان حیاتــش چیــزی 
از وی نپرســیدند، امــا پــس از مرگــش مکــرر از حســینعلی بهــاء در ایــن مــورد ســؤال 
نمودنــد، وی بــه جــای آنکــه خطــای علــی محّمــد بــاب را )کــه اظهــر مــن الّشــمس 
اســت( اذعــان داشــته باشــد، در دفــاع از وی راه تعّصــب کورکورانــه را پیــش گرفتــه و 

می گویــد:
»الی حین چند کّره اهل بیان سؤال نموده اند که حضرت داود صاحب زبور 
بعد از حضرت کلیم علیه بهاءالله االبهی بوده و لکن نقطه اولی روح ما سوی 
فداه )یعنی ســید باب( آن حضرت را قبل از موسی ذکر فرموده و این فقره، 

مخالف کتب و ما عند الرسل است«.۲
سپس به این اشکال و ایراد بر علی محّمد باب، چنین پاسخ داده است:

»اّتق اهلل و ال تعتض علی من زّینه اهلل بالعصمة الکبی و اســمئه احلسنی و 
صفاته العلیا. 

سزاوار عباد آنکه مشرق امر اللهی )سید باب( را تصدیق نمایند در آنچه از او 
گاه نیست«.۳ ظاهر شود. چه که به مقتضیات حکمت بالغه، احدی جز حق آ

1. »اسراراآلثار«، ج 4، ص 109
2. »اشراقات«، ص 18

3. همان.
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حســینعلی نــوری کــه خــود می دانســت آن خطــای تاریخــی قابــل انــکار نیســت 
ــّری  ــخن تح ــن س ــا ای ــی ب ــش دارد، ول ــاوت فاح ــه تف ــت بالغ ــات حکم ــا مقتضی و ب
حقیقــت و تــرک تعّصــب را بــه فراموشــی ســپرده و اشــتباهات تاریخــی علــی محمــد 
ــش  ــه مریدان ــد و ب ــه می کن ــی توجی ــای اله ــن انبی ــدم و تأخــر بی ــورد تق ــاب را در م ب
نیــز دســتور ســکوت و لــب فــرو بســتن را می دهــد. و جالــب اینجاســت کــه عبــاس 
ــار علــی محّمــد شــیرازی دیــده و  عبدالبهــا، نیــز ایــن اشــتباه و خبــط بــزرگ را در آث
بــه جــای آنکــه منصفانــه عمــل کنــد و تســلیم حقیقــت شــود، در مقــام توجیــه برآمده 

می گویــد:
»مقصود از این داوود شخص دیگری غیر از داوود بن یسا می باشد که بعد از 

حضرت موسی می زیسته است«.۱
ــرا در ســخن علــی  درحالــی کــه بطــان ایــن توجیــه واضــح و آشــکار اســت، زی
ــه  ــت ک ــر آن داوودی اس ــاء ذک ــینعلی به ــار حس ــن درگفت ــیرازی و همچنی ــد ش محّم
ــس از  ــا پ ــه مدت ه ــا( ک ــن یس ــان داوود ب ــت )هم ــوده اس ــور ب ــاب زب ــب کت صاح
ــی رود،  ــمار م ــه ش ــرائیل ب ــی اس ــای بن ــرد و از انبی ــی می ک ــی زندگ ــرت موس حض
نــه داوودی کــه پانصــد ســال قبــل از حضــرت موســی زندگــی کــرده و دارای امتــی 
بــوده، امــا نــام و نشــان و اثــری از او در هیــچ جائــی یافــت نمی شــود. چنیــن داوودی 
ــه عبدالبهــاء آن هــم در تنگنــای جــدل، یافــت نمی شــود.  جــز در تخیــات متعّصبان
زیــرا چنیــن مطلبــی در هیــچ کتابــی نیامــده اســت. پــس چگونــه بــا چنیــن تعّصــب 

ــوند.  ــت می ش ــّری حقیق ــه دار تح ــوری داعی ک
»مل تقولون ما ال تفعلون«.2

1. »اسراراالثار«، ج 4، ص 110
2. سوره صف: 61، آیه 2.



سراب حقیقت؛ تحری حقیقت در بهائیت۱۱۰

ج: عبدالبهاء

عبــاس عبدالبهــاء نیــز هماننــد پــدرش در مــوارد متعددی بــه نقض تحــّری حقیقت 
پرداختــه تــا از مــراد و مــوالی خود عقــب نمانــده باشــد؛ وی با وقاحــت تمــام در تضاد 

بــا تحــّری حقیقــت می نویســد:
»الیوم تکلیف جمیع یاران الهی در بساط رحمانی این است که آنچه شنیده 
و دیده و فهمیده از عقیده بنهند و فراموش کنند و نسیًا منسیًا شمرند و آنچه 

صریح و وضوح بیان این عبد است قبول کنند«.۱
عبدالبهــاء بــا ایــن کام جــای هیچگونــه توجیهــی بــرای خــود باقــی نگذاشــته و 
ــان را  ــه خودش ــد ک ــان می خواه ــرده و از آن ــرض ک ــم ف ــد بهائ ــدان را مانن ــام مری تم
ــد آن  ــا فهمیده ان ــد و ی ــا دیده ان ــنیده اند ی ــه ش ــد ک ــه از عقائ ــرده و هرچ ــت ک فرم
ــز  ــن ج ــا ای ــد! آی ــرا دهن ــوش ف ــد گ ــه وی می گوی ــه ک ــه آنچ ــد و ب ــوش کنن را فرام
ــه  ــردم را ب ــا آن مخالفــت کــرده و م خودخواهــی و خودپســندی اســت کــه اســام ب

ــت؟ ــده اس ــرا خوان ــود ف ــنیده های خ ــن ش ــروی از بهتری پی
ــه ای کــه از  ــت نام ــه کــه در وصی ــش رفت ــا بدانجــا پی ــم ت ــن تعلی وی در نقــض ای

ــد: ــته می نویس ــا گذاش ــه ج ــود ب خ
»ایادی امرالله )یعنی جانشینان ما( باید بیدار باشند به محض اینکه نفسی بنای 
اعتراض و مخالفت با ولی امرالله )یعنی شوقی( را گذاشت، فورًا آن شخص را 
اخراج از جمع اهل بهاء نمایند؛ و ابدًا بهانه ای از او قبول ننمایند. چه بسیار که 

باطل محض به صورت خیر در آید تا القای شبهات کند«.۲
ــود و  ــه خ ــور ک ــت، همانط ــت اس ــه حقیق ــول ب ــت راه وص ــّری حقیق ــر تح اگ
پــدرش بیــان کردنــد، حتمــًا در ابتــدای راه شــبهاتی بــرای شــخص پیــش می آیــد؛ و 

1. »مکاتیب عبدالبهاء«، ج 2، ص 247
2. »الواح وصایای عبدالبهاء«، ص 12 و 13
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ــا ارائــه شــبهه، مرتــد شــناخته شــود، چگونــه  اگــر کســی بــه صــرف داشــتن ســؤال ی
ــه حــق،  ــرا مقدمــه رســیدن ب ــد؟ زی ــدا کــرده آن را طــی کن ــه حــق را پی راه وصــول ب
وجــود شــک و شــبهه و ســپس تحقیــق و رســیدن بــه حقیقــت اســت؛ ضمــن اینکــه 
ــدن آن از  ــا دی ــان اســت و کســی ب ــرای بهائی ــدی ب ــن ســخن عبدالبهــاء یــک تهدی ای
تــرس اخــراج از جمــع بهائیــان، به دنبــال حقیقــت نخواهــد رفــت. عبدالبهــاء نفهمیده 
کســی کــه اعتــراض می کنــد شــاید واقعــًا قصــدش تحــّری حقیقــت اســت، پــس چرا 
بایــد او را فــورًا از جمــع اهــل بهــاء اخــراج کــرد؟ آیــا مصــداق تحــری حقیقت، بســتن 
راه تحقیــق و تفحــص بــر حقیقــت جــو و جلوگیــری از پرســش و اعتــراض او اســت؟

بهائیــان بــه دســتور عبدالبهــاء فرزنــدان خــود را از فرســتادن بــه مــدارس غیــر بهائــی 
برحــذر داشــته و از آن منــع می کننــد. زیــرا عبدالبهــاء در ایــن بــاره گفتــه اســت:

»اطفال احّباء ابدًا جایز نیســت که به مکتب های دیگران بروند چه که ذلت 
امرالله است و بکّلی از الطاف جمال مبارک محروم مانند، زیرا تربیت دیگر 

شوند و سبب رسوائی بهائیان گردند«.۱
بــا ایــن دســتور عبدالبهــاء، اطفال بهائــی بایــد در ســنینی کــه توانائــی تصمیم گیری 
ــب  ــن مطال ــد، از آموخت ــز و تشــخیص نمی دهن ــد و درســت را از نادرســت تمیی ندارن
ــا راه  ــت تنه ــاد داده شــود کــه بهائی ــا ی ــه آنه ــی دور نگــه داشــته شــوند و ب ــر بهائ غی
ــر هــر دیــن و آئینــی برتــری  ــرا آموزه هــای آن ب ــه ســعادت ابــدی اســت. زی رســیدن ب
ــند،  ــوغ می رس ــنین بل ــه س ــده و ب ــر ش ــه بزرگت ــی ک ــال وقت ــن اطف ــه ای دارد. در نتیج
ــر  ــت تأثی ــده و تح ــه ش ــا گرفت ــت از آنه ــّری حقیق ــص و تح ــی تفّح ــدرت و توانائ ق
ــن شــده اســت و در  ــا تلقی ــه آنه ــد کــه از دوران کودکــی ب ــرار گرفته ان ــی ق آموزه هائ

ســنین بلــوغ تحــّری حقیقــت بــرای آنــان بــی معنــا خواهــد بــود.

1. »مکاتیب عبدالبهاء«، ج 5، ص 170
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د: شوقی ربانی

شــوقی نیــز هماننــد اســاف خــود هرچنــد شــعار تحــّری از حقیقــت را بــه اعلــی 
صوتــه اعــام داشــت، امــا بــرای اینکــه در عمــل از اخــاف خــود عقــب نمانــد، بــه 
مخالفــت عملــی بــا ایــن تعلیــم برخاســته و هــر فــردی را کــه کوچکتریــن مخالفتــی 
در تحــّری حقیقــت از دیــد او پیــدا می کــرد، او را از جمــع خودشــان رانــده و دســتور 
ــا  ــه گفتــه همســر شــوقی، کســانی کــه ب انفصــال او را صــادر می کــرد، همچنانکــه ب
ــی طــرد می شــدند کــه  ــد، از جامعــه بهائ ــه مخالفــت می پرداختن ــه ب ــی امرالل نظــر ول
نمونــه هائــی از ایــن طــرد و انفصــال را در گفتــار دوم ذکــر خواهیــم کــرد کــه وی نیــز 
همچــون اجــداد خــود در احکامــی کــه صــادر کــرد، مــا فــی الضمیــر خــود را بــه همه 

نشــان داد و در زمــره ی ناقضیــن تحــّری حقیقــت پیوســت.

گفتار دوم: طرد در بهائیت

طــرد بــه معنــای کنــار زدن و حــذف نمــودن شــخصی کــه از فرامیــن و دســتورات 
رهبــران ایــن فرقــه ســرپیچی و یــا اعتراضــی نمایــد، از جامعــه بهائــی می باشــد.

طرد در بهائیت آنچنان وحشیانه است که حسینعلی نوری می گوید: 
»اگر کســی را رد و طرد نمایند و از اهل ایمان ندانند، چه بر ســر آن نفس 

می آید«.۱ 
ــز ســخت تر  ــی شــمردن وی نی ــد کــه از جزام ــا او برخــورد می کنن ــان ب ــی چن یعن
بــه حســاب می آیــد؛ در ایــن صــورت، نزدیک تریــن افــراد بــه او ماننــد پــدر و مــادر و 

فرزنــد و همســر، حــق هیچگونــه گفتگــو و ارتبــاط بــا او را نخواهنــد داشــت.
هرچنــد لــزوم تحــّری حقیقــت، شــعار اصلــی بهائیــت اســت و آنــان تقلیــد 
ــه  ــان ب ــا آن ــد آی ــد دی ــا بای ــد؛ ام ــن بیمــاری روحــی بشــر می دانن ــه را بزرگتری کورکوران

1. »ایقان«، ص 70
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فرزنــدان خــود اجــازه می دهنــد کــه قبــل از پذیــرش بهائیــت ابتدا بــه تحقیق برخواســته 
گاهانــه  و کتاب هــای مخالفیــن بــا آئیــن خــود را مطالعــه نماینــد و در انتخــاب خــود آ
تصمیــم بگیرنــد؟ آیــا آمــوزگاران بهائــی بــه درســتی آموزه هــای اســام و ســایر ادیــان 
ــخ مصــرف  ــان را تاری ــا ســایر ادی ــد؟ ی ــه می دهن ــه دانــش آمــوزان خــود ارائ الهــی را ب
گذشــته بــرای آنــان جلــوه داده و از کودکــی، فرزندانشــان را تحــت تعالیــم فشــرده بــا 
عنــوان کاســه های اخــاق قــرار می دهنــد تــا بــا مذهبــی غیــر از بهائیــت آشــنا نشــده 
و جوانــان را نیــز بــه ضیافت هــای مختلــط و فعالیت هــای بــی شــماری ســرگرم کــرده 

تــا ذهنشــان مجالــی بــرای کاوش پیــدا نکنــد؟
در ایــن مــرام عجیــب از یــک ســو دم از آزادی و تحــّری زده می شــود و در ســوئی 
دیگــر، کســانی کــه ســر تســلیم در برابــر عقائــد بهائــی پائیــن نیاورنــد، طــرد می شــوند 

و از جامعــه ی بهائــی اخــراج می گردنــد.
گویــا تحــّری حقیقــت، نســخه ای اســت کــه فقط بــرای غیــر بهائیــان پیچیده شــده 
اســت؛ زیــرا حســینعلی بهــاء مریــدان را از شــنیدن هرگونــه نقــدی در بــاره بهائیــت منع 

نمــوده، حتــی اگــر منتقــدان با ســند و مــدرک بر کرســی نقــد تکیــه زده باشــند.
حسینعلی نوری مؤسس فرقه بهائیت می گوید:

»بر جمیع احّباء الّله الزم که از هر نفســی که رائحه بغضا از جماِل ِعزِّ ابهی 
ادراک نماینــد از او احتراز جویند. اگر چه بکّل آیات ناطق شــود و به کّل 
کتب تمّسک جوید. الیان قال عّز اســمه پس در کمال حفظ خود را حفظ 
نمایند که مبادا بدام تزویر و حیله گرفتــار آیند. و در خطاب دیگر می گوید 
پس از چنین اشخاص اعراض نمودن اقرب طرق مرضات الهی بوده و خواهد 

بود چه که َنَفسشان مثل سّم سرایت کننده است«.۱
بنظــر رهبــر بهائیان بایــد از کســانی کــه بهائیــت را نپذیرفته انــد، دوری کــرد. )حتی 

1. »گنجینه حدود و احکام«، ص 450
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اگــر بــا مــدرک و دلیــل ســخن بگوینــد( تــا مبــادا شــما را نیــز از راه بــدر کننــد. زیــرا 
َنَفــس آنهــا هماننــد ســّم اســت کــه بــه دیگــران ســرایت می کنــد.

اگــر بهائیــان بــه ادعــای جســتجوی آزادانــه حقیقــت خــود پــای بنــد بودنــد، بایــد 
اجــازه می داشــتند تــا از آنهائــی کــه از بهائیــت برگشــتند، در بــاره علــت بازگشتشــان 
ــا  ــد کــه از آن برگشــتید؟ آن ه ــت چــه دیدی ــا بپرســند در بهائی ــد و از آنه ــق کنن تحقی
مســلمًا ایــن اجــازه را ندارنــد. زیــرا ســام و کام بــا مطرودیــن حتــی اگــر پــدر و مادر 
او باشــند، جایــز نیســت. یعنــی امــکان تحــّری حقیقــت از طریــق مطرودیــن ایــن فرقــه 

ــه آنهــا ســفارش کــرده می گویــد:  وجــود نــدارد. همچنانکــه عبــاس عبدالبهــاء ب
»ایادی امرالّله باید بیدار باشند به محض اینکه نفسی بنای اعتراض و مخالفت 
با ولّی امرالّله گذاشــت، فورًا آن شخص را اخراج از جمع اهل بهاء نمایند و 
ابدًا بهانه ای از او قبول ننمایند. چه بسیار که باطل محض به صورت خیر در 

آید، تا القای شبهات کند«.۱
چــرا یــک حقیقت پــژوه و متحــّری حقیقــت نبایــد از کتــب ناقــد بهائیت اســتفاده 
کنــد و همچنیــن حــق نــدارد بــا کســی در مــورد چالش هــای بهائیــت گفتگــو کنــد؟ 
آیــا همیــن عبدالبهــا کــه حکــم اخــراج و جدائــی هــم کیــش خــود را صــادر می کنــد، 
نگفتــه اســت کــه محّبــت ســبب حیاتســت، و جدائــی ســبب ممــات،۲ کــدام حقیقت 
طلبــی و متحــّری حقیقــت اســت کــه در آغــاز راه دچــار ســؤال یــا ابهامــی نشــود؟ اگر 
کســی نســبت به مســئله یــا حکمــی ســؤال و یــا شــبهه داشــت و بــرای یافتــن حقیقت، 
ــمرد و از  ــد ش ــد او را مرت ــت، بای ــت را دریاف ــت و حقیف ــی پرداخ ــق و بررس ــه تحقی ب
جمــع خویش بیــرون کــرد؟ آیــا مصــداق تحــّری حقیقــت در آئیــن بهائیت، بســتن راه 

تحقیــق بــر حقیقــت جــو و جلوگیــری از پرســش و اعتــراض اوســت؟

1. »الواح وصایای عبدالبهاء«، ص 12 و 13
2. »خطابات عبدالبهاء«، ج 1، ص 153



۱۱۵ فصل چهارم: تناقضات مرتبط با تحری حقیقت در اندیشه بهائی

ــد طــرد شــود و مــورد  ــی دســت یافــت، بای ــه حقیقت ــه ب چــرا شــخصی کــه آزادان
ــود؟  ــز دور ش ــش نی ــواده خوی ــی از خان ــرد و حت ــرار گی ــران ق ــب دیگ ــم و غض خش
چگونــه ایــن مطالــب بــا تحــّری حقیقــت ســازگار اســت؟ آیــا عبدالبهــاء نگفته اســت: 

»اگر کسی مخالفت نمود، از جامعه )بهائی( اخراج کنید«.۱
بایــد از جنــاب عبدالبهــاء پرســید: آیــا افــراد ایــن فرقــه کــه قصــد تحــّری حقیقــت 
دارنــد، الزامــًا بایــد بــه همــان نتیجــه ای برســند کــه شــما رســیده اید؟ و اگــر بــه غیــر 
ــا  ــا آنه ــراوده و معاشــرت ب ــوده و ســام و کام، م آن نتیجــه برســند، ســزاوار طــرد ب
حــرام اســت؟ آیــا ایــن اســت معنــای تحــّری حقیقــت و آزادی در انتخــاب عقیــده که 

ســرانجامش بــه طــرد منجــر شــود و شــخص مطــرود از هســتی ســاقط گــردد؟
موضــوع طــرد بعــد از عبدالبهــاء توســط شــوقی رنــگ ســازمانی و قانونــی بــه خود 
گرفــت. زیــرا زمانــی کــه وی بــه قــدرت رســید، مخالفــان بســیاری داشــت و لــذا در 
راســتای تحــّری حقیقــت و شــنیدن صــدای مخالــف و آزادی بیــان، شــگرد جدیــدی 
بــکار بــرد و همــه ی مخالفیــن خــود را طــرد می نمــود. یعنــی هــر کــس مخالــف میــل 
ــه  ــپس از جامع ــراج و س ــی اخ ــکیات بهائ ــدا از تش ــد، ابت ــب می ش ــی مرتک او عمل
ــون مجــازات طــرد را در دو بخــش اداری )ســلب  ــرون می شــد. شــوقی قان ــی بی بهائ

نســبت( و روحانــی ابــاغ کــرد.۲

الف: طرد اداری

منظــور از ایــن طــرد، حــذف فــرد متخّلــف از جلســات رســمی، انتخابــات 
ــازات  ــن مج ــد. ای ــه می باش ــن فرق ــتم اداری ای ــت در سیس ــل و عضوی ــای محاف اعض

1. »طراز الهی«، ج 1، ص 221
http:// درشــهر«  »ولولــه  بهائــی  رســمی  ســایت  و   94 ص   ،4 ج  مبارکــه«،  »توقیعــات   .2
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سراب حقیقت؛ تحری حقیقت در بهائیت۱۱۶

ــران  ــتورات رهب ــاف دس ــی برخ ــف، جرم ــرد متخّل ــه ف ــود ک ــال می ش ــی اعم زمان
ــام  ــران( انج ــداد همس ــردن تع ــت نک ــده و رعای ــان عقی ــر کتم ــت )نظی ــه ی بهائی فرق
دهــد یــا برخــاف احــکام و تعالیــم بهائــی عمــل نمایــد. امــا جــرم و تخّلــف او باعــث 
ــارات  ــن طــردی، در اختی ــی محســوب نشــود. اجــرای چنی نمی شــود کــه دیگــر بهائ

ــان اســت.۱ ــی بهائی محفــل مّل
در طــرد اداری کــه فــرد مطــرود از برخــی امکانــات محــروم می شــود، ایــن طــرد و 
محرومیــت موقتــی بــوده کــه فــرد مطــرود حــق معاشــرت بــا بهائیــان را نــدارد هرچنــد 
حــق بازگشــت بــه جامعــه بهائــی را دارد. همانطــور کــه در ســایت رســمی بهائــی نیــز 

آمــده اســت:
»مطرود اداری از حقوق اداری و اجتماعی بهائی مانند شرکت در انتخابات، 
عضویت محافل روحانیــه و لجنات امریه، حضور در جلســات ضیافات و 
تقدیم تبّرعات محروم است. مجازات طرد اداری باید با کمال دقت و مراقبت 
انجام گیرد و کامأل مواظبت شــود که حقوق افراد جامعه در نتیجه عجله و 
شتاب تضییع نگردد. به فرمودۀ هیکل اطهر، طرد اداری باعث اخراج قطعی 
فرد از جامعه بهائی نمی شود و ایمان قلبی او را از وی سلب نمی کند و صرفًا 
جنبه مجازات دارد و مطرود اداری می تواند با جبران مافات، حقوق اداری و 
اجتماعی خود را مجددًا کســب کند. بنابراین مطرود اداری می تواند خود را 
مؤمن و بهائی بداند و فرائض دینیه را به جای آورد ولیکن از حقوق و تکالیف 

اداری و اجتماعی بهائی محروم است«.۲
خانم ماکسول همسر شوقی ربانی نیز در این زمینه می نویسد:

»عمل آنان که عصیان می ورزیدند برای حفظ دیگران تنبیه می شــدند. زیرا 

1. نظم اداری بهائی، ص 53
91/http://velvelehdarshahr.org/node »2. سایت رسمی بهائی »ولوله در شهر



۱۱۷ فصل چهارم: تناقضات مرتبط با تحری حقیقت در اندیشه بهائی

در غیر ایــن صورت رفتار برخی کــه فقط پیروی از هوی و هوس نفســانی 
می نمودند به جمیع یاران سرایت و ُحسن شهرت امر حضرت رحمن را لّکه 
دار می نمود و این تعزیر و تنبیه حصن حصین امرالّله را محفوظ و شــهرت و 
عظمت آنرا از هجوم ابرهای تیره ظنون مصون می داشت. این تنبیه اگر اداری 
بود، یک فرد بهائی از حّق رأی دادن و انتخاب شــدن و عقد و طاق بهائی 
و تبّرعات و حضور درضیافات ممنوع می شــد. و چون دســتور طرد اداری 
را دادند، مخصوصًا متذّکر شــدند که این به کّلی متفاوت و مجّزی از طرد 
روحانی اســت که نفوس به علل امراض مزمنه ســاریه روحانّیه بالمّره از امر 
مبارک منفصل می گردند. طرد اداری بزرگترین تنبیه اداری است که محافل 
مّلّیه در اجرای آن بی نهایت بایستی حکمت و درایت به خرج دهند و جز در 

مواقع استثنائی در موارد دیگر به کار نبرند«.۱
در سایت رسمی متعلق به فرقه بهائی نیز در مورد تنبیه اداری آمده است:

»محفل روحانی مّلی می تواند بنا به پیشنهاد یکی از محافل روحانیه محلیه یا 
رأسًا فردی را به علت تخّلف یا عدم اطاعت از دستورات و تصمیمات محفل 
برای مدتی معلــوم و محدود از برخی حقوق و مزایای اداری مانند شــرکت 
در انتخابات یا عضویت در محافل روحانیه محروم کند که این مجازات در 
نظامات بهائی به تنبیه و توبیخ اداری موســوم است و ِاعمال آن از اختیارات 
محفل مقّدس روحانی مّلی اســت. تنبیه اداری یك فرد ممکن اســت طبق 

تصمیم محفل روحانی مّلی به جامعه نیز ِاعان شود«.۲
این سایت همچنین می افزاید:

»افرادی که نامشان در دفتر سجات امری )سجّات مربوط به جامعۀ بهائی( 

1. »گوهر یکتا«، ص 469 و 470
91/http://velvelehdarshahr.org/node »2. سایت رسمی بهائی « ولوله در شهر



سراب حقیقت؛ تحری حقیقت در بهائیت۱۱۸

به ثبت رسیده و به بهائی موســوم و معروفند، ممکن است به علل و جهاتی 
تقاضای حذف نام خود را از دفتر ســجات امری بنمایند و تقاضای خود را 
کتبًا به محفل روحانی محل تسلیم نمایند که در اینگونه موارد محفل روحانی 
محل پس از تحقیق و بررســی علت تقاضای حذف نام و ماقات و مذاکره 
با متقاضی حذِف نــام ضمن اظهار نظر، تقاضای اینگونه افراد را جهت اخذ 
تصمیم نهائی طی گزارشــی به محفل مقّدس روحانی مّلــی تقدیم می دارد 
و محفل روحانی مّلی هم پس از مطالعه و بررســی دســتور مقتضی راجع به 
سلب نسبت اینگونه افراد از جامعه را صادر می نماید و نام اینگونه افراد از دفتر 
سجات امری حذف می شود و جامعه بهائی دیگر آنان را بهائی نمی شناسد، 
تصویب حذف نام افــراد و قبول و اعاده مجدد آنان بــه جامعه از اختیارات 
مخصوصه محفل مقّدس روحانی مّلی اســت. حذف نام افراد باید به طرق 

مقتضی به یاران محل مربوطه اباغ شود«.۱
ــن  ــرد اداری را چنی ــازات ط ــون مج ــان( قان ــر بهائی ــومین رهب ــی )س ــوقی رّبان ش

ــت: ــرده اس ــف ک تعری
»مجازات طرد اداری در بارۀ فرد مسّجلی ِاعمال می شود که بر خاف احکام 
و تعالیم بهائی عمل کند و عدم تمّســك در اطاعت خود را به اوامر و احکام 
بهائی و آراء محافل روحانّیه عمًا نشان دهد و به تذّکرات و انذارات محفل 
روحانی محّلی و محفــل روحانی مّلی وقعی ننهد و به جبــران مافات اقدام 
نکند. فی المثل کتمان عقیده، تعــّدد زوجات، عدم رعایت مقّررات ازدواج 
و طاق بهائی، ترك انفاق، شرب مسکرات، تمّرد از آراء و تصمیمات محافل 
مقّدسه ی روحانّیه، مداخله در امور سیاســّیه علت طرد افراد بهائی می شود. 
مطرود اداری از حقوق اداری و اجتماعی بهائی مانند شــرکت در انتخابات، 

1. همان



۱۱۹ فصل چهارم: تناقضات مرتبط با تحری حقیقت در اندیشه بهائی

عضوّیت محافــل روحانّیه و لجنات امری، حضور در جلســات ضیافات و 
تقدیم تبّرعات محروم است«.۱

ــاد  ــرد ایج ــوع از ط ــن ن ــی در ای ــرود بهائ ــرد مط ــرای ف ــه ب ــی ک ــت هائ محدودی
می شــود، از طریــق محفــل مّلــی اعمــال می شــود و نیــازی بــه نظــر ولــی امرالله نــدارد، 
ــی  ــه شــود، محفــل مّل ــه شــمار آمــده و اگــر متنّب ــرا هنــوز طــرف خاطــی بهائــی ب زی

ــد.۲ ــلب نمای ــرده را از او س ــاد ک ــای ایج ــد محدودّیت ه می توان

ب: طرد روحانی

هــرگاه یکــی از افــراد مســّجل بهائــی از اوامــر و نواهــی مرکــز و مرجــع منصــوص 
ســرپیچی کنــد، یــا بــه مقدســات بهائــی اهانــت و هتاکــی نمایــد مشــمول مجــازات 
ــیار  ــز بس ــرد اداری نی ــش از ط ــه مجازات ــرد ک ــوع ط ــن ن ــردد. ای ــی می گ ــرد روحان ط
ــرد متخلــف  ــا ف ــان، ب ــاط کامــل تمامــی بهائی ــای قطــع ارتب ــه معن ســنگین تر اســت، ب

می باشــد.
ــه کــه  ــّی امرالل ــه دســتور شــخص ول ــی( شــخص خاطــی ب ــن طــرد )روحان در ای
ــان اخــراج شــده و کســی  ــه ی بهائی ــدل می باشــد، از جامع ــت الع ــزل بی ــس الینع رئی
حتــی افــراد خانــواده اش حــق معاشــرت و ارتبــاط بــا او را نــدارد.۳ زیــرا وی همچــون 

1. سایت بهائی پژوهی،
http://bahairesearch.org/question/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7
%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87
%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-
%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-
%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F

2. همان، به نقل از کتاب نظامات بهائی، ص 5
3. »توقیعات مبارکه«، ج 4، ص 95



سراب حقیقت؛ تحری حقیقت در بهائیت۱۲۰

مریــض »جذامــی« می مانــد که بیماری او مســری و شــبیه ســرطان اســت۱ و اشــخاص 
دیگــر در صــورت ارتبــاط بــا او بیمــار می گردنــد. هرچنــد شــخص مطــرود عضــوی از 

خانواده او محســوب گــردد.۲
در مجّله رسمی بهائیان نیز در مورد اجتناب از فرد مطرود آمده است: 

»اجتناب از ایشــان )مطرودین( حکایت اجتناب از مجذوم اســت که برای 
حفظ جامعه، مبتایان به جذام را از خود می رانند«.۳

حســینعلی نــوری نســبت بــه کســانی کــه پــی بــه حقیقــت ایــن فرقــه بــرده و از این 
فرقــه اعــراض می کننــد، آنــان را افــرادی خبیــث نامیــده می نویســد: 

»باید از معرضین از حق در کل شــئون اعراض نمائیم و در آنی مؤانســت و 
مجالســت را جایز ندانیم که قســم به خــدا که انفس خبیثــه انفس طیبه را 

می گدازد چنان که نار حطب یابسه را و حر ثلج بارده را«.۴
ــدای  ــنیدن ص ــف و ش ــل مخال ــون، تحم ــرات گوناگ ــه نظ ــرام ب ــان، احت آزادی بی
ــی نشســت و  ــوری حت ــا حســینعلی ن ــی و تحــّری اســت ام ــوازم حــق جوئ ــر، از ل غی
ــا نظــرات دیگــر  ــف ب ــی مخال ــرادی کــه نظرات ــا اف ــات ب ــت و ماق برخاســت، صحب

1. »مکاتیــب عبدالبهــاء«، ج 3، ص 421. عبدالبهــاء ناقضیــن امــر بهائــی را بــه مریــض جــذام تشــبیه و 
ســفارش بــه رانــدن از خــود نمــوده اســت. »انــوار هدایــت«، ص 230

2. »توقیعات مبارکه«، ج 4، ص 42
3. »آهنــگ بدیــع«، فروردیــن 1333، شــماره 1، ص 5. افــرادی کــه بــه بطــان بهائیــت پــی بردنــد، در 
ــی  ــار جذام ــا بیم ــه تنه ــان ن ــد. آن ــت را فهمیدن ــیدند و واقعی ــت کش ــه دس ــد کورکوران ــت از تقلی حقیق
نیســتند، بلکــه در نهایــت ســامت نیــز بســر می برنــد؛ امــا رهبــران بهائــی چنیــن افــراد را جزامــی معرفــی 
می کنــد تــا دیگــر بهائیــان بــا آنهــا تماســی نداشــته باشــند، چــرا کــه هــر فــردی در اثــر تمــاس و ارتبــاط 

ــا آنهــا متوجــه نیرنــگ و حیلــه آنهــا شــده و از جمــع آنهــا خــارج می گــردد. ب
ــه«، ص  ــده عــز ورقائی ــی«، ج 2، ص 338. »قصی ــم اعل ــار قل ــده آســمانی« ج 8، ص 39. »آث 4. »مائ

338



۱۲۱ فصل چهارم: تناقضات مرتبط با تحری حقیقت در اندیشه بهائی

ــد:  ــه می گوی ــن زمین ــته و در ای ــز ندانس ــز جای ــد، نی ــرح می کنن ــان ط بهائی
»با نفوس معرض که اعراضشان ظاهر شده معاشرت و تکلم و ماقات جایز 

نه، هذا حکم قد نزل من سماء  ارادة آمر قدیم«.۱
ــت را  ــه حقیق ــرادی ک ــرد، اف ــش ب ــا پی ــه آج ــا ب ــرمی را ت ــی ش ــارت و ب وی جس

ــد:  ــان نمی دان ــا را انس ــدند، آن ه ــدا ش ــه ج ــن فرق ــد و از ای دریافتن
»الیوم هر نفسی بر احدی از معرضین من اعاهم او من ادناهم ذکر انسانیت 
نماید، از جمیع فیوضات رحمانی محروم است تا چه رسد که بخواهد از برای 

آن نفوس اثبات رتبه و مقام نماید«.۲
شــوقی ربانــی ماننــد اســافش نســبت بــه کســانی کــه پــی بــه بطــان بهائیــت برده 

و اعتقــادی بــه آن ندارنــد، می نویســد:
»احّبا نمی توانند با کسانی که از ظّل امرالله خارج شده اند و با عهد شکنان در 

رابطه اند، معاشر شوند«.۳
ــه  ــه ب ــن فرق ــران ای ــه رهب ــود ک ــوم می ش ــی معل ــتبصرین بهائ ــار مس ــه آث ــا مطالع  ب
ــوقی  ــین وی، ش ــاء جانش ــت، عبدالبه ــس بهائی ــوری مؤس ــینعلی ن ــرزا حس ــب می ترتی
رّبانــی جانشــینن عبدالبهــا و ولــی امــر بهائــی و ســپس بیــت العــدل بهائیان وظیفــه طرد 
ــه  ــاء، ب ــه بهائیــان نــدا می دهــد کــه ای احّب افــراد را از جامعــه بهائــی برعهــده دارد و ب
هــوش باشــید! مبــادا پــا را بیشــتر از انــدازه خــود از گلیــم مبــارک دراز کنیــد و انتقادی 
بــه پیکــره اعتقــادی بهائــی وارد ســازید کــه در غیــر ایــن صــورت، همچــون زبالــه ای 

ــاری افکنــده و بایکــوت می شــوید. ــه کن تلقــی شــده و ب

1. همان، ص 74
2. »بدیع«، ص 140

3. »انوار هدایت«، ص 232



سراب حقیقت؛ تحری حقیقت در بهائیت۱۲۲

1. مبانی طرد روحانی

طــرد افــراد در ایــن فرقــه بــه افــراد گمنــام و بــی نشــان اختصــاص نــدارد. هــر کس 
کــه بــا تحــّری و تحقیــق یــا از راه دیگــری متوجــه ایــن مســئله شــود کــه بهائیــت نــه 
ــات یــک  ــدارد، بلکــه از اصــول و کلی ــر آن رســالت الهــی ن ــن نیســت و رهب تنهــا دی
دیــن الهــی نیــز تهــی می باشــد، فــورًا از جمــع بهائیــان طــرد شــده و بــا اعــام بــه گروه 
همگــی را موظــف می کننــد تــا از ارتبــاط و گفتگــو حتــی ســام بــا او نیــز خــودداری 
ــرادر  ــینعلی و ب ــرزا حس ــت می ــس بهائی ــد مؤس ــرود فرزن ــرد مط ــواه آن ف ــد. خ نماین
عبدالبهــاء یعنــی محمــد علــی افنــدی باشــد، یــا خدمتگــذار حســینعلی ماننــد حســین 
آشــچی کــه ســالیان طوالنــی در خدمتگــذاری بــه رهبــر بهائیــان کوتاهــی نکــرد، اما به 
محــض کوچکتریــن نافرمانــی از طــرف او، تمــام زحمــات چندیــن ســاله او را نادیــده 

ــد. ــه و او را از جمــع خودشــان طــرد می کنن گرفت
ــن  ــن و آئی ــه دی ــتند ک ــی هس ــی مّدع ــاء از طرف ــاء و عبدالبه ــینعلی به ــرزا حس می
آنــان بــر اســاس تحــّری حقیقــت، وحــدت عالــم انســانی و... بنیــان گذاشــته شــده و 
معتقدنــد کــه دین ســبب الفــت و محّبــت اســت و بنیــان ارتبــاط و وحــدت. عبدالبهاء 
می گویــد دیــن اگــر ســبب عــداوت و دشــمنی شــود و الفــت نبخشــد، دیــن نیســت 
و عــدم آن بــه از وجــود آن اســت،۱ از طــرف دیگــر می بینیــم کــه آنــان در برخــورد بــا 
هــم کیشــان خــود کــه بــه تعالیــم آنــان عمــل کــرده و تحقیــق و تفّحــص انجــام دادند 
و یقیــن بــه بطالــت آن پیــدا کــرده و از آن تبــّری جســته اند، آنــان را انســان بــه حســاب 
نمی آورنــد! ایــن رفتــار نســبت بــه افــرادی اســت کــه در بیــن آنهــا و کنــار آنهــا زندگــی 
ــر بهائــی اعــم از مســلمان،  ــا انســان های غی ــد کــه آنهــا ب ــد. امــا خواهیــد دی می کردن
ــر  ــه غی ــا چــه دیدگاهــی ب ــان ب ــد و بهائی ــار می کنن مســیحی، یهــودی و... چطــور رفت

ــد. ــگاه می کنن ــد و ن ــان می نگرن خودش

1. »خطابات عبدالبهاء«، ج 1، ص 31



۱۲۳ فصل چهارم: تناقضات مرتبط با تحری حقیقت در اندیشه بهائی

از جملــه عواملــی کــه موجــب طــرد روحانــی افــراد بهائــی از ایــن فرقــه می شــود، 
ــا می باشــد کــه  ــده آن ه ــن برخــاف عقی ــی و ســخن گفت ــران بهائ ــا رهب مخالفــت ب
بــه موجــب همیــن قانــون بــدوی و موهــن، بــه گواهــی تاریــخ بیشــتر خانــدان میــرزا 
ــه  ــی ک ــده اند،۱ رهبران ــراج ش ــرد و اخ ــت ط ــران بهائی ــط رهب ــوری توس ــینعلی ن حس
ــک  ــرگ ی ــد و ب ــک داری ــار ی ــه ب ــر »هم ــزی نظی ــواز و دل انگی ــوش ن ــعارهای گ ش

ــار«۲ و  شاخس
»عارشوا مع االدیــان بالّروح و الّرحیان لیجدوا منکم عرف الّرمحن اّیاکم ان 
تأخذکم محیة اجلاهلّیــة بنی البّیة کّل بدء من اهللّ و یعود الیه اّنه ملبدء اخللق و 

مرجع العاملنی«3 

ــد و  ــل کنن ــه آن عم ــه ب ــد ک ــوش کرده ان ــود فرام ــا خ ــی گوی ــد، ول ــر داده ان را س
ــان اســت. ــًا خــاف مّدعــای آن ــان دقیق عمــل آن

2. شیوه های طرد روحانی

بهائیــان نســبت بــه افــراد مطــرود روش هــای ســخت و خشــنی را در پیــش 
ــن، از  ــواده، والدی ــن از خان ــان و همچنی ــرد از جمعش ــردن ف ــدا ک ــد. از ج می گیرن

دوســتان و حتــی از جدائــی بیــن زن و شــوهر نیــز دریــغ ندارنــد.
ــری  ــرک و کاف ــان های مش ــی انس ــر بهائ ــراد غی ــی، اف ــران بهائ ــوص رهب ــر نص بناب
هســتند کــه اگــر کســی آنهــا را انســان بنامــد یــا بــرای آنهــا رتبــه و مقامــی قائــل شــود، 

1. »قرن بدیع«، ص 666
2. »خطابات عبدالبهاء«، ج 1، ص 39

3. »اقــدس«، ص 39 ترجمــه متــن: بــا ادیــان دیگــر بــه زیبائــی معاشــرت کنیــد تــا رحمــان را بشناســید 
و تعصبــات جاهلیــت را رهــا کنیــد چــون همــه شــما از خدائیــد و بــه ســزوی او بازمیگردیــد او ابتــدای 

خلــق و محــل بازگشــت آنهاســت.



سراب حقیقت؛ تحری حقیقت در بهائیت۱۲۴

از جمیــع فیوضــات الهــی محــروم می باشــد. بنابرایــن بایــد از کســانی کــه دارای انفس 
خبیثــه مشــرکه انــد، اجتنــاب ورزیــد. و مــا در ادامــه بــه نمونــه هائــی از ایــن مطلــب 

ــم. ــاره می کنی اش
عبدالحمیــد اشــراق خــاوری بــه نقــل از حســینعلی نــوری رهبــر بهائیان می نویســد، 
کــه وی غیــر بهائیــان را انســانی مشــرک و نفــس خبیــث دانســته کــه مســتحق آتــش 

هســتند کــه بایــد از آنهــا پرهیــز نمــود. حســینعلی نــوری در ایــن زمینــه می گویــد:
»هر مالک بستانی شــجره یابسه را در بســتان باقی نگذارد و البته او را قطع 
نمــوده به نار افکند چه کــه حطب یابس در خور و الیق نار اســت پس ای 
اهل رضوان من خود را از ســموم انفس خبیثه و اریاح عقیمه که معاشرت با 

مشرکین و غافلین است، حفظ نمائید«.۱
مؤســس فرقــه بهائیــت، کســانی را کــه بــه او ایمــان نیاورده انــد کافرانــی می دانــد 

کــه بــه شــّدت بایــد از آنهــا دوری کــرد، چنانکــه وی در لوحــی می نویســد:
»ال تعارشوا مع الذین هم کفروا باهلل و آیاته ثم اجتنبوا عن مثل هؤالء«.2 

با کسانی که به خدا و آیاتش کافر شــدند معاشرت نکنید و از اینگونه افراد 
اجتناب ورزید. 

»ایاک ان ال تنس ذکری و ال تستأنس باعدائی الن الشیطان یذهب عن قلب 
االنسان نفحات الرمحن«.3 

ذکرم را فراموش نکنید و با دشــمنانم انس نگیرید؛ زیــرا در غیر اینصورت 
شیطان، فیوضات رحمانی را از قلب انسان می برد.

1. »مائده آسمانی«، ج 8، ص 38 و 39
2. همان، ص 39

3. همان.



۱۲۵ فصل چهارم: تناقضات مرتبط با تحری حقیقت در اندیشه بهائی

حســینعلی نــوری پیــروان خــود را احّبــای الهــی نامیــده، امــا غیــر بهائیــان را نــه تنها 
ــن  ــتره زمی ــه در گس ــد ک ــی می دان ــی ارزش ــنگریزه های ب ــه س ــد، بلک ــان نمی دان انس

پراکنــده شــده و زیــاد هســتند. وی در ایــن زمینــه می گویــد:
»احّبائی هم لئالی االمر و من دونم حصاة االرض و البد أن یکون احلصاة 
أزید عن لؤلؤ قدس ثمنی و واحد من هؤالء عنداهلل خری من الف الف نفس 
من دونم کم أن قطعة من الیاقوت خری من الف جبال من حجر متنی والفرق 

بنی هؤالء و هؤالء لتکون من اصحاب الیقنی«.1 

دوســتان من دّر و جواهرند و غیر آنها ســنگ ریزه های زمین اند و چاره ای 
نیست که سنگریزه در زمین بیشتر از لؤلؤ هستند و هر یک لؤلؤ ارزشش نزد 
خدا از یک میلیون بیشتر است. همانطوری که قطعه ای از یاقوت با ارزش تر از 

هزاران کوه است.
حســینعلی نــوری بــه پبــروان خویــش دســتور داد تــا با بــرادرش یحیــی صبــح ازل و 
پیــروان او دشــمنی نمــوده و حــق هیــچ گونــه معاشــرت و آمیزشــی را بــا آنها نداشــتند. 

چنانکــه مهتــدی صبحــی می نویســد:
»هم از معتقدات ضروریه این فئه لزوم اجتناب و تنّفر از مخالفین طریقه خود 
است باین معنی که مجموع بابیان بهائی حق معاشرت و آمیزش حتی تکّلم و 
تواجه با بابیان ازلی ندارند و خود بهائیان نیز هر دسته از دسته دیگر عین پرهیز 

را باید داشته باشند«.۲
ــن بهائــی را پیچیــده و شناســنامه پاکــی  حســینعلی بهــاء در بیانــی، نســخه منکری

ــز باطــل کــرده اســت: والدتشــان را نی

1. همان، ج 4، ص 353
2. »خاطرات صبحی«، ص 91



سراب حقیقت؛ تحری حقیقت در بهائیت۱۲۶

»تااهلل احلق، من ینکر هذا الفضــل الظاهر الباهر املتعالی املنری، ینبغی له بأن 
یسئل عن أمه حاله، فسوف یرجع إلی أسفل اجلحیم«.1 

هر آنکس که این موهبت آشکار درخشان بلندمرتبه روشن )منظور خودش( 
را انکار کند، ســزاوار آن اســت که حال خود را از مادرش جویا شود )کنایه 
از اینکــه آنها حرام زاده اند( پس )چنین کســی( به زودی بــه قعر جهنم باز 

می گردد.
حــال از ســران فرقــه بهائیــت بایــد پرســید بــا ایــن احــکام و بــا آن برخــورد خشــن 
ــی  ــح عموم ــک صل ــوان انتظــار ایجــاد ی ــا می ت ــان دیگــر، آی ــا مردم ــر انســانی ب و غی
داشــت کــه شــما در شــعارهای خــود آن را اعــام می داریــد؟ آیــا بــا خبیــث و 
ســنگریزه دانســتن دیگــران، می تــوان بیــن انســان ها محبــت و صلــح ایجــاد کــرد؟ آیــا 
می تــوان از یــک طــرف بــه یــاران خــود دســتور عــدم مجالســت و معاشــرت بــا غیــر 
بهائیــان داد و هرگونــه تکّلــم و صحبتــی بــا دیگــران را منــع کــرد و از طــرف دیگــر بین 

آنهــا صلــح و آشــتی برقرارکــرد؟
ــته و  ــی داش ــران بهائ ــب کاری رهب ــی و فری ــان از دوروئ ــات نش ــن تناقض ــه ای هم
بیانگــر آن اســت کــه فرقــه بهائیــت بــه اصــول و تعالیــم آئین خــود پایبنــد نیســت و تنها 
آنهــا را در حــد یــك شــعار تبلیغاتــی بیــان می کنــد و رفتــاری متضــاد بــا آنهــا را دارد و 
ــرا انجــام می دهــد. این هــا همــه نشــان از باطــل بــودن ایــن  در عمــل نیــز مخالــف آن

مســلک دارد کــه دارای ظاهــری حــق نمــا و باطنــی پــوچ و باطــل اســت.
روش برخــورد بهائیــان بــا مطرودیــن بهائــی را نیــز می تــوان از توقیعات شــوقی رّبانی 
بدســت آورد، وقتــی از او می پرســند: بــا مطرودیــن بهائــی چگونــه بایــد رفتار کــرد؟ در 

جــواب می نویســد:
»راجع به احبائی که به واســطه غفلت و نادانی از تشکیات اداری منفصل 

1. »مائده آسمانی«، ج 4، ص 355



۱۲۷ فصل چهارم: تناقضات مرتبط با تحری حقیقت در اندیشه بهائی

شــوند ســؤال نموده بودید که آیا به محافل عمومی دعوت شــوند یا خیر؟ 
فرمودند: دعوت آنان جایز نه و نســبت به کســانی که از جامعه امر منفصل 
شــده اند آیا ســام و کام با آنها جایز اســت یا نه؟ فرمودند اگر چنان چه 

انفصال روحانی است تکلم به هیچ وجه جائز نه«.۱
بــه نظــر می رســد بــه ســبب همیــن تشــکیات اداری و حزبــی اســت کــه تاکنــون 
بهائیــت توانســته باقــی بمانــد. یك نظــام کنتــرل اجتماعــی نیــز در این تشــکیات تعبیه 
ــن  ــدا از ای ــل شــوقی کاری انجــام مــی داد، ابت ــود کــه هــر کــس مخالــف می شــده ب
ــد و ســپس از جامعــه  ــه آن »طــرد اداری« می گفتن تشــکیات اخــراج می شــد کــه ب
بهائــی بیــرون می شــد، کــه آن را »طــرد روحانــی« می خواندنــد. بســیارند کســانی کــه 

گرفتــار چنیــن مجازاتــی شــدند.
بــه دســتور شــوقی آن دســته از کســانی کــه طــرد روحانــی شــوند، ســام و کام بــا 
آنهــا جایــز نیســت! دشــمنان کــه نــه، دوســتان ســابق بهائــی کــه محفــل آنهــا را طــرد 
کــرده گفتگــو جایــز نیســت، ســام هــم نکنیــد جــواب ســام آنهــا را هــم ندهیــد؛ 
منفصلیــن اداری کــه طــرد اداری شــدند، نبایــد بــه مجلــس روحانــی دعــوت شــوند؛۲ 

حتــی زن و فرزنــد و بــرادرش نیــز نبایــد بــه فــرد مطــرود ســام کننــد.
عبدالحمید اشراق خاوری از مبلغین و مؤلفین این فرقه در این زمینه می نویسد: 

»و لکن با نفوس معرض که اعراضشان ظاهر شده معاشرت و تکّلم و ماقات 
جایز نه حکم قد نزل من سماء ارادة آمر قدیم«.۳

داراإلنشــاء بیــت العــدل أعظــم مرکــز تصمیــم گیــری فرقــه بهائیــت بیانیــه ای را در 
مــورد طــرد افــراد بهائــی بدیــن شــرح صــادر نمــود:

1. »توقیعات مبارکه«، ج 4، ص 94
2. »داستان سکه دو رو«، ص 53

3. »مائده آسمانی«، جلد 8، ص 74



سراب حقیقت؛ تحری حقیقت در بهائیت۱۲۸

»اگر رفتار و اعمال یک فرد بهائی به درجه ای تنّزل نماید که موجب بدنامی 
امِر مبارک ]منظور دین بهائی است[ گردد، البّته محفل روحانی باید مداخله 
کــرده و او را ترغیب نماید که اقدام به اصاح رفتار خــود نماید و وی را از 
عواقب ادامه سوء رفتار انذار دهد و اگر چنانچه همراهی ننمود، وی را، بسته 
به اهمّیت موضوع، از یک یا چند و یا کّلیه حقــوق اداری محروم نماید. از 
طرف دیگر، اجرای بعضی از احکام مانند دخالت در امور سیاســّیه آنچنان 
نقش مهّمی در زندگی جامعه و روابط اجتماعی دارد که نظارت بر اجرای آنها 
از جمله وظایف محفل روحانی محّلی است و اگر یکی از احّبا تخّلف نماید 
و به جبران مافات، بعد از انذارات متوالی و صبر و شــکیبائی و کمک های 

محّبت  آمیز اقدام ننماید، تنبیهاتی اداری نسبت به او می تواند ِاعمال  شود«.۱
در سایت رسمی ولوله در شهر که متعلق به این فرقه می باشد، آمده است:

»هــرگاه یکی از افراد ُمَســّجِل جامعه بهائی از اوامــر و نواهی مرکز و مرجع 
منصوص سرپیچی کند و یا با ناقضین ]پیمان شکنان[ و معاندین امرالله هم 
عهد و هم داستان شود و یا به مخالفت با امرالله قیام کند و علیه اساس شریعت 
الله اقداماتی نماید و یا بر خاف عهد و میثاق الهی اظهاراتی کند و به نصایح 

و انذارات محفل اعتنا ننماید مشمول مجازات طرد روحانی می گردد«.۲
»تبصره: افراد ُمســّجلی نیز که بنا به میل و تصمیم خود تقاضای حذف نام 
می نمایند و یا در جراید و مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی بدون توهین 
به مقّدسات بهائی از امرالله تبری می کنند چنانچه بعد از حذف نام و تبّری با 
ناقضین و معاندین امرالله هم عهد و همداستان شوند و یا به مخالفت با امرالله 
قیام کنند و علیه اساس شــریعت الله اقداماتی نمایند، مشمول مجازات طرد 

http://velvelehdarshahr.org/node/91 »1. سایت رسمی بهائی »ولوله در شهر
http://velvelehdarshahr.org/node/91 »2. سایت رسمی بهائی »ولوله در شهر
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روحانی می گردند«.۱
در همان متن در باره اثرات طرد روحانی چنین آمده است:

»طرد روحانی فرد از جامعه بهائی دارای اثرات و عواقب شــدیدۀ روحانی و 
معنوی اســت .... پس از طرد روحانی جامعه بهائی فردی را که مشمول این 
مجازات شده به هیچ وجه بهائی نمی شناسد... و سام و کام و معاشرت با 
وی را حتی از طرف خویشان و اقربا جائز نمی داند و شخص معاشر با مطرود 
روحانی هم پس از رسیدگی و تحقیق و ثبوت تخلف و عدم توجه به نصایح 
و انذارات محفل روحانی مشمول مجازات طرد روحانی خواهد شد و اسامی 

مطرودین روحانی به کلیه جامعه بهائی اعام می گردد«.۲
آنان برای توجیه این اقدامات غیر انسانی خود می گویند: 

»اگر کســی امین و صدیق و سلیم و خلیق باشــد ولی کاری کند که ریشه 
شــجره الهیه را ضعیف نماید، یعنی اصل میثاق را سســت کند؛ گناهی غیر 
مغفور مرتکب شده اســت. و در چنین حالی جزء را فدای کل کردن شرط 

عقل و حکمت و از مقتضای رحم و شفقت است«.۳
حســینعلی نــوری در کتــاب اقتــدارات از طــرد دو فــرد بهائــی ســخن می گویــد که 
برخــاف شــیوه رهبــر خــود، دســت بــه کارهائــی زدنــد کــه شــبیه آن کارهــا را کســی 

ــد:  ــن مرتکــب نشــده اند، وی می گوی در روی زمی
»ما این دو نفس خبیثه را بعد از ارتکاب منهیات! ال تحصی طرد نمودیم«.۴

واقعــًا آن دو نفــر چــه عمــل قبیــح و ســیئه ای انجــام داده بودنــد کــه باعــث تنّفــر 
1. همان.
2. همان.

3. »آهنگ بدیع«، فروردین 1333، شماره 1، ص 5
4. »اقتدارات«، ص 126



سراب حقیقت؛ تحری حقیقت در بهائیت۱۳۰

ــد  ــه نفــس خبیــث می کنــد؟ الب ــر ب میــرزا حســینعلی قــرار گرفتنــد کــه از آن دو تعبی
آنــان پــی بــه بطالــت ایــن آئیــن بردنــد و از ایــن فرقــه جــدا شــدند، همانطــور کــه وی 
بــرادرش یحیــی را نیــز کــه او را تصدیــق نکــرد، نفــس خبیــث خوانــد کــه ماننــد او در 

ایــن عالــم نیامــده اســت.۱
خاصــه اینکــه شــیوه های طــرد در ایــن فرقــه مختلــف و گوناگــون اســت. 
خصوصــًا بــا روی کار آمــدن شــوقی کــه گفتگوهــا بــر ســر ریاســت وی بــاال گرفــت 
ــام را  ــتند و اس ــن برگش ــن آئی ــه از ای ــن فرق ــن ای ــی و مبلغی ــزرگان بهائ ــّده ای از ب و ع
پذیرفتنــد. عــده ای دیگــر ســرگردان ماندنــد، عــده ای دنبــال محّمــد علی افنــدی رفتند 
ــه راه  ــت، ب ــش می دانس ــین نیای ــود را جانش ــه خ ــوقی ک ــال ش ــه دنب ــز ب ــی نی و گروه
افتادنــد. ایــن مســئله چنــان بــر وی گــران آمــد کــه از راه مردمــی برگشــت و دوروئــی 
را پیشــه ی خــود ســاخت و در پــی آزمنــدی و گــرد آوردن دارائــی افتــاد، چنــدان کــه 
در ایــن راه از مهــر مــادر و پــدر و خواهــر و بــرادر و خویشــاوندان چشــم پوشــید و همه 
را از خــود رانــد و ســنگدلی را در برابــر همــه ی مردمــی کــه بــا او بودنــد، بــکار بســت 
و کار را بــه جائــی رســاند کــه بعضــی از افــراد بهائــی را بخاطــر رفــت و آمــد و آمیزش 
ــا متبّریــان از ایــن فرقــه طــرد نمــود. بعضــی را بــدان جهــت کــه بــدون دســتور وی  ب
ــته  ــه جهــت اینکــه زر و خواس ــد، از خــود دور کــرد و بعضــی را ب مســافرت نموده ان
خــود را بــه او نــداده و درخواســتش را اجابــت نکردنــد، مبغــوض وی قــرار گرفتنــد و 
بعضــی دیگــر را نیــز بــه خاطــر اینکه خانــه و زمیــن خــود را بــه او واگــذار ننمودنــد، از 

پیــش خــود رانــد و طــرد نمــود.۲

3. مطرودین بهائی

بــا مطالعــه احــوال و آثــار افــرادی کــه از ایــن فرقــه طــرد روحانــی شــده اند، معلــوم 

1. »بدیع«، ص 333
2. »پیام پدر«،، صص 31-233
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می گــردد، تمــام آنهــا بواســطه تحــّری از حقیقــت طــرد نشــده اند. بلکــه کســانی کــه 
بــه حــرف میــرزا حســینعلی نــوری عمــل نکردنــد یــا موجــب ناراحتــی او گردیدنــد، 
یــا در مســافرت های خــود از آنهــا کســب اجــازه نکردنــد، و... مــورد طــرد روحانــی 
ایــن فرقــه قــرار گرفتــه و بــه شــدیدترین وجهــی تنبیــه گردیدنــد کــه در ادامه به اســامی 

آنــان و جهــت طــرد شدنشــان اشــاره می کنیــم.

محّمد علی اصفهانی

ــکونت  ــّکا س ــان در ع ــت ایش ــه در معی ــرادی ک ــه اف ــع ب ــی راج ــینعلی مازندران حس
داشــتند، امــا بــه عللــی از وی روی گــردان شــدند، آن هــا را طاغــی و خائــن معرفــی کــرده 
از ســکونت در عــّکا نیــز طــرد نمــود. از جملــه ایــن افــراد محّمــد علــی اصفهانــی اســت 
کســی کــه از بغــداد تــا عــّکا در خدمــت میــرزا حســینعلی نوری بــود، امــا وقتــی مغضوب 
حســینعلی بهــاء واقــع گردیــد؛ از او بــه نفــس مطــرود تعبیــر کــرده در بــاره اش می نویســد:

»این اّیام طغیان مفترین و بغضاء خائنین از حد گذشته، نفسی )محّمد علی 
اصفهانی( که در لیالی و اّیام به مناهی )شــرب خمر و فجور( مشغول، الجل 
حفــظ او او را طرد نمودیــم، رفته در مدینه کبیره )اســامبول( با امثال خود 
)محّمد علی تبریزی( مّتحد شــده و به تضییع امرالله مشغول واّتخذوا االختر 
النفسهم معینًا و ناصرًا لنشر مفتریاتهم و نفس مطروده از ارض مقّدسه به شیخ 
محّمد یزدی پیوســت و به فتوای اخوی بر ضّر مظلوم و اکل اموال ناس قیام 

نمودند«.۱

سید محمد اصفهانی

ــال  ــی او را دّج ــی اســت کــه شــوقی رّبان ــه بهائیان ــی از جمل ــد اصفهان ســّید محّم

1. »اسراراآلثار«، ج 5، صص 94 - 106- 109 و »اشراقات«، ص 13
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ــود، در  ــراه ب ــّکا هم ــا ع ــداد ت ــوری از بغ ــا حســینعلی ن ــد، وی کــه ب ــی نامی ــر بهائ ام
نهایــت مطــرود حســینعلی بهــاء گشــت و ســرانجام بــه دســتور حســینعلی بهــاء نیــز بــه 
قتــل رســید.۱ در لوحــی کــه حســینعلی نــوری در مــورد وی صــادر کــرده بــود، آمــده 

اســت:
»در شقاوت نفوس غافله نظر نما سّید محّمد اصفهانی که الیق ذکر نبوده و از 
حضور و خدمت طردش نمودیم، به سبب او از مشرق وحی الهی و مطلع نور 

صمدانی بعضی محجوب و محروم مانده اند«.۲
ادیــب طاهــرزاده از مؤّلفیــن ایــن فرقــه در مــورد نــزول ایــن لــوح حســینعلی نــوری 
کــه گفــت: ارادوا ان یصعــدوا الــی مقــام اّلــذی جعلــه اللــه فــوق مراتبهــم اذا اطردهــم 

شــهاب الــّدری مــن ســکان ملکــوت اللقــاء، می نویســد:
»حضرت بهاءالله با این کلمات عالیات برای نخســتین بار به صراحت بیان 
می فرمایند: کســانی که به نقــض عهد قیام کنند، از جامعــه اهل بهاء طرد 

خواهند شد«.۳
طاهرزاده همچنین در ادامه می افزاید:

»در اّیام حیات حضرت بهاءالله اختیار طرد ناقضین با نفس مقّدس آن هیکل 
مبارک بود، در عهد میثاق این اختیار در دست حضرت عبدالبهاء مرکز میثاق 
الهی قرار گرفت و در دوران والیت حضرت شوقی افندی ولّی امرالله دارای 
ایــن قدرت و اختیار بود در این اّیام هم اگر کســی بــه نقض عهد قیام کند 
طردش به تصمیم ایادی امرالله مقیم ارض اقدس و تصویب بیت العدل اعظم 

1. »اقدس«، ص 235 و »قرن بدیع«، صص 381-334
2. »اسراراآلثار«، ج 4، ص 284

3. »نفحات ظهور حضرت بهاءالله«، ج 1، ص 258
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الهی انجام می گیرد«.۱
ــان  ــخ، هیــچ یــک از مظاهــر مقّدســه ادی ــه شــهادت تاری وی معتقــد اســت کــه ب
ســابقه وســایلی بــرای طــرد نفوســی کــه بــه نقــض عهــد قیــام کننــد یــا کســانی کــه در 
داخــل جامعــه بــه مخالفــت مرکــز امــر بپردازنــد، ایجــاد نکرده انــد؛ امــا در ایــن فرقــه 
چنیــن چیــزی یافــت می شــود و آن را از خصائــص بــی نظیــر و از ابتکارات حســینعلی 

ــد.۲ ــاء می دان به

میرزا احمد کاشانی

ــه ی  ــروان اّولی ــه از پی ــانی ک ــد کاش ــرزا احم ــرد می ــورد ط ــرزاده در م ــب طاه ادی
ــتر  ــه بیش ــنائی هرچ ــا آش ــان و ب ــرور زم ــه م ــا ب ــد، ام ــمار می آم ــوری بش ــینعلی ن حس
نســبت بــه حســینعلی نــوری از وی دلســرد شــده و به میــرزا یحیــی صبح ازل پیوســت. 
حســینعلی نــوری لوحــی بــرای او نوشــت تــا او را نســبت بــه خــود دلگــرم نمایــد؛ امــا 
وقتــی نــا امیــد شــد، او را از جمــع خویــش طــرد نمــود و دســتور داد تــا وی از آن شــهر 

ــد: ــرود، می نویس ــرون ب بی
»ایــن لوح در حقیقت مراتب شــفقت و بردباری حضرت بهاءالله را نشــان 
می دهد. چه که حاجی میرزا احمد شخصی بد قلب، بد رفتار و بد زبان بود 
و به جای اینکه روش خود را اصاح کند، همچنان به غفلت خود ادامه داد 
و با میرزا یحیی )صبح ازل( همدســت شد و نفاق و اختاف زیادی در میان 
اصحاب ایجاد نمود. باالخره حضرت بهاءالله او را از محضر خود طرد و امر 

فرمودند از ادرنه خارج شود و به عراق برود«.۳

1. همان.

2. همان.
3. »نفحات ظهور حضرت بهاءالله«، ج 2، ص 148
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میرزا یحیی نوری

طاهــرزاده در مــورد طــرد میــرزا یحیــی نــوری )صبــح ازل( توســط حســینعلی نوری 
کــه بــا وی بــه مخالفــت برخاســته بــود و تــا لحظــه آخــر نیــز حاضــر نشــد تــا اّدعــای 

ــرد، می نویســد: ــرادرش را بپذی ب
»مقارن نزول لوح مبارک مّاح القدس، میــرزا یحیی برادر ناتنی و بی وفای 
جمال مبارک و سّید محّمد اصفهانی و چند نفر پیروان آنان هنوز با اصحاب 
معاشر بودند و با وجود تمام اقدامات سوئی که می کردند عضو جامعه بابیان 
محســوب می شــدند، حضرت بهاءالله سرنوشــت این نفوس را در این لوح 
مبارک پیشگوئی فرموده بودند و چند سال بعد این افراد از جامعه پیروان اسم 
اعظم طرد شدند و امر نوزاد الهی که از لوث این نفوس شریره پاک شده بود 

با قدرت و نیروی حیاتی بیشتر به رشد خود ادامه داد«.۱
طاهر زاده همچنین در مورد اختفاء میرزا یحیی نوری )صبح ازل( می نویسد:

»وقتی که خبر شهادت حضرت باب به طهران رسید، میرزا یحیی که در آن 
زمان نوزده ساله بود، بقدری مرتعش و هراسان شد که با لباس مبّدل فرار کرد 
و به کوه های مازندران پناه برد و به واسطه همین رفتار ُجبن  آمیز وی بود که 
بسیاری از مؤمنین در آن منطقه از امر بدیع کناره گرفتند و حّتی بعضی از آنان 
به زمره دشمنان امر پیوستند. میرزا یحیی پس از دو سال سرگردانی در نواحی 
شمال و غرب ایران در پی حضرت بهاءالله به عراق رهسپار شد، ولی بقدری 
از شناخته شدن ترس و هراس داشت، که اوقات خود را اکثرًا در حال اختفا 
یا با لباس مبّدل می گذرانید و این وحشــت در وی به اندازه ای شدید بود که 
حّتی یک وقتی تهدید کــرده بود که اگر یک بابی او را در مأل عام به عنوان 
قائد جامعه بابی معّرفی کند، یا در کوچه و بازار بغداد او را به این سمت شناسا 

1. همان، ص 259
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شود، آن شخص را از جامعه )بهائی( طرد خواهد نمود«.۱
ــرد  ــه ف ــاص ب ــل اختص ــش باط ــن کی ــراد در ای ــرد اف ــه ط ــد ک ــه می کنی ماحظ
ــت  ــه مخالف ــتگاه او ب ــینعلی و دس ــا حس ــه ب ــردی ک ــر ف ــه ه ــدارد، بلک ــی ن خاّص
ــرادر  ــرد، ب ــن ف ــت. چــه ای ــرار گرف ــه ق ــر فرق ــی رهب برخاســت، مشــمول طــرد روحان
ــر( کــه توســط  ــی )غصــن اکب ــد عل ــام محّم ــه ن ــاء ب ــد به ــا فرزن ــاء باشــد ی خــود به
بــرادرش عبدالبهــاء طــرد شــد، در حقیقــت هرکــس بــر علیــه میثــاق حســینعلی بهــاء 
اقــدام کنــد، از جامعــه پیــروان اســم اعظــم! طــرد و مبغــوض بهائیــان واقــع می شــود.۲ 
بنابرایــن از نظــر فرقــه بهائیــت تمــام انســان ها بایــد تحــّری حقیقــت کننــد، امــا تحــّری 
و تفّحــص افــراد بهائــی نبایــد حــول محــور رهبــران بهائــی صــورت گیــرد، چــرا کــه به 
مجــّرد تحقیــق و تفّحــص از اصــل شــجره رهبــران بهائــی متوّجــه دروغ بــودن اّدعــای 
آنهــا شــده و از ایــن فرقــه جــدا می شــود هرچنــد او از خانــدان حســینعلی بهــاء باشــد. 
لهــذا آنــان تحــّری و تحقیــق را در همــه کارهــا جــز رهبــران خــود مجــاز می شــمارند.

حسین آشچی

میــرزا حبیــب اللــه افنــان از بســتگان علــی محّمــد شــیرازی راجــع بــه طــرد شــدن 
میــرزا حســین آشــچی۳ از طــرف شــخص حســینعلی نــوری بخاطــر اعتراضــی کــه بــه 

ــد:  ــت می کنن ــن حکای وی کــرده، چنی
»در اّیامی که جمال مبارک )حســینعلی نوری( خادم الله۴ را طرد فرمودند، 

1. همان، ج 1، ص 64
2. همان.

3. حســین آشــچی از اهالــی کاشــان و بــرادرزاده میــرزا جانــی کاشــی اســتکه در وقــت عزیمــت 
حســینعلی نــوری از بغــداد نــزد او رفــت و در تمــام مراحــل تبعیــد حســینعلی نــوری جــزء ملتزمیــن وی 

ــود. ب
ــد  ــی فرزن ــان کاش ــرزا آقاج ــش می ــب خوی ــه کات ــوری ب ــینعلی ن ــه حس ــت ک ــی اس ــه لقب ــادم الل 4. خ



سراب حقیقت؛ تحری حقیقت در بهائیت۱۳۶

میرزا حسین آشچی گفته بود: حق نبود کسی را که چهل سال خدمت کرده 
بــود یک باره کنار گذاشــته، طرد فرمایند. وقتی ایــن گفته به گوش جمال 
مبارک رسید بســیار متغیر شــده، او را هم طرد فرمودند. بعد از مدتی میرزا 
حســین متنّبه شده، تقاضای عفو نمود، مقبول نشــد. باالخره روزی دو پسر 
کوچک خود را به پای حضرت بهاءالله انداخت و خواســت آنها را قربانی 
کند. جمال مبارک وی را از این عمل بازداشــته فرمودند: بچه ها که گناهی 
ندارند. بعد مناجاتی در حق وی نازل فرموده، دســتور فرمودند شب هنگام 
بــه صحرا برود و مناجات مذکور را تاوت نمایــد و دارائی خود را نیز به دو 
قسمت تقسیم نموده، نیمی را به فرزندان خویش ببخشد و نیمی دیگر را انفاق 
کند. جناب افنان در این مورد می فرمودند، میرزا حسین دّکان بّقالی مفّصلی 
داشت. محتویات گونی های حبوبات یا اجناس دیگر را با ترازو نصف می کرد 
تا عینًا طبق دستور مبارک رفتار کرده باشد. باالخره جمال مبارک از گناه وی 

گذشته، او را عفو فرمودند«.۱

خادم مقبره بهاء

ــت اســت. وی از شــاهدین  ــه بهائی ــه در فرق ــان امرالل ــه ســمندری از ایادی طــراز الل
ــود کــه هنــگام قرائــت کتــاب عهــدی )وصیــت نامــه بهــاء( توســط  امیــن و عینــی ب
عبدالبهــاء در جمــع بهائیــان در عــّکا حضــور داشــت. هنــگام خــروج از آن مــکان بــه 
خــادم تحّیــت گفــت، بهائیــان او را توبیــخ نمودنــد کــه چــرا بــه ایــن شــیطان تحّیــت 
گفتــی؟ آنــان بــه او ســگ خطــاب می کردنــد، زیــرا از بهائیانــی بــود کــه مــورد طــرد 
حســینعلی بهــاء قــرار گرفتــه بــود و تــا زمانــی کــه حســینعلی در قیــد حیــات بــود، او را 

محمد حسن صاحب نقطة الکاف اعطا کرد.
1. »خاطرات میرزا حبیب الله افنان«، ص 191



۱۳۷ فصل چهارم: تناقضات مرتبط با تحری حقیقت در اندیشه بهائی

ــد: ــاره می گوی ــن ب ــا رفــت. وی در ای نبخشــید و از دنی
»موقعی که از محّوطه روضه طلعت احدّیه خارج شدم، خادم را دیدم دست 
بسینه و سر به زیر افکنده، پشت به دیوار ایستاده و جمعّیت مرّتب با سکون از 
روضه مبارکه خارج می شدند. من ابدًا متوّجه به یمین و یسار خود نبودم چون 
فاصله ما بیــش از دو متر نبود، الله ابهائی به خادم گفتم، فوری یک نفر زیر 
بازوی من زد، برگشتم دیدم شعاع پسر ناقض اکبر است؛ می گوید: چرا به این 
شیطان، الله ابهی گفتی؟ و اضافه کرد، جمال مبارک او را طرد فرمودند، رفت 
به أقدام مبارک افتاد، به او فرمودند: ای سگ برو. گفتم من سابقه ندارم، من 

بعد دیگر به او الله ابهی نمی گویم«.۱

میرزا آقاجان کاشانی

وقتــی میــرزا حســینعلی نــوری از دنیــا رفــت، برخــی از پیــروان وی بــر اثــر تبلیغــات 
میــرزا محّمــد علــی )غصــن اکبر( بــه مخالفت بــا عبدالبهــاء )غصــن اعظم( برخاســتند 
ــه ایجــاد فتنــه و اختــاف در امــر بهائــی پرداختنــد؛ در ایــن میــان، میــرزا آقاجــان  و ب
کاشــانی کــه بعنــوان کاتــب مخصــوص حســینعلی بهــاء مــورد احتــرام تمــام بهائیــان 
بــود و از همــه پیــروان حســینعلی بهــاء بــه عبدالبهــاء نزدیک تــر بــود، بــر ضدیــت بــا 
عبدالبهــاء قیــام کــرد و بــه القــای شــبهه در اذهــان بهائیــان پرداخــت. بهائیان به دســتور 
ــه  ــه گفتــه بهائیــان، روزگارش را ب عبدالبهــاء طــوری او را از خــود طــرد کردنــد کــه ب
ــی اســت  ــه یکــی از بهائیان ــس خــان افروخت ــر یون ــت ســپری کــرد. دکت خفــت و ذّل
کــه چندیــن ســال بــه عنــوان منشــی عبدالبهــاء نــزدش خدمــت کــرده در خاطراتــش 

می نویســد:
»وقتی کــه صعود جمال مبارک اقدس ابهی واقع شــد، میرزا آقاجان مطرود 

1. »طراز الهی«، ج 1، ص 124



سراب حقیقت؛ تحری حقیقت در بهائیت۱۳۸

و در نظــر مردود بود و چندی به خّفت و ذّلت می زیســت. اّمــا در اثر بذل 
و بخشش های جمال مبارک مختصر بضاعتی داشت، ناقضین سّرًا در صدد 
هاکت او برآمدند، یا برای اینکه اموالش را تصرف کنند یا برای آنکه چون 
جمال ابهی از او راضی نبودند خوبســت که دیگــر در ارض الهی به کمال 
خرمی مشی ننماید. میرزا آقاجان این مطلب را دریافت و از این توطئه خبردار 

شد، خود را به  دامان مرکز میثاق انداخت و اظهار ندامت نموده تائب شد«.۱

تمدن الملک

ــاء کــه  ــروان حســینعلی به ــراض برخــی از پی ــه اعت ــاء در پاســخ ب ــاس عبدالبه عب
گفتنــد: چــرا تمــدن الملــک۲ از طــرف فرقــه بهائیــت طــرد شــده اســت؟ می گویــد:

»ســؤال کننده اینقدر ماحظه ننمــوده که نفس مبارک حضــرت بهاءالله 
نفوسی را طرد نمودند و در کلمات مبارک نهایت تحذیر از معاشرت منافقین 
می فرمایند... زیرا مضرت بر امر واقع شود، منافقین در امر رخنه نمایند و بکلی 
اساس امر الهی را از ریشه براندازند. الفت با منافقین مانند آن است که انسان 

ماری را در قمیص خود بپروراند یا عقرب را در آستین خود منزل دهد«.۳
ــه  ــد و ب ــان تحــّری حقیقــت کن ــردی از بهائی ــه مجــرد اینکــه ف ــد ب ماحظــه می کنی

1. »نفحات ظهور حضرت بهاءالله«، ج 1، ص 335
2. تمــدن الملــک لقــب میــرزا عبدالحســین شــیرازی بهائــی معــروف بــود. عبدالبهــاء در نامــه ای راجــع 
ــه  ــود ک ــبب می ش ــّری س ــألهء س ــو آن مس ــان و بگ ــام برس ــک س ــدن المل ــه تم ــد: ب ــه وی می نویس ب
ــت  ــو اشــاره می نمــودم حــال دق ــه ت ــدن ب ــرس. در لن ــد، از خــدا بت ــد یاب ــه رم ــاره چشــم شــفا یافت دوب
کــن ظاهــر می شــود. امــر بهاءاللــه الحمدللــه در شــرق و غــرب در نهایــت انتشــار اســت. فســوف تــری 
المعرضیــن فــی خســران مبیــن. مــن آنچــه شــرط بــاغ اســت، بــا تــو مــی گویــم. »اســراراآلثار«، ج 2، 

ص 176
3. »مائده آسمانی«، ج 2، ص 38



۱۳۹ فصل چهارم: تناقضات مرتبط با تحری حقیقت در اندیشه بهائی

واقعیــت پــی ببــرد و در برابــر رهبــران بهائــی اشــکال و ایــرادی اظهــار نمایــد، فــورًا او را از 
جمــع خــود طــرد کــرده، انــگ نفــاق بــه او می زننــد و از بقیــه بهائیــان می خواهنــد تــا از 
او کنــاره گیــری نماینــد. چــرا کــه ممکــن اســت آن حقیقتــی کــه بــه آن دســت یافــت، 
گاه گــردد. بــه همین دلیل اســت کــه عبدالبهاء مســئله  دیگــری نیــز از آن مطلــع شــود و آ

ــد.۱ ــر می دان ــز باالت طــرد را جــزء عذاب هــای غلیــظ شــمرده و آن را از قتــل نفــس نی
ــه ماکســول، کســانی کــه بوســیله تحقیــق و تفّحــص متوّجــه  از نظــر خانــم روحی
دروغ بــودن ایــن فرقــه گردیده انــد، گــرگ صفتانــی هســتند کــه ممکــن اســت بهائیــان 
ــون و  ــی رهنم ــتقیم اله ــراط مس ــه ص ــت ب ــت بهائی ــرده از راه ضال ــاره ک ــر را پ دیگ

ــد: ــه می گوی ــن زمین ــد. وی در ای ــت کنن هدای
»بایســتی برای حفظ امرالّله و قّوت جامعه، هرکس را که به این مرض جذام 
مبتا شــد، از جمع یاران طرد نمایند، تا بدین ترتیب اغنــام الهی را از هجوم 

گرگ های درنده نگاهداری فرمایند«.۲
ــدارد، بلکــه  ــراد جــزء و ناشــناس ن ــه اف ــه اختصــاص ب ــن فرق ــی در ای طــرد روحان
شــامل معاریــف از بهائیــان نیــز می شــود. هچنانکــه همســر شــوقی رّبانــی می گویــد:

 »حضرت شوقی افندی که گاهی احّبا و یا معاریف امر و حّتی اعضاء عائله 
را طرد می فرمودند، در باره اعضاء عائله می فرمودند: ایشــان کسانی هستند 
که نفس اعمالشــان آنها را از شجره مقّدسه قطع می نماید و بدین ترتیب حّق 

وراثت خود را از دست می دهند«.۳
ــوقی  ــن ش ــداران و مخالفی ــن طرف ــزاع بی ــاف و ن ــورد اخت ــول در م ــه ماکس روحی

ــد: ــی می گوی ــر بهائ ــن از ام ــی و مطرودی رّبان

1. »مفاوضات«، ص 184
2. »گوهر یکتا«، ص 177

3. همان، ص 184



سراب حقیقت؛ تحری حقیقت در بهائیت۱۴۰

»تاریخ حیات مبارک کامل نمی گردد مگــر با ذکر حوادث فجیعه ناقضین 
پرکین... در سراسر حیات حضرت ولّی امرالله این منازعه را مشاهده می کنیم، 
زندگانی ایشان ممتلی از لطمات این نفوس بود که از روی جاه طلبی )جنون( 
حســادت و نفرت بر ضّد هیکل مبارک قیام نمودند. آن ها چنین اندیشیدند 
که با این اقدامات ســّیئه یا امر الهی را بالمّره از بین می برند و یا حضرت ولّی 
امرالله را بد نام نموده خویشتن را بجای ایشان نماینده و سرور جمع اهل بهاء 
معّرفی می نمایند و چنین خیال می کردند که چون بر مرکب ُمراد سوار شوند 
جمیع افراد مطیع و منقاد گردیده و ُمجری نّیات دنّیه آن ها می شوند تا امر الهی 
را بر محورآمال پست خود بحرکت آورند... با وجود این آن دسته ای که مبتا 
بامراض روحانی بودند هرگز از اقدامات شنیعه خود باز ننشستند، آن ها مجانین 
گمراهی بودند که چون از امرمبارک مطرود شدند نهایت سعی و جّدیت را 
مبذول داشــتند که ثابتین را در امر الهی متزلزل ســازند، ناقضینی که در اّیام 
حیات مبارک حضرت عبدالبهاء وجود داشتند بعد از صعود نیز از هیچ عملی 
کوتاهی ننمودند تا کار را بجائی رساندند که در اوائل والیت امر کلید روضه 
مبارکه را غصب نمودند معلوم است که با این عمل عّده ای از دشمنان نیز به 

آنان ملحق شدند«.۱
کســانی کــه بــه رفتــار و عملکــرد شــوقی رّبانــی بــه مخالفــت بــر می خواســتند، بــه 
دســتور مســتقیم شــوقی رّبانــی بایــد از فلســطین اخــراج شــده و در کشــورهای دیگــر 
اقامــت می نمودنــد؛ بــه گفتــه همســر شــوقی، ایــن دســتور ولــی امراللــه بــرای برخــی 
تنبیــه الهــی بــود کــه در قبــال اعمــال خــود بــدان می رســیدند و بــرای بعضــی امتحــان 
رحمانــی. امــا بــرای دیگــران حفــره بدبختــی و نقــض بــود کــه چــون در آن افتادنــد، 
دیگــر رهائــی برایشــان ممکــن نشــد. بــه گفتــه خانــم ماکســول عاقبــت کســانی کــه 

1. »گوهر یکتا«، ص 176 و 177
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در برابــر ولــّی امراللــه عصیــان ورزیدنــد، بــه ســزای اعمــال خــود کــه همــان طــرد بــود 
واصــل شــدند.۱

از طــرد کــردن افــراد توســط رهبــران ایــن فرقــه معلــوم می شــود کــه آنــان ســخت 
نگــران کیــش باطــل خــود بودنــد بــه حــّدی کــه اگــر ناقضیــن امــر از نزدیکتریــن افراد 
بــه خانــواده آنــان محســوب می شــدند، از طــرد آنــان دریــغ نمی ورزیدنــد و برخــاف 
آنچــه کــه همســر شــوقی بیــان داشــته، آنــان در ایــن مــورد صبــر و تحّمــل را از کــف 

داده بــه مخالفــت بــا او می پرداختنــد. خانــم ماکســول در ایــن بــاره می گویــد:
»هیکل مبارک بی نهایت صبور و در بســیاری از مواقع تا ممکن بود تحّمل 
می فرمودند، چنانچه حوادث عجیبه ای که در عائله مبارکه روی داد، مستلزم 
آن شــد که برادر خــود را طرد نمایند. لــذا در تلگرافی که قلــب مبارک را 

شکست، حفظًا ألمرالّله به او ارسال فرمودند«.۲
خانــم ماکســول همچنیــن نزدیــکان عبدالبهــاء، ماننــد بــرادران، طرفــداران و پیــروان 

او را جــزء مطرودیــن شــمرده می گویــد:
»اینان هر چند به صورت ظاهر از اقربا هســتند، ولی در تمام عمر دســت از 
عداوت نســبت به حضرت عبدالبهــاء و عائله او برنداشــته اند و امر الهی را 
بازیچه هواهای نفسانی و دسائس شیطانی خویش گرفته اند، طبق الواح وصایا 

همه آنان از جرگه یاران مطرود و ممنوعند«.۳

خاندان شوقی

بــه گفتــه فضــل اللــه مهتــدی، وقتــی شــوقی ســوار بــر کار شــد، رفتــه رفتــه افســار 

1. همان، ص 423
2. »گوهر یکتا«، ص 186
3. همان، ص 396 و 397
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ایــن گــروه را بدســت گرفــت. هرکــس کــه دلخــواه او نبــود، رانــده درگاهــش شــد. 
پــس از چنــدی بــا زن کانادائــی ازدواج کــرد. کــم کــم زن و کســان زن بــر او چیــره 
شــدند و نخســت دســت ایرانی هــا را از کارهــا کوتــاه کردنــد و آنــگاه به خویشــاوندان 
شــوقی پرداختنــد و بر ســر خواســته و پــول و پیشــکش هائی کــه از ایــران و هندوســتان 
برایشــان می آمــد، کشــمکش در گرفــت. در آغــاز کار شــوقی خویشــاوندان و 
نزدیــکان، دائــی زاده هــا و فرزندانشــان را از خــود رانــد و میــان آنــان تیرگی پدیــد آورد. 
ــن  ــید. و در ای ــان رس ــران و فرزندانش ــرادران، خواه ــادر، ب ــدر و م ــه پ ــت ب ــگاه نوب آن
زمینــه کار را بــه جائــی رســاند کــه جــز آمریکائی هــا کــه اقــوام همســرش بودنــد، همه 
از گرداگــردش پراکنــده شــدند. مــادرش ضیائیــه بیمــار گردیــد، بــر بالینــش حاضــر 
ــان نیــز روزگاری در  ــا رفــت. پــس از چنــدی پــدرش میــرزا هــادی افن ــا از دنی نشــد ت
بســتر ناخوشــی و ناتوانــی افتــاد. بــا اینکــه ســنش متجــاوز از نــود ســال بــود، اما کســی 
ــراد ناشناســان بخــاک ســپرده  ــد اف ــا رفــت و مانن ــا از دنی از وی پرســتاری نمی کــرد ت

شــد.۱

خویشاوندان شوقی

ــا  ــود ب ــه خ ــودء، میان ــده ب ــی مان ــاء باق ــه از عبدالبه ــی ک ــر اموال ــر س ــوقی ب ش
خویشــاوندان را نیــز بهــم زد و همــه را از خــود طــرد کرد و چنــان در این کار ســنگدلی 
بــه خــرج داد کــه همــه بــه شــگفت آمدنــد. مــادر و دائــی زاده هــا و فرزنــدان آنهــا و 
خواهرهــا و برادرهــا را کنــار زد و بــه زن کانادائــی و کســان او چســبید و ســر از فرمــان 
آنهــا بیــرون ننهــاد. شــوهر خواهــرش کــه نّیــر نــام داشــت، بــا زنــش )خواهــر شــوقی( 

ــاره یکــی از خوشــاندان او می نویســد:  ــن ب ــده شــد. در ای ران
چند ســال اســت که عیال نّیر جهت تعلیــم دو دخترش به بیــروت رفت و 

1. »پیام پدر«، صص 216-210
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شوهرش در حیفا تنها بود. وی که ناخوشی قلب داشته بغتة در منزل خود تنها 
بوده فوت می کند و کسی خبردار نمی شود بعد از دو روز اقوام ایشان روحی 
و حســن افندی فرزندان خانم روحا )دختر عبدالبهاء( و آقا جال و بعضی 
دیگر جنازه مذکور را برداشته در قبرستان ابوعتبه که نزدیک بهجی است در 
جوار جدش افنان کبیر و عمویش سید محسن داماد قرار می دهند و از طرف 

حضرات احدی نیامد و سؤالی نکرد.۱

خانواده عبدالبهاء

فضل الله مهتدی صبحی همچنین می نویسد: 
عائله عبدالبهاء نیز در حیفا موجود و مطرودند. در این میان منیره خانم همسر 
عبدالبهاء ملقب به لیدی منیره و کنه ادرنه )لقبی که حسینعلی بهاء به او داد( 
مخلفات نقدی عبدالبهاء را قبل از استام ریاست از جانب شوقی بین دختران 
و برادرش توزیع و تقسیم کرد و حســاب این کار را به شوقی نداد، از لطف 
و عنایت شــوقی محروم و از حظیره مطرود گردید و به اتاق مرحوم عباسقلی 
نزدیــک مقام عبدالبهاء نفی و تبعید شــد و در آن محل ســال ها تک و تنها 
مخذول، منکوب، مطرود و مریض بی پرســتار زندگــی را ادامه داد؛ تا اینکه 

بواسطه بیماری قند از دنیا رفت.۲

برادران شوقی

شــوقی بــرادر بزرگــش میــرزا حســین را هــم از خــود رانــد. بــرادر کوچکــش ریاض 
افنــدی بخاطــر حضــور در تشــییع جنــازه میــرزا مجدالّدیــن )دامــاد حســینعلی بهــاء و 

1. همان، ص 216
2. همان، ص 223
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شــوهر عمــه مــادرش( مطــرود واقــع شــد. خــود میــرزا مجدالّدیــن در گفتگوئــی کــه با 
پیــروان غصــن أعظــم )عبدالبهــاء( و غصــن اکبــر )محّمــد علــی( داشــت، رو به ســوی 
غصــن اکبــر کــرد و ســخنان او را تائیــد کــرد و درســت شــمرد. لهــذا او نیــز مطــرود 
شــوقی واقــع شــد و آنچــه کــه ایــن خانــدان در روزگار عبدالبهــاء بزرگــی و بزرگــواری 
ــک در  ــر ی ــدند و ه ــره ش ــد تی ــده و چن ــان در آم ــتند از دماغش ــایش داش و ارج و آس

ــده روز و شــب می شــمارند.۱ گوشــه ای خزی

همسران حسینعلی بهاء

قصــر بهجــی کــه مدت نــه ســال اقامتــگاه حســینعلی بهــاء بــود و بعــد از او زنــان و 
فرزندانــش بــه اســتثنای عبدالبهــاء و خانــواده اش در آن زندگــی می کردنــد. عبدالبهــاء 
ــش را از آن  ــدر و برادران ــران پ ــن، همس ــی مابی ــاف ف ــت و اخت ــود خصوم ــا وج ب
عمــارت بیــرون نکــرد. امــا وقتــی کار بــه دســت شــوقی افتاد، بــه اســتعانت و اســتمداد 
مأموریــن دولــت انگلیــس خانــواده حســینعلی بهــاء را کــه بیــش از چهــل و پنــج ســال 
در آن قصــر ســکونت داشــتند، بیــرون کــرده آنجــا را تصــرف نمــود.۲ خاصــه می توان 
گفــت کــه شــوقی رّبانــی تقریبــًا جمــع خانــدان بهــاء را از خــود طــرد و نفــی نمــود. 
ــول ننمــوده مطــرود شــدند و حــال در  ــی قب ــه ی احــوال زندگان ــه عاق بعضــی نظــر ب
کنجــی خزیده انــد و آنهائــی کــه اطاعــت نمودنــد هجــرت کرده انــد و معــدودی قلیل 
موجودنــد و چنــان فشــار بــر ایــن بیچــارگان آوردنــد کــه شــخص بهائــی تــرک کــه در 
بیــروت ســاکن بــود و حــال عیــال و اوالدش در آن صفحات هســتند و صنعــت نّجاری 
ــد و بعــد او را جهــت  ــد قطعــه ملکــی کــه داشــته وقــف نمای داشــته او را وادار کردن
تعمیــر بعضــی از اماکــن مشــرفه می طلبنــد کــه مدتــی مــا بیــن حیفــا و عــکا مشــغول 
ــال و اطفالــش را  ــه وطــن و ماقــات عی ــرار مســموع اذن رجــوع ب ــود. از ق خدمــت ب

1. همان، ص 215
2. »خاطرات صبحی«، ص 124
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ــد  ــان ب ــی خیرخواه ــرف بعض ــم از ط ــی ه ــود و از طرف ــادر نمی ش ــد اذن ص می طلب
معاملگــی می بینــد از حــال و حیاتــش بیــزار می شــود و بــا نوشــیدن ســم مهلکــی بــه 

ــد: ــان می گوی ــدی در پای ــه مهت زندگــی اش خاتمــه می دهــد. فضــل الل
»من شــوقی را چندان بزهکار نمی دانم زیرا او در آغوش ناز پرورش یافته و 
سختی و تلخی در روزگار نکشــیده از کودکی لوس و ننر بار آمده و مایه ی 
آموزش و پرورش نیندوخته و چون کم و کاستی در وجودش هست، نمی تواند 

با مردم مهربان باشد و از روی نهاد و سرشت پاکیزه رفتار کند«.۱

صادق آشچی

ــن فرقــه می شــود، مســافرت  ــی از ای ــراد بهائ یکــی از مــواردی کــه باعــث طــرد اف
ــه ســفر  ــوان ب ــه آن را می ت ــه فلســطین اشــغالی می باشــد، کــه نمون ــان ب ــی اجــازه آن ب
صــادق آشــچی اشــاره کــرد؛ قضیــه از ایــن قرار بــود که صــادق آشــچی بهائــی تصمیم 
گرفــت بــدون اجــازه ولــّی امــر خــود یعنــی شــوقی رّبانــی، بــه فلســطین ســفر کنــد و 
تصمیمــش را نیــز عملــی کــرد. وقتــی ایــن خبر بــه شــوقی رّبانــی واصــل شــد، آنچنان 
از ایــن عمــل او خشــمگین شــد کــه بــا فاصلــه در نامــه ای، شــدیدترین مجــازات در 
بهائیــت یعنــی »طــرد روحانــی« را بــرای او در نظرگرفــت و بــه تشــکیات بهائــی نیــز 
ــرائیل  ــت و اس ــترک بهائی ــت مش ــت سرنوش ــه جه ــن ب ــرای آن را داد. و ای ــتور اج دس
اســت کــه بــه گفتــه روحیــه ماکســول، همچــون حلقه هــای یــک زنجیــر بــه هــم گــره 
خــورده اســت.۲ لــذا همــه چیــز بایــد کامــًا تحــت کنتــرل باشــد تــا امــری بــر خاف 
آن واقــع نشــود. حتی ســفر بهائیــان به اســرائیل بــرای زیــارت مقبــره ی میرزا حســینعلی 
و عبدالبهــاء نیــز بایــد توســط تشــکیات بهائیــت مــورد تأئید قــرار گیــرد و یــک بهائی 

1. »پیام پدر«، ص 230
2. »اخبار امری«، دی ماه 1340، ص 601
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حــق نــدارد بــدون اجــازه آنهــا بــه اســرائیل ســفر کنــد. جالــب آنکــه اگــر یــک بهائــی 
بخواهــد در یــک هواپیمــا از روی فضــای اســرائیل رد شــود و بــرای ایــن عبــور، از بیت 

العــدل اجــازه نگیــرد طــرد خواهــد می شــود!
ــه خاطــر  ــد محمــد جــواد ب ــام شــوقی در خصــوص طــرد صــادق آشــچی فرزن پی
ســفر بــه فلســطین بســیار شــگفت انگیــز و حــاوی نــکات جالبــی اســت؛ وی در ایــن 

ــد: ــن دســتور می ده ــام چنی پی
»بنویس: این شخص بداخاق و پست فطرت اخیرًا مخالف دستور این عبد 
مسافرت به فلسطین نموده و وارد ارض اقدس گشته، تلغرافی راجع به طرد و 
اخراج او از جامعه به آن محفل مخابره گردید به والدش صریحًا اظهار و انذار 
نمایند مخابره با او به هیچ وجه من الوجوه جائز نه، تمرد و مخالفت نتایجش 

وخیم است«.۱
از آنجائی که وی بی اجازه شوقی سفر کرده است بنابراین:

۱- او پست فطرت است.
۲- بد اخاق است.

۳- باید اخراج و طرد شود.
۴- پدرش را انذار نمایند.

۵- مخابره با او جائز نیست.
۶- نتایج تمرد وخیم است.

۷- نتایج مخالفت وخیم است.
آری مخالفــت بــا رهبــران بهائــی و مســافرت بــه نقــاط مختلــف جهــان خصوصــًا 
کشــور فلســطین ممنــوع بــوده و عواقــب وخیمــی بدنبــال دارد، همانطــور کــه خانــم 

1. »توقیعات مبارکه«، جلد 4، ص 41 و 42
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روحیــه ماکســول همســر شــوقی در ماقاتــی کــه بــا بــن گوریــن نخســت وزیــر وقــت 
دولــت جعلــی اســرائیل داشــت، چنیــن تاکیــد می کنــد:

»ما به اینجا )اسرائیل( تعلق داریم اگر قرار باشد قائل به تمیز و امتیاز هم شد 
من ترجیح می دهم که جوانتریِن ادیان در یکی از تازه ترین کشورهای جهان 
نشو و نما نماید و در حقیقت باید گفت آینده ما چون حلقات زنجیر به هم 

پیوسته است«.۱

روحی غنی

نــه تنهــا ســفر یــک بهائــی بــه فلســطین بــدون اجــازه شــوقی رّبانــی جائــز نیســت، 
بلکــه مســافرت بــه هــر کشــوری بــدون در نظــر گرفتــن نظــرات رهبــران بهائــی عواقب 
ــی کــه از مشــهد  ــال دارد، همچنانکــه شــوقی در خصــوص روحــی غن وخیمــی بدنب

بــدون اطــاع محفــل بهائــی بــه آمریــکا مســافرت نمــوده چنیــن دســتور مــی هــد:
»بنویس این شخص نیز نظر به مخالفت و انحرافش از جامعه منفصل، زیرا در 

انگلستان با پسر دهقان مرتبط و متفقًا به امریک مسافرت نموده اند«.۲

نصرت الله باهر

ــود،  ــه ب ــادرش رفت ــدار م ــه دی ــر کــه ب ــه باه ــاره نصــرت الل ــن در ب شــوقی همچنی
می گویــد:

 »بنویس انفصال روحانی نصرت الله باهر، نظر به معاشرت با والده اش! الزم 
و واجب«.۳

1. »اخبار امری«، دی ماه 1340، شماره 10، ص 601
2. »توقیعات مبارکه«، ج 4، ص 78
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پرویز پروانه

ولی امر بهائیان در مورد عزیمت پرویز پروانه به آمریکا نیز می گوید: 
»بنویــس با محفل ملی امریــک در این خصوص مخابــره گردید، انفصال 

روحانی او از جامعه نظر به مخالفت و انحرافش الزم و واجب«.۱
از ایــن نمونــه انفصال هــا کــه بــه دســتور مســتقیم شــوقی صــورت گرفتــه و 
ــه  ــن فرق ــه ای ــه ب ــانی ک ــود، کس ــوم می ش ــته معل ــع آوری گش ــز جم ــاب او نی در کت
ــوند  ــود دور ش ــت خ ــل اقام ــل از مح ــازه محف ــدون اج ــد ب ــق ندارن ــد، ح می پیوندن
و بــرای ســیر و ســیاحت بــه نقــاط مختلــف داخــل کشــور یــا جهــان بایــد از شــوقی 
رّبانــی پروانــه خــروج بگیرنــد وگرنــه مطــرود و رانــده درگاه الهــی خواهنــد شــد حتــی 

ــه باشــد. ــن فرق ــردی بیمــار از ای ــان و معالجــه ف ــرای درم اگــر ســفر ب

همسر استاد دانشگاه

فضل الله مهتدی صبحی کاتب عبدالبهاء در کتابش می نویسد:
»یکی از استادان دانشگاه که در خانواده بهائی پا به جهان گذاشته بود، زنش 
بیمار شد و نیازمند شد که بی درنگ او را به بیروت بفرستد. دید اگر از شوقی 
دســتور بخواهد، شاید دو سه روز پاسخ نرســد و کار از کار بگذرد. با خود 
گفت: ما که کامه ی نافرمانی نداریــم وانگهی او بهتر می داند که ما در این 
گاه شد،  کار ناچاریم، زن را برای کرت پزشــکی فرستاد. ولی چون شوقی آ
تلگرافی به زبان انگلیســی به محفل روحانی کرد که این زن کار ناشایســتی 

کرده ولی واژه ای بکار برده که شرم آور آرش آن بود«.۲

1. همان، ص 78
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خانم طوطی همدانی

فضــل اللــه مهتــدی همچنیــن در مــورد خانــم طوطــی همدانــی از بهائیــان پابرجای 
همــدان ســخن می گویــد: 

بعد از مدتی که این خانم از فرزندش که در آمریکا زندگی می کرد، بی خبر 
بود؛ برای دیدن فرزندش راهی آمریکا شد. اما چون اجازه رفتن نداشت، وقتی 
این خبر به شوقی ربانی رســید، حکم طرد او را صادر کرد. در بازگشت این 
خانم به تهران دختران و دامادهایش که بهائی بودند، از ترس محفل روحانی 
نتوانســتند از مادرشــان دیدن به عمل آورند. پس از چندی مادرشان مریض 
شد و در بســتر بیماری افتاد، هرچه پیغام فرستاد و درخواست و التماس کرد 
که من بیمــارم و بزودی از دنیا می روم، بگذاریــد دم آخر فرزندانم را ببینم، 
محفل بهائی چنین اجازه ای نداد. شــوهر ایــن زن و فرزندانش از ترس طرد 

شدن خودشان به سراغش نرفتند.۱

نّیره متحدین

فضل الله مهتدی کاتب مخصوص عبدالبهاء در ادامه می افزاید:
»... شوقی سال گذشته دستور داده بود کسی از پیروانش به آمریکا مسافرت 
نکند. دوشــیزه ای به نام نّیره متحدین از ســوی »اصل ۴« روانه آمریکا شد. 
چون از شوقی دســتور نگرفته بود، فرمان داد که بی دریغ آزارش رسانند و با 
دست هائی که دارند، زندگی را بر او تنگ سازند. و خویشاوندانش را هم از 
نامه نگاری با او باز دارند. آن دختر چون دید در برابر این همه بیداد و ســتم 
یارای ایســتادگی ندارد بناچار خود را کشت. یکی دیگر از آنان که نامش را 
نمی برم او را هم به اندازه ای آزار رســاندند که نتوانســت در بیرون از کشور 
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بماند. پیش از برگشــتن به ایران، پدر و مادرش را چنان ترســاندند که با آن 
دلبستگی که به فرزند خود داشتند، از ترس او را نپذیرفتند و چمدان وسائلش 

را بیرون در گذاشتند«.۱
ایــن چــه دیــن و آئینــی اســت کــه اختیــار و آزادی فطــری و خــدادادی را از انســان 
ســلب می کنــد. انســانی کــه آزاد آفریده شــده اســت و در همــه ادیــان اعم از آســمانی 
و غیــر آســمانی ایــن حّریــت و آزادگــی بــرای آدمــی وجــود دارد کــه شــخص می تواند 

بــه هرکجــا کــه بخواهــد بــدون کســب اجــازه از رهبــران خــود مســافرت کند.

پزشک جوان

بــه گفتــه مهتــدی افــراد زیــادی از بهائیــان بــه بهانه هــای پــوچ و خــرده گیری هــای 
ــادر و  ــدر و م ــدند و پ ــرد ش ــود ط ــواده خ ــدان خان ــوقی از می ــتور ش ــه دس ــا، ب نابج
خویشــاوندان را گرفتــار غــم و انــدوه فــراوان نمودنــد. در ایــن میــان پزشــک جوانــی 
بــود کــه در فــن کارت پزشــکی بــه ویــژه در کار دل بــی نظیــر بــود. وی کــه مــدت 
زیــادی نیســت به میهــن بازگشــته و بــا دلبســتگی بســیار و جّدیــت و تاش بــه خدمت 
پزشــکی مشــغول اســت و تــا کنــون چندیــن نفــر را از مــرگ حتمــی رهائــی بخشــیده 
ــن پزشــک  ــد. ای ــه و کارش را تحســین نموده ان ــن گفت ــر او آفری ــز ب و اســتادان فــن نی
جــوان بــا تحقیــق و تفحــص پی بــه بطــان ایــن آئیــن بــرده و از بهائیــت خــارج گردید 
امــا پــدر و مــادرش هــر دو در ایــن کیــش باقــی ماندنــد، محفــل روحانــی حکــم طــرد 
ــر  ــدر و دیگ ــی پ ــد حت ــود راندن ــان او را از خ ــته و بهائی ــرا گذاش ــه اج ــه مرحل او را ب
خویشــاوندان نزدیکــش نیــز او را طــرد کــرده و او را دشــمن خــود می پندارنــد بــا اینکه 
ــب و روز از  ــد و ش ــاش می کن ــاران ت ــردم و بیم ــامتی م ــرای س ــه ب ــد چگون می بینن
ــات  ــی از مج ــز در یک ــت او نی ــی از کار و فعالی ــی گزارش ــتد حت ــاز نمی ایس کار ب
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هفتگــی منتشــر شــد.۱

کاظم سمندر

مــورد دیگــری که فضــل اللــه مهتــدی کاتــب خــاص عبدالبهــاء در این زمینــه بیان 
مــی دارد و قلــب هــر پــدری را بــدرد مــی آورد، در بــاره شــیخ کاظــم ســمندر یکــی از 

بابیــان قدیمــی قزویــن و دختــرش می باشــد. وی در کتابــش می نویســد:
»از آنجائی که دختر ســمندر خوشــگل و با نمک بود، حسینعلی نوری او 
را برای یکی از فرزندانش به نام میــرزا ضیاءالله )برادر تنی میرزا محّمد علی 
افندی( اختیار کرد. از این جهت خاندان سمندر در چشم دیگر بهائیان گرامی 
شــدند. اما پس از درگذشت حسینعلی بهاء که میان فرزندانش کشمکش و 
درگیری پدیدار شد و عبدالبهاء بر برادران خود چیره گشت و آنان را از خود 
راند، شیخ کاظم ســمندر از ترس عبدالبهاء دیگر نامی از دختر خود به میان 
نیاورد و نامه ای هم به ننوشــت، تا اینکه میرزا ضیاءالله در سن ۳۵ سالگی از 
دنیا رفت. و همسرش )دختر سمندر( نزد برادران تنی شوهرش ماندگار شد. 
پس از مدتی ســمندر به عّکا رفت. روزی به همراه فرزندش میرزا غامعلی 
و عّده ای از پیروان عبدالبهاء به آرامگاه حســینعلی بهاء می رفت که ناگهان 
دید زنی با ســر و روی باز در آســتانه آرامگاه پیدا شــده به سوی او می دود. 
سمندر دست پاچه شد که این زن کیست که به طرف آن ها می آید؟ پسرش 
غامعلی گفت: پدرچان این خواهر من است. همین که خواستند پدر و دختر 
دیداری تازه کنند، ســمندر از سرانجام کار ترسید و خود را به کناری کشید 
تا با دخترش روبرو نشــود. آن دسته از بهائیانی که با او بودند هیاهوئی به راه 
انداختند و کشمکش بین دو دسته در گرفت، تا پای فرماندار عکا به میان آمد 
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و سمندر به ســود پیروان عبدالبهاء و به زیان دختر و دار و دسته میرزا محّمد 
علی )غصن اکبر( گواهی داد. این کار، ســمندر را نزد عبدالبهاء گرامی تر و 
در پیش پیروان دو آتشــه او ارجمندتر نمود و به برومندی اش افزود. سمندر 
دیگر آن دختر ناز پرورده و زیبا را که روزی مایه سرافرازی او بود ندید و این 
آرزو را با خود به گور برد. آن دختر که در جوانی بی شوهر شد و فرزدی هم 
نداشــت تا مایه دلخوشی او باشد، ســال ها در عّکا نزد خاندان شوهرش بسر 
برد. در آن روزگار که من در حیفــا بودم، روزی به عّکا و قصر بهجی رفتم. 
در نزدیک کاخ بهجی پیره زنی را دیدم که به طرف کاخ می رفت. از کسی 
که همراهم بود و از من آشناتر بود، پرسیدم این خانم کیست؟ گفت: دختر 
سمندر و بیوه میرزا ضیاءالله. خیلی دلم خواست که نزد او بروم و از او سراغی 
بگیرم. ولی از عبدالبهاء ترسیدم زیرا وی اجازه نداد که پیروانش با خویشان 
برادرانش دیدن کنند حتی در خفا و پنهان هم بازرسانی گماشته بود که اگر 
کســی از پیروانش در میان راه یا جای دیگر با آنهــا روبرو کردند یا گفتگو 

گاه سازند تا آن بیچاره را از درگاه خویش براند«.۱ نمودند، او را آ

عزیزالله بهادری

ــه می دهــد،  ــورد ارائ ــن م ــدی شــبیه همی ــاب صبحــی مهت ــورد دیگــری کــه جن م
مربــوط بــه عزیزاللــه بهــادری اهــل شــیراز اســت کــه مــردی پاکیــزه و پاکدامــن بــود 
و بــه زبــان انگلیســی نیــز آشــنائی کامــل داشــت. وی در حیفــا نــزد عبدالبهــاء زندگــی 
می کــرد و نامــه هائــی کــه عبدالبهــاء بــه آمریکائیــان می نوشــت، بــه انگلیســی ترجمــه 
می کــرد و بــرای آنــان می فرســتاد. عزیزاللــه خــان بهــادری تــا زمــان مــرگ عبدالبهــاء 
در حیفــا مانــد. پــس از اینکــه عبدالبهــاء از دنیــا رفــت، وی بــه ایــران بازگشــت. امــا 
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شــوقی احتــرام او را نیــز نگــه نداشــته او را هــم از جمــع بهائیــان طــرد نمــود.۱

خسرو هندی تبار

مهتدی همچنین می افزاید:
 در شهر بندری حیفا و در میان چاکران و نوکران عبدالبهاء، چند نفر هندی 
تبار حضور داشــتند که به کارهای خدماتی آنجا مشغول بودند. این افراد به 
نام های اسفندیار، خسرو و بشیر در کودکی توسط سید مصطفی رنگونی از 
مبلغین بهائی در هند، ربوده شــدند و پس از چندی سر از عّکا در آوردند. 
اســفندیار آدم ســاده و بی ســوادی بود که کارش راندن درشــکه و محل 
زندگی اش نیز در اصطبل نزد اسب ها بود. اما خسرو آدم زرنگ و باهوشی بود 
که خریدهای خانه را به او سپرده بودند و میز شام و ناهار را هم او می آراست 
و حتی به پاس قدردانی از زحمات شبانه روزی خسرو، زنی را به تزویج وی 
در آوردند تا با خیالی آسوده به چاکری بپردازد. عبدالبهاء پس از پایان مراسم 
ازدواج، به خط من و به یادگار از این جشــن ازدواج، نامه ای بلند باال در باره 

خسرو نوشت و در آن نامه چنین بیان داشت:
»خســرو روزی به این دستگاه راه یافت و در چاکری کوشید که لب از شیر 

مادر تازه شسته و ناخن دست و پایش نرم بود و سخت نشده بود«.
عبدالبهاء با حسن تدبیر و رأفتی که از خود نشان می داد، پیروان پدرش را حتی 
المقدور نزد خود نگه می داشــت و در مقابل اعتراض افراد نسبت به دنائت 
بعضی از پیروان بهاء می گفت: من اینها و باالتر از اینها را می دانم، ولی چه 
باید کرد؟ باید به ســکوت و رأفت گذراند و اال کســی در میدان )بهائیت( 
نمی ماند. اما بعد از درگذشت عبدالبهاء، شوقی رّبانی همانند خلف خود رفتار 
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نمی کرد. وی با نوکر خانه زاد خویش نیز همانند دیگران به سختی و خشونت 
رفتار می کرد تا جائی که او را از خود طرد می نمود. وی از شدت نارحتی که 
امکان زندگی در حیفا را نداشــت، به بیروت مسافرت کرد و در همان شهر 
خودکشی نمود و به زندگی اش خاتمه داد. وقتی خبر این خودکوشی پخش 
شد، برخی از دوستانش پرسیدند: چرا خسرو چنین کاری کرد؟ پیروان شوقی 
گفتند: ز بس دلبستگی به شوقی داشت، نتوانست دوری او تحمل کند، بدین 

ترتیب خود را از میان برد.۱

جمال بروجردی

ــن اشــاره کــرده  ــه یکــی دیگــر از مطرودی ــه ب ــن در ادام ــدی صبحــی همچنی مهت
می گویــد:

»یکی از دانشــمندان آقا جمال بروجردی در زمان حسینعلی بهاء به این آئین 
گروید و چنان دلباخته بهاء شد، از همه چیز دست کشید و پایداری نمود تا 
آنجا که فرزندش حاج آقا منیر که در اصفهان می زیست و از پیشوایان دینی 
مسلمانان بود، چون دریافت که پدرش بهائی شده او را بی دین خواند و فرمان 
رهائی مادر خود را از پدرش داد و به دســت شوهر دیگر سپرد. آقا جمال به 
تهران آمد و در راه بهاء جانفشانی ها نمود تا آنجا که پای نام "اسم الله الجمال" 
گرفت. پس از مرگ بهاء که میان فرزندانش به ویژه غصن أعظم )عبدالبهاء( 
و غصن اکبر )محّمد علی( تیرگی پدیدار گشت، برآشفت و گفت: شگفتا 
ما مردم جهان را به دوستی و یگانگی می خوانیم چرا باید این دو نفر که یکی 
پس از دیگری جانشین بهاء هســتند، با یکدیگر اینگونه باشند و دو گانگی 
کنند؟ بــرای این کار روانه ی عّکا شــد تا دل دو بــرادر را از تیرگی به پاکی 
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رساند. چون به آنجا رسید، این در و آن در زد، سرانجام پیرو غصن اکبر شد و 
گفت: او درست می گوید. دسته ی برابر با او بد شدند و عبدالبهاء به او پای 
نام "پیر کفتار" داد و او را رنجاندند... شبی در خانه ای عده ای از بهائیان گرد 
هم بودند من هم بودم. یکی از بهائیان ساده که اسحاق حقیقی نام داشت، در 
میان سخن گفت: پیر کفتار چند سال پیش به کرمانشاه آمد. چون دوستان 
به فرمان عبدالبهاء او را راه ندادند، بناچار در مسجد خانه گرفت. من دریافتم 
و به نگهبان مسجد و دیگران که آنجا بودند، گفتم: این مرد کیست که او را 
در اینجا راه داده اید؟ گفتند: نمی شناسیم ولی آخوند و اهل دانش است. من 
گفتم این از بیخ مسلمان نیست تا چه رسد که آخوند باشد این جهود است. 
مردم بر ســرش ریختند و کتک بسیاری زدند و نیمه جان از مسجد بیرونش 
کردند. این را می گفت و می خندید و ما هم که می شنیدیم خوشمان می آمد 
و بر گوینده آفرین می گفتیم و از نادانی نمی خواستیم و نمی توانستیم بدانیم 
که این کار خوبی نبوده است از اینگونه کارها بسیار کرده اند که برای نمونه 
یکی از آنها را که خودم شنیدم گفتم. اگر بخواهم گزارش بسیاری از مردم را 

که به دست آنها نابود شدند بگویم، به دفتری جداگانه نیاز می افتد.«۱

خلیل شهیدی

خلیــل شــهیدی یکــی از معتمدیــن و خدمتگــراران عبدالبهــاء بــود کــه مدت هــا در 
معیــت وی بــوده ایــن خاطــره را از او نقــل می کنــد:

»روزی )عبدالبهــاء( در بیرونی بیت مبارک در حیفا فرمودند: دســتمالم را 
فراموش کردم. یک نفر از احباء که معروف به اســتاد محمد علی بنا بود، به 
این مضمون عرض کرد: چگونه می شود مظهر حق چیزی را فراموش کند؟ 
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فورًا )عبدالبهاء( یک ســیلی به او زدند و فرمودند: مردک! با یک دســتمال 
فراموش کردن صد نفر را امتحان می کند«.۱

ــردن، او را  ــع ک ــای قان ــه ج ــخ داد و ب ــد پاس ــن بای ــن چنی ــده را ای ــؤال کنن ــا س آی
ســیلی زد، مــردک خطــاب کــرد، و بعــد هــم قضیــه را ایــن چنیــن توجیــه کــرد کــه 

ــم؟ ــان کن ــو را امتح ــتم ت می خواس

عبدالحسین بافقی )آواره(

عبدالحســین بافقــی یــزدی متخلــص بــه آیتــی از شــعرا، محققیــن، نویســندگان و از 
مبّلغیــن معاصــر فرقــه ضاّلــه بهائیــت اســت کــه ســالیان متمــادی در ایــن فرقــه بــه تبلیغ 
ــی شــماری ســتایش کــرده  ــای ب ــاء او را در نامه ه ــان اشــتغال داشــت و عبدالبه بهائی
ــه خدمــت گــذاری  ــه ب اســت، چــرا کــه بیــش از بیســت ســال در ایــن فرقــه خالصان
مشــغول بــود و از شــهری به شــهر دیگــر مســافرت می کــرد و همچــون آوارگان ســرپناه 
ثابتــی نداشــت تــا آنجــا کــه عبدالبهــاء بــه او لقــب "آواره" داد. وی کتــاب الکواکــب 
الدریــه فــی مآثــر البهائیــه را دو جلــد و بــه دســتور مســتقیم عبدالبهــاء در بــاره تاریــخ 

بابیــه و بهائیــه بــه رشــته تحریــر در آورد.
عبدالحســین آواره پــس از مــرگ عبدالبهــاء و روی کار آمــدن شــوقی، بــا توجــه به 
عملکــرد وی کــه بــا مبانــی بهائیــت فرســنگ ها فاصلــه داشــت، از گذشــته خویــش 
ــنگری از  ــت روش ــل را جه ــف الحی ــاب کش ــت و کت ــّیع بازگش ــه تش ــود و ب ــه نم توب
ــز حکــم طــرد او صــادر شــد  ــگارش در آورد کــه از ســوی شــوقی نی ــه ن ــه ب ــن فرق ای
ــی در  ــد. شــوقی رّبان ــان مواجــه گردی ــن بهائی ــت و توهی ــواع اهان ــا ان ــال آن ب ــه دنب و ب
توقیعــات خویــش خطــاب بــه اعضــای محفــل روحانــی مرکــزی تهــران در مــورد آواره 

می نویســد:
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»اعضای محترمه محفل روحانی طهران را در این ایام سختی و ابتاء از دعا 
فراموش ننمایم و از درگاه رّب متعال مصونیت و موفقیت هر یک را ملتمس و 
راجی در خصوص قضیه جناب آواره در جواب توبه نامه مختصر غیر مثبتش 
دستورالعمل کامل به او داده شد، امیدوارم موّفق به اجرای آن گردد تا اشاره 
از طرف این حقیر به یاران ایرانی به واسطه آن ذوات محترمه در خصوص او 
نرسد، مجالست و معاشــرت و مخابره و مکاتبه با او به هیچ وجه من الوجوه 
جائز نه و هیچ عذری مقبول نیست. به یاران اطاع دهید حتی جواب پیام این 
فانی را باید خود او رأســًا من دون واســطه به ارض اقدس نزد این عبد ارسال 

دارد. در این موقع هیچ شخصی مستثنی نه«.۱
شوقی همچنین با کلمات سخیف و با هّتاکی زیاد در مورد آواره می نویسد:

»آواره بی حیا نفس مهمله سافله در قعر هاویه ساقط و به ادنی درک سجین 
راجع گشت. این کرم شب تاب که قصد مبارزه با آفتاب جهان تاب نمود و 
این قطره منتنه آســنه که مقاومت با امواج طمطام بحر اعظم را سهل و آسان 
شمرده بود و از روائح کریهه اش خاطر روحانیون سنین عدیده مکّدر وآزرده 
و از اعمال قبیحه شــنیعه اش آشنا و بیگانه متنفر و از هجوم عنیفش بر شعائر 
و مقدســات و معتقدات اهل بهاء عیون ماء اعلی گریــان و در اعراض و 
اعتراضش از حروفات نفی در ادوار سابقه ثابت تر و جسورتر و فظیع تر عاقبة 
االمر مخذول و منکوب گشت و مأیوسٌا خاسرًا به درک اسفل السافلین راجع 
شد و اراجیف و شــبهات واهیه و هذیانات و اوهامات و مقاصد فاسده اش 
کل هبائًا منبثا گردید. این نف بی مایه بی پایه که سی سال با دشمنان دیرین 
و پرکین امر رّب العالمین مرتبط بود، و به زعم باطلش کشف قناع نموده بود 
تا امر عزیز الهی را رسوای عالم نماید و نظمش را پریشان و پیروانش را متفرق 
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نماید و سراجش را منطفی و علمش را ســرنگون و بنیادش را منهدم سازد، 
بالمال هیاهو و عربده اش کرنه بعوضة فی الواد خاموش شد و از احداث تفرقه 
و انشقاق و انقسام و انشعاب در جامعه پیروان امر حضرت رّب االرباب کامًا 
مأیوس گشت و پس از مشاهده آثار جلّیه علو امرالله و امتناع دین الله به اسفل 
سقر راجع گشت بل السقر یفر من نفســه والجحیم یستعیذ بالله من وجهه و 
لقائه تالله یلعنه کل ما صدر من قلمه و حرج من فمه تبًا له و تسعًا له قد قضی 

الله علیه و الحقه بالهالکین«.۱
خانم روحیه ماکسول بیوه شوقی ربانی نیز در باره آواره می نویسد:

»آواره که هیکل مبارک بعــد از صعود حضرت عبدالبهاء او را به اروپا برای 
تبلیغ اعزام داشتند، قیام کرد تا امر را منهدم سازد. ابتدا حمات او به شخص 
حضرت ولّی امرالّله بود و بعدها به جمیع ُمقّدســات امــر اهانت وارد آورد. 
ســال ها در ضمن کتب و مجات آنچه خواســت نوشــت و افکار عموم را 

تحریک کرد، ولی سرانجام مطرود گردید و مزبله شیطان نامیده شد«.۲
آنــان بــه فــردی کــه ســالیان دراز از عمــر خویــش را بــا رهبــران بهائــی ســپری کــرد 
و خالصانــه خدمــت نمــود، امــا وقتــی واقعیــت را کشــف کــرد و از آنــان دوری گزید، 
ــه  ــا کســی ب ــل کــرد ت ــد تحــّری حقیقــت را تعطی ــس بای ــد. پ ــه شــیطان می نامن مزبل

واقعیــت و حقیقــت ایــن فرقــه گمــراه پــی نبــرد و مزبلــه شــیطان نگــردد.
ــه اعضــای محفــل روحانــی تهــران طــرد  ــا نامــه شــوقی ب عبدالحســین آواره کــه ب
ــان در  ــا آنجــا کــه بهائی ــه ت ــرار گرفت ــز ق ــود، مبغــوض و مطــرود اهــل بهــاء نی شــده ب

مــورد او می نویســند:
»میرزا عبدالحسین آواره که پس از طرد روحانی نام خانوادگی »آیتی« را برای 

1. همان، ج 5، ص 181 و 182
2. »گوهر یکتا«، ص 179
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خود انتخاب کرده است، پیش از پذیرش امر بهائی به شیخ عبدالحسین تفتی 
شهرت داشــت. وی در حدود سال ۱۲۸۰ شمسی به وسیله برادر بزرگتر خود 
شیخ محّمد علی تفتی در قصبه تفت به  فرقه بهائی پیوست. مّدتی در اردستان 
به تدریس کودکان و چند ســال در شهرهای ایران خصوصًا کاشان و طهران 
به تبلیغ اشتغال داشت. دو بار به حضور حضرت عبدالبهاء شرفیاب گشت. 
پس از صعود مبارک، به ارض اقدس احضار گشــت و چندی مقیم آن بلد 
شد. سپس مأمورّیت انگلستان یافت. با آنکه در جمع بهائیان ایران مورد توّجه 
بود و شهرت داشت و لکن چون مرتکب برخی افعال ناروا گشت و در مصر 
و بیروت نیز قبًا در الفت میــان احّباء و محفل روحانی محّل ایجاد اختال 
کــرده و قلب مبارک حضرت ولّی امرالله را محزون نموده بود، اهل حقیقت 
به تدریج از وی دوری نمودند. ســوء اعمال و آمال واهی او سرانجام سبب 
سقوط وی گشت و در همان ســال های نخستین عهد والیت منفور همگان 
و مطرود مرکز امر رحمن گردید. چون توبه نامه غیرمتین او مقبول نگشــت، 
با نام جدید آیتی آغاز مخالفت کرد و از حروف نفی در ادوار گذشته پیشی 

گرفت«.۱

حسن نیکو

ــان پیوســت و مســلمانان  ــه جرگــه بهائی ــرزا حســن نیکــو نخســت در بروجــرد ب می
ــود  ــادمان ب ــی او ش ــاندند. ول ــه او رس ــا ب ــد و رنج ه ــتش گرفتن ــت از دس ــه داش هرچ
کــه تمــام ایــن آزارهــا بــرای پیــروی از آئیــن خداســت. چــون امــور بهائیــان بــه دســت 
شــوقی افتــاد و او را از نزدیــک شــناخت، از بهائیــت برگشــت و بــه راســتی و درســتی 
ــکیات  ــین آواره از تش ــری عبدالحس ــا تب ــارن ب ــد. وی مق ــلمانی ش ــش مس ــرو کی پی

1. »حضرت طاهره«، ص 22 و 23
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بهائــی جــدا شــد و بــا نوشــتن کتــاب »فلســفه ی نیکــو« بــی  ریشــه بــودن بهائیــت و 
فســاد و تباهــی ســران بهائــی را برمــا ســاخت. وی در چهــار جلــد کتــاب فلســفه ی 
نیکــو، بــه طــور مفصــل تاریــخ بابی گــری و بهائیــت و متون آنهــا را مــورد نقــد منطقی 

ــرار داد.۱ ق

فضل الله مهتدی صبحی

فضــل اللــه مهتــدی مشــهور بــه »صبحــی« از جملــه افــرادی اســت کــه در مهــد 
ــدند و  ــوب می ش ــی محس ــای بهائ ــه از قدم ــی ک ــت و در خاندان ــد یاف ــت توّل بهائی
خویشــاوندی دوری نیــز بــا مؤســس بهائیــت میــرزا حســینعلی نــوری داشــت، پــرورش 
یافــت. اســتعداد و نبــوغ سرشــار صبحــی از یــک ســو و شــوق بســیار وی بــه بهائیــت 
ــاء  ــاء و عبدالبه ــینعلی به ــات حس ــواح و کلم ــی ال ــدک زمان ــه در ان ــد ک ــب ش موج
ــغ زبردســتی بــود،  ــه پــدرش کــه مبّل را حفــظ کــرده و در امــر تبلیــغ بهائیــت حتــی ب
ــه روز  کمــک نمایــد. وی کــه در یــک خانــواده بهائــی درکاشــان متولــد شــد، روز ب
مراحــل پیشــرفت و ترقــی را بــه گمــان خــود طــی کــرد. پــس از پایــان جنــگ جهانــی 
اول، بــرای ماقــات بــا عبدالبهــاء از راه بادکوبــه و اســتامبول و بیــروت بــه حیفــا رفــت 
ــات  ــه مناج ــزد وی ب ــوب در ن ــدای خ ــطه ص ــه واس ــاء ب ــا عبدالبه ــدار ب ــس از دی و پ
خوانــی پرداخــت و بــه خاطــر خــط خــوش مــورد توجــه عبدالبهــاء واقــع شــد، تــا آنجا 
کــه عبدالبهــاء او را بــه عنــوان منشــی و کاتب مخصوص خــود برگزیــد و محرم اســرار 
ــه وی اعطــا کــرد. صبحــی ســالیان  ــادی ب ــواح زی خویــش نمــود و تشــویق نامــه و ال
ــب وحــی و واســطه  ــول خــودش کات ــه ق ــاء و ب متمــادی منشــی مخصــوص عبدالبه

ــد: ــه می گوی ــن زمین ــود. چنانچــه خــود در ای فیــض بیــن حــق و خلــق ب
»از آن روزی که به حیفا رفتم، پس از چندی همدم و همراز عبدالبهاء شدم 

1. »پیام پدر«، ص 186
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تــا روزی که از آنجا بیرون آمدم، در همه جا گام به گام با او بودم و شــب و 
روز سرگرم نوشتن نامه ها و به راه انداختن چرخ کارهای وی بودم و از این راه 
عبدالبهاء را آسوده دل می کردم و هر روز شماره نامه هائی که برای عبدالبهاء 
می آمد و پاسخ عبدالبهاء به آن نامه ها در دست من بود. تا آنجا که دو ماه قبل 

از وفات عبدالبهاء تنها کاتب و منشی او بودم«.۱
ــوب  ــاء محس ــاران عبدالبه ــن ی ــن و بهتری ــورد اعتمادتری ــی از م ــه یک ــی ک صبح
می شــد و در نــزد عمــوم بهائیــان بــی انــدازه ارج و قــرب پیــدا کــرد و همــه بــه مقــام 
ــاء و  ــزد عبدالبه ــت ن ــال اقام ــس از دوازده س ــد، پ ــه می خوردن ــب وی غبط و منص
ــه دســتور وی جهــت  ــات عبدالبهــاء، ب ــر و انشــای مکاتب ــه در تحری خدمــت صادقان
تبلیــغ امــر بهائــی بــه ایــران اعــزام کــرد. عبدالبهــاء موقــع خــروج وی از حیفــا در دفتــر 
یادداشــت او بــه خــط خــود دســتوری نوشــت تا قاعــده صبحــی در زندگــی باشــد و بر 

طبــق آن عمــل نمایــد و آن نوشــته ایــن بــود:
»هواالبهی جناب صبحی! چون صبح روشــن باش و مانند چمن از رشحات 
سحاب عنایت، پرطراوت گرد و در کمال شوق و شعف سفر نما و در نهایت 
ســرور و طرب بر دیار مرور نما و پیام آسمانی برســان و زبان تبلیغ بگشا و با 
منطق بلیغ، بیان حجت و برهان کن. از جهان و جهانیان منقطع باش و ببارش 
نیسان جانفشانی پرورش یاب! چون ابر بهاری از محبت جمال رحمانی گریان 
شو و چون چمن از فیض ابر سحابی خندان گرد! چون چنین گردی، تائیدات 
ملکوت ابهی پی در پی رسد و توفیقات افق اعلی احاطه کند و علیک البهاء 

االبهی عباس عبدالبهاء«.۲
هنــوز چنــد روزی از ورود صبحــی بــه ایــران نگذشــته بود کــه عبدالبهــاء از دنیــا رفت 

1. همان، ص 147
2. »خاطرات صبحی«، ص 202
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ــازه کار  ــغ ت ــن مبل ــن امــر چنــدان خوشــایند ای ــه زد. ای و شــوقی ربانــی برجــای وی تکی
گاه بــود. عــاوه بــر ایــن ســوء  ــا رذایــل اخاقــی شــوقی آ نبــود، زیــرا وی از نزدیــک ب
رفتــار بهائیــان و مبلغیــن تــراز اول ایــن مســلک بــا یکدیگــر را مشــاهده کــرد، نســبت بــه 
بهائیــت دل ســرد شــد. ایــن رخدادهــا همــراه بــا مشــاهدات و تأمل هــای پیشــین نســبت 
بــه عملکــرد رهبــری بهائیــان کــه صبحــی خــود شــاهد عینــی آن بــود، تغییراتــی در افکار 
ــرات روحــی آن هــم توســط یکــی  ــن تغیی ــان ای ــد آورد. بی ــد و باورهــای وی پدی و عقائ
از مبلغــان زبــر دســت بهائــی ســبب شــد کــه وی در مانــدن میــان بهائیــان دچــار شــک 
و تردیــد شــود. امــا ماقــات وی بــا عبدالحســین آواره کــه از بهائیــت بــه آغــوش تشــیع 
برگشــته بود و ســخنانی کــه بیــن آن دو گذشــت، دوری او را از بهائیت شــدت و ســرعت 
بخشــید. محافــل بهائــی کــه تمامــی دیدارهــا و رفتارهــای او را کنتــرل می کردنــد، جریان 
او را بــرای شــوقی ربانــی نوشــتند و ســرانجام در ســال ۱۳۰۷ شمســی حکم طــرد و تکفیر 
وی از طــرف شــوقی ربانــی صــادر شــد. در پــی ایــن امــر، وی از طــرف بهائیــان تکفیر و 
تفســیق شــد. پــس از ایــن رویــه ای خصومــت آمیــز بــا وی در پیــش گرفتنــد. حتــی دایره 
فشــار را بــر خانــواده وی نیــز گســتراندند و از ســوی پــدر کــه یــک بهائــی متعّصبــی بود، 

طــرد گردیــد و از خانــه ی پــدری نیــز رانــده شــد.۱
ــکیات  ــن تش ــان رک ــی بهائی ــل روحان ــه ی محف ــارات لفظی ــه اظه ــی ک از آنجائ
مخــوف بهائیــت اســت کــه علــم و عقــل هــم در آن راهــی نــدارد، ایــن موضوع ســبب 
شــد تــا مــاک قــرب و طــرد بهائیــان، ارادت و اظهــارات لفظیــه ی آنــان نســبت بــه 
جنــاب عبدالبهــاء و شــوقی رّبانــی باشــد. لــذا اطاعــت کورکورانــه رمــز مؤفقیــت در 
ایــن کیــش باطــل اســت و هرکــس اطاعــت محــض و کورکورانــه ای نداشــت، مطــرود 
ــدیدی  ــوت ش ــک بایک ــرا در ی ــود. زی ــاز می ش ــت او آغ ــته و مصیب ــع گش ــا واق آنه
قــرار خواهــد گرفــت. کســی کــه مطــرود بهائیــان گشــت، بــه حــال خــود واگذاشــته 

/http://rahyafte.com/872 :1. رهیافته ها، اولین قصه گوی صبح جمعه رادیو، وبسایت
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ــع  ــم واق ــورد تحری ــز م ــتگان نی ــادر و بس ــدر و م ــواده، پ ــط خان ــه توس ــود بلک نمی ش
می شــود. کســی حــق رفــت و آمــد و هــم صحبتــی بــا وی را نــدارد جــز بــرای ثــواب 
کــه دشــنامی دهــد و آب دهانــی انــدازد. سرگذشــت خــود صبحــی گــواه ایــن رویه ی 
زشــت و دور از انســانیت بهائیــان اســت کــه تــا ســر حــد قتــل و جــرح او هــم پیــش 

رفتنــد. بــد نیســت سرگذشــت غــم انگیــز او را از زبــان خــودش بشــنویم:
»وقتی پدرم متوجه شــد که من دلبســتگی و عاقه پیشــین را بــا این گروه 
)بهائیت( ندارم و از آنها جز دروغگوئی و دوروئی چیزی ندیده ام و آمیزش با 
آنها را خوش ندارم، بیشتر پاپی من شد که در میان آنها بروم و با آنها خو بگیرم 
پیوسته گوش مرا می گرفت و به همراه خود به هر انجمنی می برد... اما بهائیان 
گوشــه ها می زدند و زخم زبانها روا می داشتند و به نام دین رشک و دشمنی 
پدید می آوردند... در این میان پدرم ســخت بیمار شد و گرفتار بستر گشت 
چندان که از زندگی او نومید شدیم... هنوز پدرم به تندرستی نرسیده بود که 
محفل روحانی برگی چاپ و منتشــر کرد و در آن مرا بی دین خواند و با بی 
شرمی دروغها به من بست و گفت: گذشته از اینکه از آلودگی به هر رسوائی 
و بدنامی پروا ندارد، با دشــمنان کیش بهائی مانند آواره و نیکو رفت و آمد 
دارد. از این رو او را به خــود راه ندهید و برانید و هرجا دیدید رو برگردانید. 
پس از این شبی پدر بیمار مرا به زور به محفل روحانی بردند و گفتند باید او را 
از خانه خود بیرون کنی. پاسی از آن شب گذشت و ما چشم به راه آمدن پدر 
و دلواپس بودیم که دیدیم پدر بی تاب و توان با همان برگه مذکور وارد خانه 
شــد و بی هوش به زمین افتاد. ما دســت پاچه پیرامونش را گرفتیم و او را به 
هوش آوردیم. باری دیدم االن جای لجبازی و یک دندگی نیســت. اگر در 
سخن خود پافشــاری کنم، پدرم از دست می رود. لذا گفتم پدرجان، غصه 
نخور من این کار را درست می کنم و از گناه بازگشت می کنم... چندان از 
این سخنان به گوشش خواندم تا امیدوارش کردم. سپاس خدا را که سخنم در 
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او اثر کرد و آرام و امیدوار شد... عید نوروز فرا رسید. نخستین روز فروردین 
را در حظیرة القدس که بهائیان جشــن ماه روزه می گرفتند، شب جشن پسر 
عموی مــن محمود مهتدی به خانه ما آمد. من در اتــاق دیگر بودم که او به 
پدرم گفت: عموجان، بهتر است شــما فردا هر جور شده به حظیرة القدس 
بیائید و در نزد مردمی که آنجا هســتند، به بانگ بلند بگوئید: صبحی فرزند 
من نیست و من از او بیزارم. پدرم گفت: نمی توانم این سخن را بگویم. گفت 
اگر بگوئید همه خشنود می شــوند. پدرم گریه گلویش را گرفت و گفت: 
محمود من بیمار و تازه از بستر برخاسته ام، نمی توانم این راه دور و دراز را بیایم 
و اگر بیایم نمی توانم دمی چند سراپا بایستم و سخن بگویم به ویژه سخنی که 
برای من ناگوار اســت. یکی دو روز گذشــت، پدرم گفت: بهائیان مرا آزار 
می دهنــد... روزی پدرم گفــت: فرزندم، نمی گویم از ما باش و شــوقی را 
دوست بدار؛ می گویم خردمند و فرزانه باش. تو هم به زبان، آنچه دیگران می 
گوینــد بگو، ولی در دل هرچه می خواهی باش. گفتم گذشــته از اینکه این 
سخن درست نیست، این ها ول کن نیســتند. من از روز نخست که به تهران 
آمدم، می خواستم در گوشه ای ســرگرم خواندن و نوشتن باشم و کار به این 
کارها نداشــته باشم، نگذاشــتند. پس از چند روز دو تن به خانه ما آمدند و 
پدرم را ترســاندند و به او گفتند: باید فرزنــدت صبحی را که در خانه پنهان 
است، بیرون کنی وگرنه گرفتار خشم و خروش شوقی و پیروان او خواهی شد 
و زندگی بر تو تنگ خواهد گشت. بیچاره پدر، نه می توانست دل از من بکند 
و مــرا از خود برانــد و نه یارای آن داشــت که گوش به ســخن آنها ندهد. 
نمی دانست چه کند. روزی ســر سفره نشسته بودیم، گفت: فضل الله، )مرا 
همیشه به این نام می خواند( یا باید هرچه من می گویم بی چون و چرا گوش 
کنی، یا از نزد من بروی. من بی درنگ برخاستم و بیرون آمدم. نمی دانید به 
او چه گذشت. از ســوئی اندوهگین و با چشم اشکبار به من نگاه کرد و از 
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ســوی دیگر گفت: از دست اینها آسوده شــدم... ولی از خانه بیرون آمدم، 
کجا بروم و به کی پناه ببرم؟ نمی دانم چه کسی مرا راه خواهد داد و به دیده 
دوستی خواهد نگریست؟ هیچ کس. مسلمانان مرا بهائی بدکیش و بی دین 
می خوانند و بهائیان مرا پیمان شکن و شایسته کشتن می دانند... در خیابان ها 
به راه افتــادم تا هوا تاریک شــد. آن روزها ماه رمضان بود و هوا هم ســرد. 
چندین شب چون آسایشگاهی نداشتم تا بامداد در کوی و برزن ها می گشتم. 
یک شــب هوا بی اندازه ســرد شــد، به گرمابه وثوق که در بــرزن ما بود و 
کارگرانش مرا می شناختند رفتم و نزدیک آب گرم دراز کشیدم. بیدرنگ به 
خواب رفتم ولی چه ســود که پس از دو یا ســه َتسو )ساعت( گرمابه بان مرا 
بیدار کرد و گفت: آقا برخیز چیزی نمانده است که توپ را در کنند. بیدار 
شدم، جامه را پوشیدم و از گرمابه و جای گرم به خیابان آمدم و به راه افتادم. 
دو ســه قرانی هم که پول داشــتم از میان رفته بود. هنگام گرسنگی رسید. 
شــب ها خود را به بیرون دروازه ی یوسف آباد می رساندم، آنجا باغچه ای بود 
که تربچه کاشته بودند. برگهای تربچه را می کندم و می خوردم.... خوب به 
یادم هست که یک شب هم گرســنه و ناتوان بودم و هم خواب بر من چیره 
شده بود و در رنج بودم. در کوچه ی سبزی کار تخت زمرد دیدم در خانه ای 
باز شــد و زنی ســفره غذا را در جوی میان کوچه تکان داد. شادمان شدم. 
گفتم: این نشانه آن است که شب به پایان رسید و نزدیک است که توپ را در 
کنند و من از رنج چرت زدن آسوده شوم و دیگر آنکه نزدیک می روم تا خرده 
نانی بدســت آورم. نزدیک رفتم دیدم جز پنج پوست تخم مرغ و نمی از پیاز 
گندیده چیزی در جوی نیست. به کناری آمدم که توپ در رفت. گفتم: باز 
جای سپاسگزاری است که شب به پایان رسید و خواب از سر من می پرد. دو 
ماه روزگار من بدینگونه گذشت و نمی خواهم بگویم که چگونه به پایمردی 
یکی از دوستان که روزی اســتاد من بود، در کوی سنگلج در خانه ای اتاقی 
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اجاره کردم به ماهی دوازده قران و امیدوار بودم که روزی کاری پیدا کنم و 
پول اجاره را بدهم. چون هیچ چیز نداشــتم که به خانه بروم، صاجب خانه 
گفت: شــما رختخواب و افزار زندگی ندارید؟ اســتاد من گفت: این جوان 
کاشی است از پدر خود خشمگین شده لوت و الج )برهنه و عریان( و آسمان 
جل از خانه بیرون آمده و به اینجا رســیده از این رو چیزی ندارد... صاحب 
خانه که با برادرزاده اش زندگی می کرد، در اتاق گلیمی نیمدار گسترد و تخت 
خوابی هم زد. دیگر من آسوده شــدم، یک هفته با شکم نیم گرسنه خوابی 
کردم که مزه آن هنوز در چشمم است. چون در آن خانه پابرجا شدم و دیگر 
بهائیان شبها مرا در کوچه و خیابان سرگردان ندیدند، به جستجو پرداختند و 
دریافتند که من در آن خانه ام. شــب ها می آمدند و در را می کوبیدند و ناسزا 
می گفتند و در می رفتند و مرا آزار می دادند. بیشــتر رنج من از این بود که به 
صاحب خانه در باره کار اینها چه بگویم؟ یک شب گوهر خانم به اتاق من 
آمد و گفت: کســی دم در شــما را می خواهد. گفتم می خواســتی بگوئی 
نیست. گفت: نه از آنها که ناسزا و دشنام می دهند، نیست. من به گمان اینکه 
یکی از بهائیان است که برای نیکوکاری و دریافت مزد به از خدا آمده است تا 
سخنی ناشایست روبرو بگوید و این دلیری را در هر انجمنی برای دوستان مثل 
کند، گفتم: گوهرخانم می خواستی به تو ناسزا بگوید؟ برو بپرس کیستی و 
نامت چیست و چه کار داری؟ برگشت و گفت: آیتی است. زود بیرون رفتم 
و پوزش خواستم و به درون خانه اش آوردم. نشست و گزارشم را شنید. اندوه 
خوری کرد و بر آن گروه که رنج و آزار مرا فراهم ساخته بودند، نفرین کرد. 
آنگاه از کیســه ی خود پنجاه تومــان در آورد و نزد من گذاشــت و گفت: 
خواهش می کنــم این پول ناچیز را از من بپذیر و برای هزینه زندگی بردار که 
می دانم سخت تهی دستی. با آنکه نیازمندی داشتم، برنداشتم. اگر بخواهم 
مو به مو برای شــما بگویم این گروهی که برای فریب مردمان و ساده دالن 
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نیرنگ ها می زنند و ســخن های ســاختگی می گویند، چگونــه با من رفتار 
کردند، ســرگردان خواهید شــد و شــاید باور نکنید. هر جا که دنبال کاری 
می رفتم تا نانی بدســت آورم، بهائین می رفتند و می گفتند: این آدم شایســته 
نیست مردی نادرست و رسواست... دیگر خسته شده بودم، نه جائی داشتم 
که در آن آســایش داشته باشــم نه نانی که شکم گرســنه ام را سیر کنم. نه 
جامه ای که از سرما و گرما خود را نگاه دارم و نه کنجی که اینها )بهائیان( را 
نبینم و زخم زبانشان را نشــنوم. با همه این ها نیروئی در من بود که شکست 
نخورم و خود را نفله نکنم. روزگار بر من ســخت گرفته بود و من سرگشته و 
ســرگردان به هر ســو و هر کوی می رفتم تا اینکه به گذر تقی خان رســیدم 
نزدیک خانه و مسجد مرحوم شریعت سنگلجی که از دانشمندان به نام بود و 
من سالها شاگردی او را کردم و چند شب هم در مسجدش خوابیدم. با خود 
در اندیشــه بودم و در دل می گفتم کاش به سخنان پدر گوش می دادم و این 
گروه را می فریفتم و می گفتم: من همچون یکی از شما می باشم و اگر سخنی 
گفته و می گویم، بر من نگیرید من چیزی جز دوســتی شــما گروه در دل 
ندارم. گاهی می گفتم: شاید این راهی که من در پیش گرفتم نادرست و کج 
اســت خدا می خواهد بدین دستاویزها از آزار دیدن و دربدری، مرا دو باره به 
راه پیشــین و خانه ی نخســت برگرداند که پرتو ایزدی در همانجاست و اگر 
چیزی می بینم که با ِخرد راست نمی آید، ِخرد ما ناراست. از اینگونه اندیشه ها 
در مغزم می آمد، سرانجام گفتم: ما به گمان خود نخواستیم دروغگو و دورو 
باشیم، به زبان چیزی بگوئیم که در دل جز آن باشد. خواستیم جوانان بیچاره 
که شیفته سخنان پوچ می شوند و به نان دوستی صد گونه دشمنی ببار می آرند 
و نادانی را دانش می دانند از راستی گریزانند و به دنبال مردی که او را ندیده 
و نسنجیده اند افتاده، گمراه نشوند و در چاه نیفتند. خدایا در این گیر و دار و 
رنج و ســختی، دوســت و نگهــدار من کیســت؟ چگونه می توانــم با این 
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گرفتاری ها که دارم مردم را به روشــنی و بینش بخوانــم و از تاریکی نادانی 
برهانم، از تو پاســخ می خواهم. چون اندیشه من و گفتگویم با خدا به اینجا 
رسید، به سر پیچ کوچه رســیدم که مردی آنجا نشسته و به بانگ بلند قرآن 
می خواند. این آیه را به گوشــم رســاند: »الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من 
الظلمات الی النور«۱ خداست دوست کسانی که به او گرویدند، از تاریکی 
آنها را بیرون می آورد و به روشــنی می رســاند. نمی دانید چه شادی ای از این 
پاســخ خدا به من دست داد. در میان کوچه برجستم و پای کوبیدم و دست 
افشاندم و گفتم: ســپاس تو را که آرام دل و آسایش جان به من دادی دیگر 
اندوهی ندارم چه )که( می دانم پشت و پناه من در زندگی توئی... نمی خواهم 
سخن به درازا بکشد خواســتم اینها را خوب بشناســید و بدانید اینها که در 
آشــکار دم از مهر و دوســتی مردم و یگانگــی جهانیان می زننــد و به زبان 
می خواهند دشمنی و بدخواهی و کینه توزی را از میان بردارند، در نهان از هر 
دشمنی برای مردمان سرسخت ترند و در دل آرزوئی ندارند جز کینه توزی و 
پدید آوردن خشم و آشوب میان کسان. نه تنها پدر مرا وادار کردند تا فرزندی 
را که از او جز بندگی و راستی و درستی چیزی ندیده بود، از خود براند و از 
خانه بیرون کند بلکه گام فراتر نهاده و در کمین نشستند که اگر بتوانند مرا از 
میان بردارند. در این کار آزمایش ها دارند بســیاری که پس از گروش به این 
دین و فداکاری ها در این راه چون دریافتند که راه نادرست رفته و از نیمه راه 
برگشتند... باری خداوند مرا در برابر نابکاری و بداندیشی آنها نگهداری کرد 
تا امروز بتوانم فرزندان خود را به راستی و درستی بخوانم و برو بهره ی آزمایش 

خود را بگویم که فریب ناکسان را نخورند...۲

1. سوره بقره: 2، آیه 257.
ــد.  ــه کنی ــدر مراجع ــام پ ــاب پی ــه کت ــه ماجــرا، ب ــرای دانســتن ادام ــدر« صــص 193-203 ب ــام پ 2. »پی

ــرد. ــوت ک ــران ف ــان 1341 ش در ته ــی در آب صبح
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علی محمد )ابن اصدق(

صبحــی در شــرح حــال میــرزا علــی محّمــد فرزنــد ماصــادق مقــدس خراســانی 
ــیراز  ــاء در ش ــتور عبدالبه ــه دس ــه ب ــد. وی ک ــز می نویس ــدق نی ــن اص ــه اب ــروف ب مع
تحــت مراقبــت بهائیــان قــرار گرفــت تــا بــا خانــواده خویــش در تهران دیــداری نداشــته 
ــر  ــا روزی کــه خب ــدان نحــو مــی زیســت ت ــن اصــدق مدت هــا در شــیراز ب باشــد. اب
وفــات عبدالبهــاء را شــنید، از شــیراز فــرار کــرده بــه تهــران آمــد امــا مجــددًا بــه دســتور 
ــرت  ــی و عس ــری و ناتوان ــذر پی ــه ع ــر چ ــد و او ه ــیراز برگرداندن ــه ش ــوقی او را ب ش
ــختی  ــه س ــیراز روزگار ب ــان در ش ــاد و همچن ــموع نیفت ــواده را آورد، مس دوری از خان
می گذرانیــد تــا اینکــه همســرش در تهــران فــوت کــرد. جالــب اینکــه خــود صبحــی 
نیــز بــه گنــاه خــود در آزار و اذیــت بــه ناحــق ابــن اصــدق اعتــراف می کنــد. خاصــه 
اینکــه اگــر فرزنــدی از فرزنــدان بهائیــان مســلمان می شــد، وضعیــت بســیار وخیمی در 

ــود.۱ انتظــارش ب

علی اکبر رفسنجانی

ــه  ــت ک ــی اس ــهور بهائ ــان مش ــه مبّلغ ــز از جمل ــنجانی نی ــر رفس ــی اکب ــرزا عل می
سرگذشــت عبــرت آوری دارد. وی نیــز از جرگــه بهائیــان رانــده شــد و در پــی آزار و 
اذیــت و تعــرض بهائیــان گوشــه عزلــت اختیــار نمــود و ســرانجام پــس از اعــراض از 

ــت.۲ ــا رف ــت در زادگاهــش رفســنجان از دنی بهائی

احمد سهراب

یکــی دیگــر از کســانی کــه توســط شــوقی از ایــن فرقــه طــرد شــد و مــورد اذیــت و 

1. »خاطرات صبحی«، صص 90 – 93 - 226
2. همان.
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آزار بهائیــان قــرار گرفــت، میــرزا احمــد ســهراب اســت. وی کــه اهــل اصفهان بــود در 
هفــده ســالگی از مدرســه دارالفنــون تهــران گواهــی نامــه گرفــت و پــس از چنــدی بــه 
هنــد مســافرت کــرد. در ســال ۱۲۸۴ شمســی بــه مصــر و عکا رهســپار شــد و بــه دیدار 
عبدالبهــاء شــتافت. در ســال ۱۲۸۷ شمســی عبدالبهــاء جهــت تبلیــغ آئین پــدرش او را 
بــه آمریــکا فرســتاد. در ایامــی کــه عبدالبهــاء بــه آمریــکا مســافرت نمــورد، وی بعنــوان 
ــه حیفــا و شــروع جنــگ  مترجــم او را همراهــی کــرد. بعــد از بازگشــت عبدالبهــاء ب
ــا مراجعــت کــرده و ســرگرم نوشــتن  ــه حیف ــه دســتور عبدالبهــاء ب ــی اول۱ وی ب جهان
نامه هــا و ســخنان عبدالبهــاء شــد و بــه خــط خــود دفترهائــی از گفتارهــا و نامه هــای 
عبدالبهــاء را مرتــب و منظــم می کــرد. بعــد از پایــان جنــگ، بــا پیــام ویــژه ای از نــزد 
ــان در  ــد. وی همچن ــه گردی ــام وظیف ــغول انج ــت و مش ــکا بازگش ــه آمری ــاء ب عبدالبه
آمریــکا بــود تــا اینکــه عبدالبهــاء از دنیــا رفــت و شــوقی روی کار آمــد. میــرزا احمــد 
ــه جانشــینی شــوقی ربانــی  ســهراب کتــاب الــواح وصایــای عبدالبهــاء را کــه در آن ب
تصریــح شــده بــود، مجعــول دانســت و چنیــن اظهــار عقیــده کــرد کــه پــس از فــوت 
ــه نــص کتــاب اقــدس تشــکیل شــود و کســی  عبدالبهــاء بایــد بیــت العــدل اعظــم ب
حــق نــدارد بــر خــاف نــص حســینعلی بهــاء خــود را پــس از عبدالبهــاء ولــی امــر و 
جانشــین وی بشــمارد. بدیــن ترتیــب بــود کــه شــوقی ربانــی در ســال ۱۳۱۸ شمســی او 
را از آئیــن بهائــی طــرد نمــود.۲ پیــروان شــوقی نیــز در آمریکا بــا او بــه ســتیزه پرداختند، 
امــا او بــی آنکــه در برابــر آنهــا جبهــه گیــرد و دشــمنی آغــاز نمایــد، کاروان خــاور و 
ــر در  ــار دیگ ــت. وی ب ــت گماش ــردم هم ــرورش م ــه پ ــت و ب ــه راه انداخ ــر را ب باخت

1. جنگ جهانی اول به مدت چهار سال از 1293 تا 1297 شمسی طول کشید.
2. ترابیــان فردوســی, محمــد، حــاالت و مقــاالت اســتاد شــهاب فردوســی. ایــران، صحیفــه خــرد, 1383، 

ص 505 وبســایت ویکــی پدیــا:
 https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D
9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8
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ســال ۱۳۳۳ شمســی بــه فلســطین برگشــت و چنــد روزی در حیفــا و عــکا بســر بــرد، 
امــا پیــروان شــوقی بدســتور او از وی دوری گزیدنــد و ارتباطــی بــا او برقــرار نکردنــد. 
وی بناچــار بــا خویشــان محمــد علــی )غصــن اکبــر( دیــدار کــرد و بــا آنهــا مهربانــی و 

دوســتی نمــود.۱

مسیح الله رحمانی

روش برخــورد و معاشــرت بهائیــان بــا کســانی کــه از ایــن فرقــه دســت کشــیده و 
جــدا شــده اند، بســیار خشــن و دور از انســانیت اســت. چــه تهمت هــای نــاورا کــه بــه 
ــان بشــرویه  ــی رئیــس ســابق بهائی ــه رحمان ــه مســیح الل ــد. همچنانکــه ب ــان نمی زنن آن
ــاره او گفتــه: در  ــار مهربــان خطــاب کــرده و در ب زده انــد. وی کــه عبدالبهــاء او را ی
دامنــه کــوه کرمــل در حیفــا بــه یــاد تــو هســتم و شــوقی ربانــی نیــز در نامــه ای بــه او 
گفتــه: یــا لیــت کّل احبــاب نائــل بــه ایــن موهبــت بودنــد که تــو هســتی. تا جائــی که 
مــورد خطابــش قــرار می دهــد: توئــی مســیح مســیحا نفســی کــه از دِم پاکــت احبــای 
الهــی محبورانــد۲ بعــد از اینکــه وی از فرقــه بهائیــت تبــری نمــوده و بــه دیــن اســام 
بازگشــت، محفــل روحانــی مشــهد بــرای اینکــه اعــام تبــری وی روی دیگــر بهائیــان 
تأثیــر منفــی نگــذارد، در نامــه ای که بــه سراســر ایــران در بیــن بهائیــان انتشــار داد، او را 
دیوانــه معرفــی کــرد. بدنبــال آن بهائیــان بــه عناویــن مختلف کمــر به قتــل او بســته و تا 
ســر حــد مســموم کردنــش پیــش رفتنــد، اما بــا عنایــت الهــی مؤثــر واقــع نشــد. بهائیان 
کــه ناامیــد نشــده بودنــد، از پــای ننشســته، دســت بــه فریبــکاری بــر علیــه او زدنــد. 

چنانکــه خــود در ایــن زمینــه می گویــد:
»ابتدا پیکار با من را از خانه خودم شــروع نمودند. چون یقین داشــتند که با 

1. »پیام پدر« ص 190 و 191
2. »راه راست«، ص 62
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مســلمان شدن من، خانواده من نیز مســلمان خواهند شد، همسر و فرزندانم 
را با مکر و حیله فــراوان از محل زندگی من دور کرده و به شــهرهای دیگر 
منتقل نمودند و ســپس حکمی در این مورد از بیــت العدل دروغین خود به 
این مضمون انتشــار دادند: به کلیه افراد بهائی اعم از قوم و خویش یا بیگانه 
از تاریخ صدور این حکم، رفت و آمد و گفت و شنید و بطور کلی معاشرت 
با مسیح الله رحمانی حرام است و هیچ یک از افراد بهائی حق نزدیک شدن 
به نامبرده را از فاصله پنج قدمی ندارند. و اگر احیانًا به طور عمد یا اشــتباه با 
مســیح الله رحمانی طرف صحبت قرار گرفت، آن شخص هم که با نامبرده 
صحبت کرده، از دین بهائیت خارج اســت و سخن گفتن با آن فرد دوم نیز 

حرام است«.۱
صــدور چنیــن حکمــی بدین منظــور اســت کــه بهائیان دیگــر، یــا حداقل همســر و 
فرزنــدان شــخص تــازه مســلمان در مــورد اســام تحقیــق نکنــد و همچنــان در جهالت 
ــه آن  ــه ب ــن فرق ــه ای ــت ک ــری حقیق ــل تح ــل اص ــًا در مقاب ــد. دقیق ــی بمانن و گمراه
ــا صــدور ایــن حکــم، خانــواده مســیح اللــه را پراکنــده  می نــازد و افتخــار می کنــد. ب
نمودنــد از تــرس اینکــه مبــادا آنهــا نیــز از خــواب اغنامــی خــارج گردنــد و در نتیجــه 
جامعــه بهائیــت پشــم کمــی بچینــد و شــیر کمی بدوشــد. هرچنــد بــا اعام تبــری وی 
از بهائیــت، بــاز هــم بــه او نامــه هائــی می نوشــتند و در آن نامه هــا گاهــی او را ترســانده 
و گاهــی باغ هــای ســبز و ســرخ نشــانش می دادنــد و امیــدوار بودنــد کــه بتواننــد دگــر 
بــاره او را در بــه کیــش باطــل خــود در آورنــد. بــدون اینکــه در نظــر بگیرنــد کــه وی 
خــود باغبــان بهائیــت بــوده و تمــام میوه هــا را در اختیــار داشــته اســت و در عیــن حــال 
بــا حقیقــت یابــی، تمــام آنهــا را گذاشــته و گذشــته اســت. چنانچــه خــود در ایــن بــاره 

می گویــد:

1. همان، ج 2، ص 126
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»در راه تبلیغ بهائیت نشیب و فراز زیادی را پیمودم و مشکات گوناگونی را 
پشت سر گذاشتم. در کوران های متعددی واقع گردیم. در زد و خوردهای 
مذهبی و اجتماعات و مباحثات دینی ناگهان به این اندیشه فرو رفتم و از خود 
پرســان شــدم که آخر این چه مذهب یا دین یا حزبی است که انسان آزادی 
فکری و آزادی عقیده ای در زندگی نداشــته باشد؟ محفلش اینطور، مبلغین 
آنطور، اصواٌل ما در دنیای امروز چه می گوئیم و حرف حســابمان چیست؟ 
آخر دین دزدکی هم می شــود؟ ما از قاچاق فروش هــا هم بدتریم. این افکار 
و اندیشه ها مرا بر آن داشــت که در اصول و فروع دین بهائیت مطالعه عمیق 
نمایم. ابتدا تحقیقی در مورد رهبران بابیت و بهائیت و شناســائی کامل آنها 
انجام دادم، تناقضات فراوانی دیدم. سپس مطالعه خود را در مورد اصول مرام 
بابیت و بهائیت دنبال کردم و به این نتیجه رسیدم که بهائیت و بابیت برخاف 
کلیه ادیان الهی، نــه توحید دارد و نه معاد و نه نبوت. همین تحقیقات کافی 
بود کــه از بهائیت بیزار گردم، لکن خودداری کــرده، مقداری هم راجع به 
احکامشــان مطالعه نمودم و تناقضات فراوانی را در کتب بهائیه و بابیه دیدم، 
قلبم ماالمال غم گردید و بر عمر گذشــته متأسف گشتم و به راستی پشیمان 
شدم. به همین امید دنبال راه نجات می گشتم و از خدای بزرگ می خواستم 
که دستم گیرد و از ضالتم برهاند... تا اینکه با بعضی از مسلمین خیر اندیش 
وارد مذاکره شدم، راهنمائی کردند. آغوش گرم و همت واالی مسلمین مرا 
بر آن داشت که از مرام قبل خود تبری نامه بنویسم و برائت خود را از بهائیت 
به مســلمین اعام دارم. لذا در تاریخ بیســتم مرداد ماه یک هزار و سیصد و 
چهل و هشــت تبری نامه خود را نوشته به چاپ رساندم و به کلی از بابیان و 

بهائیان کناره گرفتم«.۱

1. همان، جلد 1، صص 106- 107- 119



سراب حقیقت؛ تحری حقیقت در بهائیت۱۷۴

ادیب مسعودی

یکــی دیگــر از افــرادی کــه توســط رهبــر ســوم بهائیــان شــوقی رّبانــی از ایــن فرقــه 
ــه  ــت. وی ک ــعودی اس ــب مس ــه ادی ــروف ب ــودرزی مع ــی گ ــد، غامعل ــرد گردی ط
ــه العظمــی  ــت  الل ــی در بروجــرد شــاگرد آی ــود، مدت ــی فاضــل ب ــا و ادیب شــاعری توان
ــت،  ــت گماش ــام هم ــغ اس ــه تبلی ــه ب ــال ک ــس از دوازده س ــد. او پ ــردی ش بروج
در ســن ۳۵ ســالگی و در لبــاس روحانیــت بــه بهائیــان پیوســت و بــه تبلیــغ ایــن فرقــه 
پرداخــت. ادیــب مســعودی از مبلغیــن بنــام بهائــی اســت کــه پــس از ســال ها خدمــت 
بــه بهائیــت، دچــار تردیــد و ندامــت شــده و بعــد از تحقیــق و تفکــر و در اثــر ارتبــاط 
بــا پــدر مؤمــن و بــا صفــای خویــش نســبت بــه بهائیــت دلســرد شــد و در ســال ۱۳۳۸ 
شمســی بــه دیــن مبیــن اســام بــاز گشــت. بیــت  العــدل حیفــا در ســال ۱۳۵۵ شمســی 
طــرد روحانــی او را اعــام کــرد. مســعودی پس از مســلمان  شــدن اشــعار شــیوا و نغزی 
 ــی ــام خمین ــن و حضــرت مهــدی و ارتحــال ام ــدح ائمــه ی معصومی در م

ــت.۱ روده اس

یدالله ثابت راسخ

ــوقی  ــرگ ش ــس از م ــه پ ــود ک ــی ب ــن بهائ ــران و از مبلغی ــش ای ــرهنگ ارت وی س
رّبانــی و در پــی انتقــادش از ســران بهائیــت و انتشــار دیدگاه هــای خــود پیرامــون مــرگ 

1. »بهائیت در ایران«، وبسایت:
http://www.bahaismiran.net/index.php/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D
8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA/
item/1069-/1069

»کانون فرهنگی مهتدیان« وبسایت:
 https://mohtadyan.com/1397/09/01/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d
8%aa/%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8
%a7%d8%a6%db%8c%d8%aa/
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شــوقی، در اردیبهشــت مــاه ۱۳۴۴ حکــم طــرد روحانــی وی و همســرش از طــرف بیت 
العــدل صــادر شــد. بدنبــال آن یداللــه ثابــت بــه آغــوش اســام بــاز گشــت و بــا تألیف 

کتابــی بــا عنــوان »نشــیب و فــراز« بــه نقــد فرقــه بهائیــت پرداخــت.۱

مهناز رئوفی

خانــم مهنــاز رئوفــی یکــی از دههــا بهائیانــی اســت کــه بعــد از تحقیــق و تحــّری 
حقیقــت بــه بطــان بهائیــت پــی بــرد، بــا فاصلــه از طــرف ایــن فرقــه طــرد گردیــد. 

ــد: ــن می نویس ــودش چنی ــّری خ ــص و تح ــورد تفّح وی در م
»هرچه بیشــتر در مطالعاتم اندیشــه می کردم بر تعداد سئواالت و مجهوالت 
ذهنی ام افزوده می شد و هنگامی که موقعیتی پیش می آمد و این سئواالت را 
اظهار می کردم نه تنها پاســخ قانع کننده ای دریافت نمی نمودم، بلکه به طرد 
شدن از جامعه ی بهائیت تهدید می شــدم. تا این که کم کم مسائل بزرگ تر 
برایم کشــف شــد و دریافتم که تا کنون هرگز مالــک آزادی تفکر و تعقل 
خویش نبوده و تحت تســلط چنین تشکیاتی ممکن است ارزش و حیثیت 
انسانی را نیز از دست بدهم. با این که جدا شدن از تمامی اعضای خانواده ام 
و به قول تشــکیات طرد شدن از پدر و مادر برایم مشکل بود و با این که در 
آن ایام ســخت ترین لحظه ها را از لحاظ عاطفی گذراندم اما شــور و شعف 
عجیبی در من بود که مرا به زندگی امیدوار می کــرد و از این که خداوند بر 
من نظر لطف و عنایتی بی اندازه داشته و مرا از ورطه ی هولناک فنا و نیستی 

نجات داده بود در پوست نمی گنجیدم«.۲
خانــم رئوفــی در آثــار خویــش بــه دفعــات بســیار از مطرودیــن بهائــی اشــاره کــرده 

1. »انشعاب در بهائیت«، ص 362
2. »چرا مسلمان شدم«، ص 5
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کــه بــر اثــر تحقیقاتــی کــه انجــام داده انــد از بهائیــت طــرد شــده اند، وی در ایــن زمینه 
ــد: می نویس

»پویا پسر همسایه ما که چهار سال از من کوچکتر بود به خاطر جدائی پدر و 
مادرش، با ما زندگی می کرد. پدر و مادر پویا بهائی بودند، اما پدرش به گفته 
خودش در اثر مطالعه کتاب های اسامی و اندکی تفکر، به بطالت بهائیت پی 

برده بود که با اعام تبّری طرد شده بود«.۱
ــد و کمــی  ــای اســامی نظــر کن ــه کتاب ه ــر واضــح اســت کــه اگــر کســی ب پ
اندیشــه خــود را بــکار گیــرد، بطــور قطــع بــه بطالــت تمــام فرقه هــای انحرافــی اعــم از 

بابّیــت، بهائّیــت، وهابّیــت، قادیانیــه و... پــی خواهــد بــرد.
ــاد آور می شــود کــه روزی در بیــن جمــع  ــا ی ــی پوی ــم رئوفــی همچنیــن از دائ خان
بهائیــان پشــت تریبــون حضیــره القــدس حاضــر شــد و بــا صــدای بلنــد از حســینعلی 
ــه ایــن  ــاد ناســزا گرفتــه همــه چیــز را تکذیــب کــرد، ب ــه ب ــا شــوقی ربانــی را ب بهــاء ت

دلیــل از طــرف بیــت العــدل حکــم طــردش اعــام شــد.۲
ــد کــه در کاس درس  ــش نقــل می کن ــی خوی ــوزگار بهائ ــن از آم ــی همچنی رئوف
مفاوضاتــی کــه بــرای نوجوانــان بهائــی برگــزار می کــرد، از کســانی کــه بــا تحــّری و 

تحقیــق از ایــن فرقــه جــدا شــدند، دشــمن عبدالبهــاء دانســته، چنیــن گفــت:
»کســانی بودند که با حضرت )عبدالبهاء( دشــمنی داشــتند و به حضرت 
حسادت می کردند و دلشان می خواست به جای آن حضرت باشند و آن همه 
طرفدار و آن همه عاشق و دلباخته داشته باشند اینها چون لیاقت این امر مقدس 

را نداشتند از امر مقدس خارج شده و طرد روحانی شدند«.۳

1. »نیمه پنهان«، ص 17 و 18
2. همان، ص 92
3. همان، ص 48
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ــرد کــه آنهــا  ــام می ب ــم رئوفــی در ادامــه ســخنانش از کســانی ن ــی خان ــم بهائ معّل
نفریــن شــدگان درگاه الهــی شــدند، افــرادی ماننــد میــرزا یحیی نــوری برادر حســینعلی 
بهــاء و فرزنــدان او و همچنیــن بــرادر عبــد البهــاء میــرزا محمــد علــی و دیگــر کســانی 
کــه بــه بطالــت ایــن آئیــن پوشــالی پــی بردنــد، ماننــد آواره و فضــل اللــه مهتــدی که به 
گفتــه آمــوزگار بهائــی، آن هــا بــه خاطــر مخالفتشــان بــا امر حســینعلی بهــاء بــه باهای 

آســمانی گرفتــار شــده و بــه شــّدت تنبیــه شــدند.۱
مهنــاز رئوفــی در توصیــه بــه افــراد بهائــی کــه قصــد دارنــد تحــّری حقیقــت انجــام 

ــد: ــن می گوی ــد، چنی دهن
»ما اهل تحّری و تفّحص را برای یافتن حقیقت و شــنیدن پاسخ های دندان 
شکن، رسوائی مطالبی که در باره حروف ابجد به خورد بی سوادان داده اند و 
باز شدن مشت بازی با لغات و رد استدالل های پوچ و بی اساس این مکتب را 
توصیه می کنیم به مطالعه کتاب آقای موسوی و همچنین کتاب کشف الحیل 
آقای آواره و خاطرات آقای صبحی و کتاب آقای نیکو و چندین کتاب دیگر 
که در این باره به چاپ رسیده است، تا به طور قطع یقین حاصل کنند که باب 
و بهاء هیچ دلیل روشنی برای اثبات حقانیت خود نداشتند، اال اینکه قرآن را 
تحریف و روایات و احادیث را با مختصر تغییراتی به نفع خود تفسیر کرده و 
تازه با وجود زحمات زیادی که کشــیده اند در هر برهان و دلیلشان رسوائی 
هائی به بار آمده که همین امر باعث شــده افراد این مکتب به آغوش اسام 

بازگشته و توبه نموده اند«.۲
طبــق گفتــه خانــم رئوفــی، هــر فــردی کــه در خانــواده بهائــی بــه دنیــا می آیــد، طّی 
ــه ایــن نتیجــه برســد کــه بهائیــت  ــا تحــّری حقیقــت ب ــا ب پانــزده ســال فرصــت دارد ت

1. همان.
2. »چرا مسلمان شدم«، ص 96
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دیــن برتــر و آخریــن دیــن الهــی اســت و اگــر بــه چنیــن نتیجــه ای نرســد، طبــق احــکام 
ــان اخــراج و طــرد می گــردد و تنبیهــات اداری نیــز شــامل  منصوصــه، از جامعــه بهائی
ــزوی  ــخصیت و من ــرور ش ــده و ت ــی ش ــه بهائ ــرود جامع ــرد مط ــن ف ــود. ای او می ش
ــوال او  ــت، ام ــد داش ــا او را نخواهن ــت ب ــق صحب ــواده اش ح ــای خان ــردد، اعض می گ
نیــز محکــوم بــه حّلیت اســت و کســی حــق نــدارد بــا او هم غــذا شــود! همچنیــن وی 

حــق نــدارد بــه مدرســه بهائیــان نیــز وارد شــود.۱

ایرج غالمی

ــان بهائــی اســت  ــران ازدواج جوان یکــی از سیاســت های تشــکیات بهائیــت در ای
ــا از ایــن طریــق آمــار آنــان در ایــن کشــور افزایــش یابــد. ایــرج غامــی از بهائیانــی  ت
ــا مطالعــه کتــب  بــود کــه مــدت ســی ســال از عمــرش را در بهائیــت گذرانــد. وی ب
ــا اینکــه  اســامی بــه حقانیــت اســام پــی بــرد و مســلمان شــد. امــا خانــم غامــی ب

ــواده مواجــه می شــود. ــا مخالفــت خان ــود، ب ــه اســام و مســلمانی ب ــد ب عاقمن
ــا پیشــنهاد خــروج از  ــه آنه ــد. ب ــه اســام دی ــدو را ب ــه آن ــی کــه عاق ــل بهائ محف
کشــور و اقامــت در ترکیــه و در صــورت عــدم قبــول، آن هــا را تهدیــد بــه طــرد 
می کنــد. ایــرج غامــی بــا پافشــاری بــر عقیــده راســخ خــود از خانــواده طــرد شــده و 

ــد.۲ ــدا می کنن ــرش ج ــد او را از همس ــک فرزن ــتن ی ــا داش ب

سایرین

ــر  ــد باق ــان شــفاء، محم ــران، ام ــدس ای ــم ق ــه ای، خان ــح اقتصــاد مراغ ــرزا صال می

http://www.namasha. ــایت ــه س ــد ب ــوع کنی ــی، رج ــه تلویزیون ــی در برنام ــاز رئوف ــخنان مهن 1. س
comvM3zgRUcT

ــه وبســایت  ــد ب ــادری در برنامــه تلویزیونــی ســاکنین ســرزمین کســوف، رجــوع کنی ــرج ق 2. ســخنان ای
https://www.aparat.com/v/zBqhw آپــارات: 
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علی ثانــی، بهــرام نیرومنــد، آذر نیرومنــد، ســید اســدالله کمیــزی، پرویــز کوشــکباغی، 
حســین احمدیــان یــزدی، منصــور کوثــری همدانــی، احمــد میانــی و افــراد دیگــری 
ــا  ــرای آنه ــی کــه ب ــاز گشــتند، یکــی از عوامل ــه آغــوش اســام ب ــه ب ــن فرق کــه از ای
ــه، اســام را  ــق و مطالع ــا تحقی ــا ب ــود. آن ه ــی اســام ب ــه داشــت، موضــوع مبان جاذب
بررســی کــرده و دیدنــد کــه دیــن مبیــن اســام چــه ویژگی هــا و جذابیت هــای باالئــی 
دارد و بــه خاطــر ایــن جاذبه هــا بــه ســمت دیــن اســام روی  آوردنــد. در حــال حاضــر 
نیــز بهائیانــی کــه بــا تفّحــص و تحــّری از حقیقــت پــی بــه بطــان بهائیــت بــرده و از 
ــد محبــت  ــا ترفن ــرای جــذب مجــدد آنهــا ب ــه جــدا می شــوند، تشــکیات ب ــن فرق ای
ــد  ــا می کن ــدن آن ه ــن ســعی در بازگردان ــای دروغی ــا وعده ه و ســازش وارد شــده و ب
ــا  ــد آن ه ــت و تهدی ــه آزار و اذی ــکیات ب ــه تش ــرد ب ــت ف ــدم بازگش ــورت ع و در ص
می پردازنــد. افــرادی ماننــد بهــزاد جهانگیــری، حســین جهانگیــری، حســین هدایتی،، 
ــه  ــری داوری، فاطم ــی، فخ ــت فهیم ــمی، هّم ــام هاش ــّید بهن ــی، س ــواد زمان ــّید ج س
احمدیــان  فــرد، فاطمــه محبتــی، پژمــان دهقانــی )امیــر حســین دهقانــی(، طاهــر وردی 
شــبیریان، نویــد فرصتی پــور، فرامــرز بهیــن آئیــن، ترانــه حســینی منفــرد، مهــوش روز 
خــوش، عطاءاللــه قــادری، بهــرام کمالــی، مهشــید ضیائــی، ایمــان شــجاعی، عرفــان 
کرمــی و خواهــرش ســارا کــه بــر اثــر شــبهات و تناقضاتــی کــه در احــکام ایــن فرقــه 
ــا تحقیــق و تفّحــص در ایــن زمینــه بــه همــراه مادرشــان بــه  بــرای آنهــا پیــش آمــد، ب
ــک  ــران، در ی ــامی ای ــوری اس ــیمای جمه ــد و در س ــام روی آوردن ــن اس ــن مبی دی
برنامــه تلویزیونــی شــرکت نمودنــد و از ســخت گیری هــای بیــش از حــد تشــکیات 
بهائیــت در مــورد کســانی کــه بــا تحــّری حقیقــت از ایــن فرقــه جدا می شــوند، ســخن 
گفتنــد و نکاتــی را بیــان داشــتند کــه چطــور تشــکیات بهائیــت باعــث شــد تــا پدری 
کــه همســر و دو فرزنــدش بــه اســام گرویدنــد، آن هــا را از خــود طــرد کــرده حتــی 
ــا  ــد و آنه ــغ کن ــای نوجــوان خــود دری ــه را از بچه ه ــت پدران ــه و محّب ــه و عاطف عاق
را واگذاشــته بــه خــارج از کشــور ســفر کنــد تــا نکنــد کــه بــه موجــب حــّس پــدر و 
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فرزنــدی، او نیــز بــه دیــن اســام مشــرف گــردد.۱
ــک  ــی، کارن  ب ــگر آمریکائ ــن پژوهش ــام گارلینگت ــد: ویلی ــرادی مانن ــن اف همچنی
ــروز انارکــی، ســن  ــر فی ــدج، دکت ــدا والبری ــر لین ــز راجــرز، دکت ــس جیم ــت، دنی کوئ
مــک گلیــن، فردریــک گلیشــر و پوفســور ئــوآن کــول کــه یکــی از اســاتید و محققان 
برجسســته دانشــگاه میشــیگان آمریــکا کــه بعــد از چنــد دهــه خدمــت بــه بهائیــت، به 
علــت انتقــاد از بیــت العــدل، از جامعــه بهائــی کنــار گذاشــته شــدند.۲ و ایــن اواخــر 
نیــز پــدرام نوائــی و خانــم عهدیــه محّمــد حســینی )خواهــر مبلــغ بهائــی دکتــر نصــرت 
اللــه محمــد حســینی( بــه همــراه خانــواده اش از ایــن فرقــه جــدا شــده بــه اســام بــاز 

گشــتند.

گفتار سوم: طرح روحی

آنچــه کــه رهبــران بهائــی و پیروانشــان راجــع به محســنات تحــّری حقیقــت گفته و 
مــی گوینــد، در تضــاد بــا طــرح روحــی۳ اســت کــه در کاس هــای بهائیــت آمــوزش 
ــه  ــان مــی گوینــد هــر فــرد بهائــی پــس از رســیدن ب ــرا از طرفــی آن داده می شــود. زی
ــزده ســال تمــام در پســران و دختــران۴ بایــد تحقیــق و تفّحــص نمایــد  ســن بلــوغ )پان

1. سخنان مستبصرین بهائی در برنامه تلویزیونی ماه عسل، وبسایت تبیان نت:
https://film.tebyan.net/film/110310/%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8%aa-1

2. »آواز دهل«، ص 45
3. روحــی اربــاب یکــی از بهائیــان مهاجــر اســت کــه طرحــی را بــه بیــت العــدل ارائــه داد کــه پــس از 
تصویــب بــه صــورت آزمایشــی 10 ســال در کلمبیــا اجــرا شــد. پــس از مؤفقیــت ایــن طــرح، بیــت العــدل 
آن را بــه عنــوان »راهنمــای عمــل« بــه همــه محافــل بهائــی سراســر جهــان ابــاغ کــرد. طــرح روحــی در 
ایــران بــا پیــام 26 نوامبــر 2003 میــادی بیــت العــدل حیفــا آغــاز گردیــد. شــیوه فعالیــت اجرائــی »طــرح 

روحــی« بــا فعالیت هــای گذشــته بهائیــان در ایــران تفــاوت اساســی دارد.
4. »گنجینــه حــدود و احــکام«، ص 14. گرچــه در ســن 22 ســالگی عقــل او کامــل شــده و بــه بلــوغ 

ــان، ص 163 ــد. هم ــی می رس اجتماع
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و آزادانــه عقیــده و مذهبــش را انتخــاب نمایــد، ســپس بــه تشــکیات بهائــی اعــام 
ــد: ــه می گوی ــن زمین ــوری در ای ــر.۱ حســینعلی ن ــا خی ــی می باشــد ی ــد کــه بهائ نمای

»انسان چون به مقام بلوغ فائز شد، باید تفحص نماید... و به سمع و نظر خود 
بشنود و ببیند«.۲

مبّلغیــن بهائــی کــه ایــن جملــه را بــا آب و تــاب بــرای تبلیــغ جوانــان غیــر بهائــی 
بیــان می دارنــد، هیــچ گاه بــه مخاطبیــن خــود بیــان نمی کننــد کــه نخســت بایــد تمــام 
ابزارهــا و ماک هــای تشــخیص حقیقــت را از خــود ســلب نماینــد، تــا هماننــد چهــار 
ــد.  ــا وجــود داشــتن نعمــت عقــل و ادراک از آن اســتفاده نکنن ــد کــه ب ــی گردن پایان
ــان  ــخیص از آن ــوه تش ــه ق ــد ک ــی می دان ــت تر از موجودات ــراد را پس ــن اف ــام چنی اس

ســلب شــده اســت.۳
از طــرف دیگــر بنابــر آنچــه کــه طــرح روحــی نامیــده شــده، بهائیــان فرزنــدان خود 
ــی همچــون  ــوع و فشــرده دین ــا آخــر عمــر تحــت آموزش هــای متن را از دو ســالگی ت
ــه  ــردن ب ــر ک ــرای فک ــی ب ــر فرصت ــه دیگ ــوری ک ــد، بط ــرار می دهن ــی ق ــرح روح ط
ــه در  ــی ک ــت هائ ــا محدودی ــذا ب ــد. ل ــری را ندارن ــن دیگ ــود و دی ــد خ ــتی عقائ درس
طــول ایــن مــدت بــرای آشــنائی بــا ســایر آراء و ادیــان بــرای کــودکان و نوجوانــان ایجاد 

ــد؟ ــت نماین ــد تحــّری حقیق ــوغ می توانن ــه در ســنین بل ــد، چگون کرده ان
ــه  ــن فرق ــم ای ــا تعالی ــی ب ــودکان بهائ ــنائی ک ــزوم آش ــوص ل ــاء در خص عبدالبه

یــد: می گو

http://velvelehdarshahr.org/node/91  »1. سایت رسمی بهائی »ولوله در شهر
2. »پیام ملکوت« ص 11

3. قــرآن در ســوره اعــراف آیــه 179 می فرمایــد: »لهــم قلــوب ال یفقهــون بهــا و لهــم اعیــن ال یبصــرون 
بهــا و لهــم آذان ال یســمعون بهــا اولئــک کاالنعــام بــل هــم اضــل اولئــک هــم الغافلــون« یعنــی ایشــان 
ــا آن  ــا ب ــد ام ــوش دارن ــد و گ ــا آن نمی نگرن ــا ب ــد ام ــم دارن ــند و چش ــا آن نمی اندیش ــا ب ــد ام دل دارن

ــد. ــت زده ان ــتی غفل ــان براس ــد این ــر از آنانن ــه گمراه ت ــان، بلک ــد چهارپای ــان مانن ــنوند ایش نمی ش
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»باید از بدایت اطفال را به تربیت الهی پرورش داد و همواره به ذکر حق متذکر 
نمود، تا محّبت الله در طینت آنان ثبوت و قرار یابد و با شیر امتزاج نماید. این 
اطفال را تربیت بهائی خواهم تا در ملک و ملکوت ترّقی نمایند و سبب سرور 
دل و جان تو گردند. در آینده اخاق عمومی فاســد بسیار فاسد گردد، باید 

اطفال را تربیت بهائی نمود تا سعادت دو جهان یابند«.۱
جالــب اســت کــه بهائیــان بــه دســتور عبدالبهــاء فرزنــدان خــود را از فرســتادن بــه 

ــاره گفتــه اســت: ــرا عبدالبهــاء در ایــن ب مــدارس غیــر بهائــی برحــذر می دارنــد. زی
»اطفال احّباء ابدًا جایز نیســت که به مکتب های دیگران بروند چه که ذلت 
امرالله است و بکّلی از الطاف جمال مبارک محروم مانند، زیرا تربیت دیگر 

شوند و سبب رسوائی بهائیان گردند«.۲
ــه  ــی ب ــروان بهائ ــویق پی ــه تش ــود ک ــخص می ش ــوق مش ــب ف ــه مطال ــه ب ــا توج ب
تحــری حقیقــت با آنچــه کــه در کاس هــای گلشــن توحیــد و... بــرای آنان گذاشــته 
ــه  ــگاه ب ــا ن ــا ب ــد. ام ــم ندارن ــا ه ــه ســنخیتی ب ــچ گون ــوده و هی می شــود، در تضــاد ب
ــی  ــت یاب ــوزی و حقیق ــم آم ــون عل ــه پیرام ــی ک ــات ناب ــامی و روای ــای اس آموزه ه
وجــود دارد و در کنــار آن رفتــار زیبــای اهلبیــت)و علمــای اســام بــا علــم آمــوزان و 
پرســش گــران حقیقــت جــو، مفهــوم واقعــی ایــن شــعار بهتــر و بیشــتر درک می شــود.

خاتمه:

آنچــه در بــاره تحــّری حقیقــت از زبــان رهبــران بهائــی بیــان شــده اســت، در ظاهــر 
مطالــب صحیحــی اســت، امــا آنــان بــا اســتفاده از ایــن اصــل صحیــح، در پــی کســب 
ــرا رهبــران بهائــی در مقــام عمــل  ــه نفــع خــود و برخــاف واقــع هســتند. زی نتیجــه ب

1. »منتخباتی از مکاتیب عبدالبهاء« ج 1، ص 124
2. »مکاتیب عبدالبهاء«، ج 5، ص 170
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برخــاف ایــن شــعار تبلیغاتــی عمــل نمــوده و تناقضــات زیــادی بیــن شــعار و عمــل 
آنــان یافــت می شــود. همچنــان کــه در تمــام تعالیــم آنــان تناقضــات فاحشــی وجــود 

دارد، ماننــد وحــدت عالــم انســانی کــه بــه پیروانشــان چنیــن توصیــه می کننــد:
»جمیع برگ یک دارید و ثمر یک شاخسار، در این صورت روابط قرابت و 
اخّوت و امّوت و ابّوت در میان جمیع بشر ثابت و محّقق گشت؛ پس به جان 
و دل بکوشید که به موجب این تعالیم حضرت بهاءالّله روش و سلوک نمائید. 
هر مظلومی را ملجأ و پناه باشــید و هر مغلوبی را دســتگیر و مجیر توانا؛ هر 
مریضی را طبیب حاذق باشید و هر مجروحی را مرهم فائق شوید. هر خائفی 
را پناه امین گردید و هر مضطربی را ســبب راحت و تسکین هر مغمومی را 
مســرور نمائید و هر گریانی را خندان کنید. هر تشــنه را آب گوارا شوید و 
هرگرسنه  را مآئده آسمانی گردید. هر ذلیلی را سبب عّزت شوید و هر فقیری 
را سبب نعمت گردید. زنهار زنهار از اینکه قلبی را برنجانید. زنهار زنهار که 
نفســی را بیازارید. زنهار زنهار از اینکه با نفســی بخاف محّبت حرکت و 
سلوک کنید. زنهار زنهار از اینکه انسانی را مأیوس کنید. هر نفسی که سبب 
حزن جانی و نومیدی دلی گــردد، اگر در طبقات زمین مأوی جوید بهتر از 
آنستکه بر روی زمین سیر و حرکت نماید. و هر انسانی که راضی بذّلت نوع 
خویش شــود، البّته نابود شود بهتر اســت؛ زیرا عدم او بهتر از وجود است و 
موت بهتر از حیات. پس من شما را نصیحت می نمایم تا توانید در خیر عموم 

کوشید و محّبت و الفت درکمال خلوص به جمیع افراد بشر نمائید«.۱
عبدالبهاء در گستره ای دیگر می گوید: 

»در هر دوری، امر به الفت بود و حکم به محّبت؛ ولی محصور در دایره یاران 
موافق بود نه با دشمنان مخالف؛ ولی الحمد لله که در این دور بدیع اوامر الهّیه 

1. »مکاتیب عبدالبهاء«، جلد 7، ص 248
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محدود به حّدی نه و محصور در طایفه ای نیســت. جمیع یاران را به الفت و 
محّبت و رعایت و عنایت و مهربانی به جمیع امم امر می فرماید. حال احّبای 

الهی به موجب این تعالیم رّبانی قیام کنند«.۱
امــا بــا مــرور اجمالــی بــر آثــار بهائــی معلــوم می شــود، اول کســی کــه در بهائیــت 
برخــاف جهــت وحــدت عالــم انســانی حرکــت نمــود و ایــن تعلیــم را نقــض کــرد، 
ــن  ــدور ای ــاء ص ــه عبدالبه ــت ک ــان اس ــر بهائی ــوری رهب ــینعلی ن ــخص حس ــان ش هم
ــه  ــود ب ــن خ ــورد مخالفی ــوری در م ــینعلی ن ــد. حس ــبت می ده ــه او نس ــم را ب تعالی

پیروانــش می گویــد: 
»کن کشعلة النار العدائی و کوثر البقاء الحبائی«.2 

بر دشمنانم همچون شــعله های آتش، سوزاننده و بر دوستانم چون چشمه ی 
آب، دوام بخش باش.

و در جای دیگر می گوید: 
»انتم یا احباءاهلل کونوا ســحاب الفضل ملن آمن باهلل و آیاته و عذاب املحتوم 

ملن کفر باهلل و امره«.3

 ای محبوبان خــدا )بهائیان( بر مؤمنیــن به خدا و آیاتش، ابــر رحمت و بر 
منکرین و مخالفین او، عذاب حتمی باشید.

ــی و  گاه ــای ناآ ــرای زدودن حجاب ه ــی ب ــای اله ــاش انبی ــت و ت ــترین هّم بیش
تعّصبــات کــور صــرف شــده اســت؛ زیــرا تــا ابرهــای تیــره جهــل و تعّصــب از مقابــل 
دیــدگان انســان کنــار نــرود، هرگــز نــور ایمــان و حقیقــت بــر او نمی تابــد. امــا رهبــران 

1. همان، جلد 1، ص 305
2. »ادعیه حضرت محبوب«، ص 196

3. »مجموعه الواح مبارکه«، ص 216
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بهائــی نــه تنهــا حقیقــت جوئــی و حقیقــت پذیــری را ترویــج نکردنــد، بلکــه برعکس 
ــز  ــه مرک ــل را ک ــان عق ــرا آن ــد. زی ــان نماین ــان و کتم ــت را پنه ــیده اند حقیق کوش
فرماندهــی بــدن و تصمیــم گیرنــده کشــور تــن می باشــد، از حجّیــت انداختــه و حکم 

ــه می نویســد: ــن زمین ــوری در ای ــرزا حســینعلی ن ــد. می آن را باطــل اعــام کردن
»بدان الیوم آنچه به عقلت رسیده و برسد یا به عقول فوق تو و دون تو ادراک 

شود، هیچ یک میزان معرفت حق نبوده و نخواهد بود«.۱
ــود،  ــا درک می ش ــل م ــه عق ــه ب ــه ک ــام آنچ ــه تم ــت ک ــتی اس ــب درس ــن مطل ای
ممکــن اســت شــارع مقــدس آن را قبــول نداشــته باشــد. امــا نمی تــوان بــه طــور کلــی 
گفــت: هرآنچــه کــه بــه عقــل مــا درک می شــود، مــردود و باطــل می باشــد. زیــرا امــام 
ــای  ــی از حجت ه ــه آن را یک ــت داده ک ــا اهمی ــا بدانج ــان ها را ت ــول انس ــم )عق کاظ
خــدا بــر انســان شــمرده اســت۲ و انبیــای الهــی درحقیقــت بــرای ارشــاد و اثــاره عقــول 
انســان ها برانگیختــه شــده اند. بنابرایــن نمی تــوان ایــن کام حســینعلی نــوری را 
ــزان  ــّی خــدا می رســد، می ــه عقــل ول ــا ب ــا می رســد ی ــه عقــل م پذیرفــت کــه آنچــه ب

ــد. ــق نمی باش ــت ح معرف
حســینعلی نــوری کــه عقــل را از اعتبــار انداخــت، در عبارتــی علــوم و دانش هــای 

بشــری را نیــز رد کــرده می نویســد:
»اگر نفسی الیوم به جمیع علوم ارض احاطه نماید و در کلمه بلی توقف کند، 

ــاء در تصــاد اســت کــه  ــه پســرش عبدالبه ــا جمل ــه حســینعلی ب ــن جمل ــه ای ــع«، ص 286. البت 1. »بدی
گفتــه »اگــر عرفــان الهــی خواهــی... بــه براهیــن عقلــی و نقلــی مراجعــت کــن«. »مکاتیــب عبدالبهــاء« 

ج 8، ص 119
ــا  ــة، فأم ــة باطن ــرة وحج ــة ظاه ــِن، حج ــاِس حجتی ــی الن ــه عل ــد: »إن لل ــم می فرمای ــام کاظ 2. ام
الظاهــرة فالرســل و ااْلنِبیــاء و االئمــة وأمــا الباطنــة فاْلعقــول«. همانــا بــرای خداونــد بــر مــردم دو حجــت 
اســت، حجــت آشــکار وحجــت پنهــان، امــا حجــت آشــکار عبارتنــد از: رســوالن و پیامبــران و امامــان، 

ــی« ج 1، ص 9، ح 12 ــان. »اصــول کاف ــارت اســت از عقــول مردم و حجــت پنهــان عب
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لدی الحق مذکور نه و از اجهل ناس مذکور«.۱
ــد،  ــل نمای ــگ و تأم ــت درن ــر بهائی ــق ام ــان اگــر دانشــمندی در تصدی ــن بی ــا ای ب
ــا  ــه حســینعلی بهــاء ب ــن جمل ــا ای ــن مــردم محســوب می شــود. آی در زمــره جاهل تری
ــی آن  ــن بهائ ــا مبلغی ــی دارد؟ آی ــی و تحــّری حقیقــت هــم خوان بحــث حقیقــت طلب
هنــگام کــه در حــال تبلیــغ ایــن آئیــن باطــل هســتند، بــه مســتمعین خویــش خواهنــد 
گفــت کــه پیامبرشــان غیــر بهائیــان را جاهــل می دانــد؟ در مقابــل عبدالبهــاء به شــّدت 
بــه مبّلغیــن توصیــه می کنــد کــه مراقــب رفتــار خویــش باشــند، تــا اثرگــذاری بیشــتری 

ــه می نویســد: ــن زمین ــن داشــته باشــند. وی در ای روی مخاطبی
»تعالیم الهیه در این دور نورانی چنین اســت کــه نباید نفوس را توهین نمود 
و به جهالت نســبت داد که تو ندانی و من می دانم، بلکه باید بجمیع نفوس 
بنظر احترام نظر کرد و در بیان و داللت بطرز تحری حقیقت مکالمه نمود که 
بیائید مســائلی چند در میان است تا تحری حقیقت نمائیم و ببینیم چگونه و 
چسان است. مبلغ باید خویش را دانا و دیگران را نادان شمرد. این فکر سبب 
تکبر گردد و تکبر سبب عدم تأثر؛ بلکه باید امتیازی در خود نبیند و با دیگران 

بنهایت مهربانی و خضوع و خشوع صحبت بدارد این نوع بیان تأثیر کند«.۲
ــد  ــان می ده ــر بهائی ــه غی ــل ب ــبت جه ــوری نس ــینعلی ن ــه حس ــت ک ــه اس چگون
ــی دارد؟ آن  ــاز م ــل دادن ب ــبت جه ــن و نس ــن را از توهی ــاء مبّلغی ــدش عبدالبه و فرزن
هنــگام کــه عبدالبهــاء از زبــان پــدرش فریــاد تحــّری حقیقــت ســر مــی داد، آیا دســتور 
حســینعلی بــه جوینــدگان راه حــق را از یــاد بــرده کــه از شــنیدن گفتارهــا و خوانــدن 

ــد؟ ــم، خــودداری کنن ــا عال نوشــته های دیگــران، چــه جاهــل باشــند ی
»ســالکین ســبیل ایمان و طالبین کؤوس ایقان باید نفوس خــود را از جمیع 

1. »اقتدارات«، ص 111
2. »مکاتیب عبدالبهاء«، ج 1، ص 355
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شئونات عرضّیه پاک و مقّدس نمایند، یعنی گوش را از استماع اقوال و قلب 
را از ظنونات متعّلقه به ُســُبحات جال و روح را از تعّلق به اســباب ظاهره و 
چشــم را از ماحظه کلمات فانیه.... زیرا اگر عبد بخواهد اقوال و اعمال و 
افعال عباد را از عاِلم و جاهل میزان معرفت حّق و اولیای او قرار دهد هرگز به 

رضوان معرفت رّب العّزه داخل نشود«.۱
حســینعلی بهــاء از یــک ســو تقلیــد کورکورانــه را نهــی کــرده و از اغنــام می خواهد 
ــش  ــرده از پیروان ــل ک ــز تعطی ــل را نی ــر عق ــوی دیگ ــد، و از س ــت کنن ــّری حقیق تح
ــاب  ــن کت ــدس )مهم تری ــه وی در اق ــه ک ــه آنچ ــته ب ــوش بس ــم و گ ــد چش می خواه
بهائیــان( بیــان داشــته عمــل نماینــد. آیــا گــوش نکــردن بــه ســخنان دیگــران و تبعیــت 
ــه  ــد کورکوران ــان داشــته، تقلی ــه احــکام و دســتوراتی کــه وی در اقــدس بی محــض ب

ــود؟ ــوب نمی ش محس
ــام و  ــود ابه ــورت وج ــه در ص ــان ک ــه بهائی ــاء ب ــینعلی به ــتور حس ــن دس ــا ای آی
اشــکالی در احــکام، بــه تصمیــم اتخــاذ شــذه توســط بیت العــدل گــردن نهنــد،۲ تقلید 
ــب تخصصــی  ــه کت ــه مســلمانان ب ــه اســت کــه مراجع ــد؟ چگون ــه حســاب نمی آی ب
احــکام، تقلیــد بــه حســاب می آیــد، ولــی مراجعــه بهائیــان بــه کتــاب گنجینــه حــدود 
و احــکام یــا اقــدس و عمــل بــه دســتورات آن بــه صــورت مــو بــه مــو، تقلیــد نیســت؟

ــن  ــد در ای ــرک تقلی ــد: منظــور از ت ــان مــی گوین ــن چالــش، بهائی ــه ای در پاســخ ب
تعلیــم، تقلیــد درکارهــای ناپســند اســت، نــه هرگونــه تقلیــدی. در پاســخ بایــد گفــت: 
اواًل، در هیــچ جــای ایــن تعلیــم )تحــّری حقیقــت و تــرک تقلیــد(، تبصــره ای مبنــی بــر 
تفکیــک کار پســندیده از ناپســند مشــاهده نمی شــود تــا چنیــن توجیهاتــی وارد شــود. 

1. »ایقان«، ص 1 و 2
2. »اشــراقات«، ص 79، »امــور ملــت معلــق اســت برجــال بیــت عــدل الهــی ... بــر کل اطاعــت الزم، 

امــور سیاســیه کل راجعســت ببیــت عــدل و عبــادات بمــا انزلــه اللــه فــی الکتــاب«.
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بلکــه شــواهد نشــان از آن دارد کــه منظــور از ایــن تعلیــم، تقلیــد در جمیــع امور اســت.
ــد  ــودن تقلی ــند ب ــدارد. ناپس ــا ن ــی معن ــر فخرفروش ــد، دیگ ــن باش ــر چنی ــًا، اگ ثانی
کورکورانــه را نــه تنهــا تمامــی ادیــان و مکاتــب الهــی امــری درســت می داننــد، بلکــه 
عقــًا نیــز بــرآن تأکیــد دارنــد. پــس ایــن تعلیــم نمی توانــد ابــداع جدیــدی از طــرف 

ــی شــمرده شــود. ــران بهائ رهب
ــان  ــد: درســت اســت کــه همــه ادی ــی گوین ــر م ــه اخی ــه گفت ــان در پاســخ ب بهائی
ــم  ــن تعلی ــه ای ــن اســت کــه ب ــی مهــم ای ــد، ول ــه را نکوهــش می کنن ــد کورکوران تقلی
عمــل شــود؛ وگرنــه در اقــوال کــه جمیــع ملــل عالــم کامل انــد.۱ امــا ســؤال اینجاســت 
اینکــه حســینعلی نــوری امــر می کنــد کــور شــو، کــر شــو،۲ گــوش را از اقــوال منتقــد 
ببنــد،۳ مؤیــد عمــل بــه ایــن تعلیــم اســت؟ کــدام فطــرت حــق جوئــی چنیــن کامــی 
ــن ســخنی را دارد؟ کــدام تحــّری  ــاب چنی ــی ت ــد؟ کــدام حقیقــت جوئ ــر می تاب را ب
حقیقتــی در چنیــن قالبــی می گنجــد؟ ایــن چگونــه کشــف حقیقتــی اســت کــه از تــو 
می خواهــد کــور و کــر و جاهــل شــوی و فقــط دل بــه گفته هــای آن جنــاب بســپاری 
ــش  ــدارد در دین ــق ن ــی، ح ــرد بهائ ــچ ف ــه هی ــی؟ اینک ــدس او در آئ ــاحت ق ــه س ــا ب ت
دچــار ســؤال و ابهــام شــود و بــه محــض ایــراد اشــکال و ابهــام، او را از جمــع بهائــی، 

طــرد می کننــد،۴ نشــانه تحــری حقیقــت اســت؟

1. »خطابات عبدالبهاء«، ج 1، ص 127 »جمیع ملل عالم از حیثیت اقوال کاملند«.
ــا لحــن و صــوت  ــی و کــر شــو ت ــم بین ــا جمال ــه حضــرت محبــوب«، ص 427 »جــور شــو ت 2. »ادعی

ــری«. ــب ب ملیحــم را شــنوی وجاهــل شــوتا از علمــم نصی
3. »ایقــان«، ص واو »بایــد نفــوس خــود را از جمیــع شــئونات عرضیــه پــاک و مقــّدس نماینــد«. یعنــی 

گــوش را از اســتماع اقــوال منتقــد ببنــد.
4. »الــواح وصایــای عبدالبهــاء«، ص 13 »بــه محــض اینکــه نفســی بنــای اعتــراض و مخالفــت بــا ولــی 
ــول  ــه ای از او قب ــدًا بهان ــد و اب ــا نمائی ــل به ــع اه ــراج از جم ــخص را اخ ــورًا آن ش ــت ف ــه گذاش امرالل

ــد«. ننمائی
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میــرزا حســینعلی بهــاء کــر شــدن و کــور شــدن پیروانــش را تــا بدانجا پیــش می برد 
کــه بــه آنهــا دســتور می دهــد حتــی بــه ســخنان منکریــن بهائیــت در بــاره خــودش و 

خداونــد نیــز گــوش ندهند:
»قل یا قوم، ال تسمعوا قول املشکنی فی اهلل و مظهر نفسه اتقوا من من یوم کل 

یسألون عم فعلوا فی حمرض ربم العلی العظیم«.1 

بگو ای قوم، به ســخنان مشــرکین در باره خداوند و مظهــر نفس او گوش 
ندهید. بترسید از روزی که همگی در محضر پروردگار بلند مرتبه خویش از 

اعمالشان سؤال خواهد شد.
آیــا صحیــح اســت کــه یــک فــرد بهائــی بــه ســخنان غیــر بهائیــان در بــاره خداونــد 
ــازگار  ــت س ــری حقیق ــا تح ــر ب ــن ام ــا ای ــد، و آی ــوش نده ــوری گ ــینعلی ن ــا حس و ی
اســت؟ مســلم اســت کــه تحــّری حقیقــت در ایــن فرقــه، جــز یــک شــعار تبلیغاتــی 
بیــش نیســت؛ زیــرا از یــك ســو ادعــا می شــود هرکــس بایــد بــا تــوکل برخداونــد، بــا 
گــوش خــود بشــنود و بــا چشــم خــود ببینــد و بخوانــد و بــا عقــل خــود بیندیشــد. از 

ســوی دیگــر، حســینعلی بهــاء خــود، ایــن ادعاهــا را بــه کنــاری زده میگویــد:
»فهم کلمات الهیه و درك بیانات حمامات معنویه، هیچ دخلی به علم ظاهری 

ندارد. این منوط به صفای قلب و تزکیه نفوس و فراغت روح است«.۲
وقتــی شــنیدن بــا گــوش و دیــدن بــا چشــم و اندیشــیدن بــا عقــل کــه اســباب علــم 
ظاهریانــد، تأثیــری در فهــم کلمــات الهیــه ندارنــد، تحــّری حقیقــت نیــز ادعائــی بیش 

نخواهــد بود.
در حقیقــت روش عملــی رهبــران بهائــی بــر ضــد ایــن تعلیــم اســت. آنچــه کــه در 

1. »مجموعه الواح مبارکه«، ص 216
2. »ایقان«، ص 139
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آئیــن بــاب و بهــاء پیــدا نمی شــود، تحــّری حقیقــت اســت. عملکــرد اغنــام و مبلغیــن 
بهائــی نیــز نشــانگر ایــن مســئله اســت کــه از تحــّری حقیقــت در ایــن کیــش باطــل 
خبــری نیســت. زیــرا بــه محــض اینکــه یــک نفــر بــه بهائیــت بــی عقیــده می شــد و 
ــتور  ــام دس ــه اغن ــی ب ــوری در پیام ــدل ف ــت الع ــرد، بی ــر می ک ــه ای منتش ــاب ردی کت
ــد آنچــه کــه عبدالحســین  ــل دهــد! مانن ــا تحوی ــه م ــد و ب ــی داد کســی آن را نخوان م
آیتــی در رد ایــن فرقــه گمــراه نوشــته در ســه جلــد بــه نــام »کشــف الحیــل« و آنچــه 
ــه  ــدم«، »نیم ــلمان ش ــرا مس ــام »چ ــه ن ــرده ب ــار ک ــته اظه ــی نوش ــاز رئوف ــم مهن خان
پنهــان«، »مســلخ عشــق«، »فریب« نامــه ای بــه بــرادرم و »کتاب راه راســت« )چــرا از 
بهائیــت برگشــتم( از مســیح اللــه رحمانــی و همچنیــن کتاب هــای »خاطــرات پــدر« و 
»خاطــرات صبحــی« و »فلســفه نیکــو« کــه بــه احــدی از بهائیــان اجــازه خوانــدن این 
کتــب را نمی دادنــد؛ آیــا تحــری حقیقــت الزم نیســت؟ یــا هماننــد میــرزا علــی اکبــر 
رفســنجانی مبّلــغ بهائــی کــه وقتــی در اروپــا بــه بطالــت ایــن آئیــن پــی بــرد، فــوری 
ــتند  ــز او را تحــت نظــر داش ــی نی ــتند و مدت ــا گذاش ــاب از او داده و تنه ــه اجتن ــر ب ام
ــا رفــت! بیــت  ــا اینکــه از دنی ــرد ت ــه قلــم نب ــران آن دســت ب ــن آئیــن و رهب ــا در رد ای ت
العــدل همچنیــن بــه بهائیــان دســتور می دهــد کــه از صحبــت یا آن شــخصی مطــرود و 
مبغــوض بگریزنــد و بپرهیزنــد. ماننــد آنچــه کــه بــا میــرزا اســدالله اصفهانی هــم ریش 
عبدالبهــاء و فرزنــدش دکتــر فریــد )فردیــن( و تمــدن الملــک کــه نــام توحــش بــر او 

نهادنــد، انجــام دادنــد.۱
اگــر فــرض را بــر ایــن قــرار دهیــم کــه رهبــران بهائــی مبتکــر ایــن اصــل )تحــّری 
حقیقــت( باشــند، پــس چگونــه می شــود آئینــی کــه تحــّری حقیقــت را ابــداع کــرده، 
ــه حقیقــت کــه بطــان  ــدون تعصــب ب ــا کســانی کــه تحــّری حقیقــت نمــوده و ب ب
بهائیــت اســت پــی می برنــد، از خــود طــرد کــرده و حتــی از مــراوده بــا خانــواده نیــز 

1. »کشف الحیل«، ج 1، ص 65
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ــن آزاد اســت، اجــازه دهــد  ــن فرقــه اّدعــا می کنــد کــه دی محــروم می کننــد؟ اگــر ای
کــه افــرادش بــدون تــرس و اجبــار بــه راهــی کــه معتقدنــد، پــای بنــد باشــند نــه اینکــه 
ــن  ــروان ای ــه رابطــه ی پی ــان برخــورد کــرده و هرگون ــا آن ــا شــدت و غضــب بســیار ب ب
فرقــه، حتــی خویشــاوندانش را بــا او قطــع کنند و او را از هســتی ســاقط نماینــد و حتی 
ــه  ــان۱ را ب ــا ادی ــر معاشــرت ب ــی ب ــان مبن ــر بهائی شــعار حســینعلی بهــاء مؤســس و رهب
یکبــاره بــه فراموشــی بســپارند. آیــا ایــن معنــای تحــّری حقیقــت اســت؟ آیــا ایــن نحــو 
برخــورد بــا اصــل الفــت و محّبــت بــه عنــوان یکــی از تعالیــم دوازده گانــه بهائیــت در 

تضــاد نیســت؟
آخر: کالم 

ــاع  ــی از تحــّری حقیقــت دف ــران بهائ ــد رهب ــن اســت کــه هــر چن ســخن آخــر ای
کــرده و آن را از افتخــارات آئیــن خــود می شــمارند، امــا آنــان اجــازه تحــّری و تفحــق 
ــه  ــدل، ک ــت الع ــروعیت بی ــه مش ــد از جمل ــی نمی دهن ــه کس ــوردی را ب ــر م در ه
عبدالبهــاء در الــواح وصایــای خــود ولــّی امــر بهائــی را رئیــس مقــدس و عضــو أعظــم 
ممتــاز و الینعــزل آن دانســته و وظائفــی را بــرای او معیــن می کنــد۲ و شــوقی رّبانــی نیــز 
مقــام تفســیر، تبییــن آیــات و کلمــات حســینعلی بهــاء، عبدالبهــاء را منحصــرًا در ولــی 
ــد محــروم  ــزل و إلــی االب ــزاع او از بهائیــت، اســاس آن متزل ــا انت ــه دانســته کــه ب امرالل
ــدارد، و  ــی وجــود ن ــی امــر بهائ ــی می گــردد.۳ در حــال حاضــر کــه ول از اصــل توارث
بهائیــت از بحــران مشــروعیت رنــج می بــرد؛ بیــت العــدل بــه جــای پاســخ بــه ایــن نــوع 

ســؤاالت، از پیــروان حســینعلی بهــاء خواســته ایمــان خــود را تقویــت کننــد:
»بیت العدل همچنین از پیروان بهائیت درخواســت کرده است در مواجهه با 

1. »اقدس«، ص 39
2. »الواح وصایای عبدالبهاء«، ص 16

3. »دور بهائی«، ص 86 و 79
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چنین سؤاالتی ایمان خود را تقویت کنند و به همه تعالیم بهائیت یقین نمایند تا 
از انحراف مصون مانند، آنگاه خواهند فهمید که هیچ تناقضی در تعالیم بهائی 
نیست و در این زمینه یاران باید اهمیت سامت فکری و فروتنی را دریابند... 
بایــد از توجهات مصلحت آمیز در باره حقائق ضروریــه برحذر بود و از این 

قبیل کبر و غرور فکری قطعًا اجتناب نمود«.۱
اگــر ایــن فرقــه نوظهــور الهــی و از طــرف خداونــد متعــال آمــده اســت، چــرا بیــت 
ــان  ــت ایم ــه تقوی ــان را ب ــان، آن ــش های بهائی ــه پرس ــی ب ــخ گوئ ــای پاس ــه ج ــدل ب الع
ــگان  ــار هم ــان در اختی ــران آن ــه و رهب ــن فرق ــای ای ــرا کتاب ه ــد؟ چ ــوت می کن دع
قــرار نــدارد تــا تحــّری حقیقــت صــورت گیــرد؟ چــرا آنــان کتاب هــای علــی محّمــد 
بــاب را بــه چــاپ نمی رســانند؟ اگــر آئیــن بــاب نســخ شــده باشــد، چــاپ کتــاب آن 
ــاب ایقــان  ــاب چــاپ می گــردد؟ چــرا کت ــار ب ــده ای از آث حــرام نمی باشــد. چــرا گزی
حســینعلی نــوری کــه بــرای نخســتین بار بــه چاپ رســیده اســت، با چــاپ بعــدی آن از 
لحــاظ متــن تفــاوت فاحــش دارد؟ از آنجائــی کــه دیــن اســام برحق بــوده و می باشــد، 
ــام در  ــای اس ــای علم ــام کتاب ه ــته تم ــی نداش ــی مخف ــزی را از کس ــلمین چی مس
دســترس همــگان قــرار دارد. امــا در ادیــان دیگر ماننــد مســیحیت، در کلیســای واتیکان 
ــد.  ــاز نمی باش ــش مج ــه آن بخ ــگان ب ــه ورود هم ــود دارد ک ــه ای وج ــش ممنوع بخ
همچنیــن در طبقــات زیریــن مقبــره منتســب بــه علــی محّمــد شــیرازی در کــوه کرمــل 
خالــی می باشــد کــه تــا حــال بــه کســی نشــان نداده انــد؟ اگــر تحــری حقیقــت امــری 
مطلــوب اســت، چــرا تبلیغ بهائیــت در کشــور جعلــی اســرائیل ممنــوع اســت و یهودیان 
اســرائیل نبایــد تحــّری حقیقــت کننــد؟ حتــی مســافرت بهائیــان بــه اســرائیل و اقامــت 

بیــش از نــه روز در آنجــا بــدون اجــازه بیــت العــدل حــرام و ممنــوع اســت؟
بــه گفتــه فضــل اللــه مهتــدی، بهائیانــی کــه از جاهــای دور جهــت زیــارت مقبــره 

1. »مجله تاریخ معاصر ایران، بیت العدل أعظم بهائیت، بن بست مشروعیت«، ص 310
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ــرزمین  ــدن در آن س ــق مان ــوزده روز ح ــش از ن ــوند، بی ــا می ش ــود وارد حیف ــران خ رهب
ــت نمی کــرد.  ــم مســائل کفای ــق و فه ــرای درک حقائ ــدت ب ــن م ــًا ای ــد و قطع را ندارن
عــاوه بــر اینکــه چنــد روز از ایــن مــدت را در عــّکا بســر بــرده به زیــارت مقبره پیشــوای 
ــه امــورات شــخصی خــود می پردازنــد. بدیــن جهــت  بهائیــت می رونــد و مّدتــی نیــز ب
مســافرین بهائــی بــه ایــن مقــدار از توقــف اکتفــا کــرده بــه کشــور خــود بــاز می گردنــد 
ــد.  ــه بودن ــن خــود در نظــر گرفت ــرای زائری ــی ب ــران بهائ ــود کــه رهب ــن دســتوری ب و ای
زیــرا توقــف بیشــتر آنــان در آن ســرزمین و انــس زیــاد بــا رهبــران بهائــی رعــب رهبــران 
ــنیدند  ــی می ش ــرد و چیزهائ ــاره می ک ــان را پ ــرده وهمش ــرد و پ ــان می ب ــدگان آن را از دی
و امــوری می دیدنــد کــه بالمــال باعــث سســتی ایمانشــان گشــته نفــس مدعــی را چــون 
خــود بشــری می شــمردند. هرچنــد در بیــن مســافرین اهــل درایــت نیــز پیــدا می شــدند 
ــدا  ــات پی ــا کلی ــنائی ب ــرده آش ــب ک ــی از مطال ــّدت درک جزئیات ــن م ــی همی ــه ط ک
می کردنــد و بــه مــدد عقــل بوئــی از حقیقــت بــه مشامشــان می رســید و ممکــن بــود از 

گاه نماینــد.۱ ایــن کیــش و آئیــن مــن در آوردی دســت برداشــته دیگــران را نیــز آ
در حــال حاضــر نیــز بیــت العــدل ســفر بهائیان بــه فلســطین را کامــًا تحــت کنترل 
دارد بطــوری کــه اقامــت بیــش از نــه روز را بــرای آنــان مجــاز نشــمرده و تبلیــغ بهائیت 
را در عــّکا و حیفــا ممنــوع و حــرام اعــام کــرد تــا هیــچ بهائــی در آنجــا ســر جنبانــی 
ننمــوده خبــری از رازهــای پنهــان از نــوع چگونگــی پیوســتگی سرنوشــت بهائیــت و 
ــا در هنــگام بازگشــت  اســرائیل همچــون حلقه هــای یــک زنجیــر را کشــف ننمایــد ت

ایــن خبرهــا را بــه گــوش دیگــر بهائیــان برســاند.
ــناخت  ــق و ش ــتجوی ح ــه در جس ــما ک ــاء، ش ــینعلی به ــروان حس ــاران و پی ای ی
ــت  ــتی ها دس ــا و نادرس ــن کژی ه ــد از پذیرفت ــت داری ــید و دوس ــت می کوش حقیق
برداریــد، در مرجلــه اول تعّصــب بــی جــا را از خــود دور کنیــد. شــما کــه بــا وجدانــی 

1. »خاطرات صبحی«، ص 130
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گاه و بیــدار بدنبــال دریافــت واقعیت هــا می شــتابید، لحظــه ای نســبت بــه معتقــدات  آ
ــد  ــد. چــرا بای ــه همفکــری بپردازی ــرادران آزاد اندیــش خــود ب ــا ب خــود بیندیشــید و ب
بخاطــر روبــرو نشــدن بــا واقعیت هــا در الک اندیشــه های خــود فــرو رویــد و از آنهــا 
کــه مشــتاقانه و منطقــی آمــاده صحبــت بــا شــما هســتند گریــزان باشــید و سخنشــان 
ــاز بمانیــد.  را نشــنیده انگاریــد و از اصلی تریــن تــاش زندگــی »تحــری حقیقــت« ب

ــد: ــاره می گوی ــن ب ــزرگ جهــان افاطــون در ای همچنانکــه فیلســوف ب
»هستند کسانی که از حقیقت می ترســند، اینان کسانی هستند که خود اسیر 
اوهامند و دیگران را چنین می خواهند؛ ایشــان حقیقــت را نمی خواهند. زیرا 
می دانند که اگر آن را بدست آورند، ناگزیر باید رفتار خود را دگرگون سازند«.۱

دگرگــون کــردن پندارهــای نادرســت یــا گریــز از حقیقــت، کــدام را بایــد انتخــاب 
ــتیز  ــه س ــق ب ــدن حقائ ــن ش ــی در راه روش ــه آدم ــت ک ــن نیس ــان ای ــانه ایم ــرد؟ نش ک
ــوب اوســت، تعّصــب  ــی مطل ــادات دین ــوان اعتق ــه آنچــه کــه بعن ــردازد و نســبت ب بپ

ــد.۲ ــاز می کن ــان ب ــردن انس ــان را از گ ــته ایم ــب رش ــرا تعّص ورزد. زی
ــم روح  ــق پیرامــون تعالی ــا تحقی ــن اســام، ب ــن مبی ــن شــما جــدا شــده از دی بنابرای
ــن،  ــی آفری ــاز و زندگ ــدف س ــتورات ه ــروی از دس ــام و پی ــش اس ــش و جانبخ بخ
پاکبازانــه بــه آغــوش گــرم اســام روی آوریــد و آرامشــی واقعــی را بــرای خــود فراهــم 
ــارغ از نگرانی هــای  ــد، آرامشــی کــه ف ــد متعــال رو ســفید گردی ــزد خداون ــد و ن نمائی
روانــی و آشــفتگی های فکــری شــما را بــه ادامــه زندگــی وا دارد. درود بــر کســانی کــه 

از هدایــت پیــروی نماینــد، و درود بــر متحّریــان واقعــی حقیقــت.

ــاه 1344،  ــرداد م ــری، م ــار ام ــه اخب ــل از مجل ــه نق ــت«، ص 26 ب ــش اینس ــت راه ــّری حقیق 1. »تح
شــماره 5، ص 297

2. »اصول کافی«، ج 3، ص 419، ح 1
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ــع، ســال ۶، شــماره ۱۲ و ۱۳، شــماره مسلســل ۱۰۷ و ۱۰۸، آذر و  ــگ بدی ۳- آهن

دی ۱۳۳۰.
۴- آهنگ بدیع، سال ۹، شماره ۱، شماره مسلسل ۱۴۳، فروردین ۱۳۳۳.
۵- آهنگ بدیع، سال ۲۱، شماره ۱، شماره مسلسل ۲۲۹، فروردین ۱۳۴۵.

۶- آهنگ بدیع، سال ۲۱، شماره ۲، شماره مسلسل ۲۳۰، اردیبهشت ۱۳۴۵.
۷- آهنــگ بدیــع، ســال ۲۱، شــماره ۳ و ۴، شــماره مسلســل ۲۳۱ و ۲۳۲، خــرداد و 

.۱۳۴۵ تیر 
۸- آواره )آیتی(، عبدالحسین، کشف الحیل، ج ۱، چاپ ششم، تهران ۱۲۲۶.

۹- ابــن منظــور، محّمــد بــن مکــرم، لســان العــرب جلــد ۱۴، انتشــارات دار احیــاء 
التــراث العربــی، بیــروت ۱۴۰۸ قمــری، ۱۹۸۸ میــادی.

۱۰- اشــراق خــاوری، عبدالحمیــد، گنجینــه حــدود و احــکام، چــاپ ســوم، 
ــع. ــران، ۱۲۸ بدی ــری، ته ــات ام ــی مطبوع ــه مّل ــارات مؤّسس انتش
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۱۱- اشــراق خــاوری، عبدالحمیــد، پیــام ملکــوت، انتشــارات مؤّسســه ملــی 
مطبوعــات امــری، دهلــی نــو، ۱۹۸۶ میــادی.

۱۲- افنــان )رّبانــی( مریــم، خاطــرات میــرزا حبیــب اللــه افنــان، چــاپ اول، 
انتشــارات مؤسســه مطبوعــات بهائــی، آلمــان، ۱۶۸ بدیــع، ۲۰۱۱ میــادی.

۱۳- بالیــوزی، حســن، بهاءاللــه شــمس حقیقــت، مینــو درخشــان، بــی نا، بــی جا، 
ــی تا. ب

۱۴- بایرنــاس، جــان، تاریــخ جامــع ادیــان، علــی اصغــر حکمــت، چــاپ یازدهــم، 
انتشــارات علمــی و فرهنگــی ۱۳۸۰.

۱۵- بســیطی، مســعود، مــرادی، زهــرا، آخونــد علــی، حســین، آواز دهــل، چــاپ 
ــز ۱۳۹۴. دوم، تهــران، پائی

۱۶- تاجــری نســب، حســن، تحــّری حقیقــت راهــش اینســت، انتشــارات ســپهر، 
تهــران، مهرمــاه ۱۳۵۲.

۱۷- جیمــز دورانــت، ویلیــام، تاریــخ فلســفه، عبــاس زریــاب خوئی، چاپ بیســتم، 
انتشــارات علمــی و فرهنگی، بــی جا، بهــار ۱۳۸۶.

۱۸- حافــظ شــیرازی، محمــد، دیــوان حافــظ، غــزل شــماره ۸۰، بــی نــا، بــی جــا، 
.۱۳۸۲

۱۹- دکارت، رنــه، گفتــار در روش راه بــردن عقــل، محمــد علــی فروغــی، 
ــا. ــی ت ــا، ب ــی ج ــه، ب ــف و ترجم ــون تألی ــارات کان انتش

ــن و  ــد معی ــر محّم ــد ۴، دکت ــه دهخــدا، جل ــر، لغــت نام ــی اکب ۲۰- دهخــدا، عل
دکتــر ســّید جعفــر شــهیدی، چــاپ دوم، مؤّسســه انتشــارات و چــاپ دانشــگاه تهــران، 

ــه، تهــران، ۱۳۷۷. انتشــارات روزن
۲۱- رئوفــی، مهنــاز، نیمــه پنهــان، ج ۲۶، چــاپ هفتــم، انتشــارات کیهــان، تهــران، 
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خــرداد ۱۳۸۷
۲۲- رئوفــی، مهنــاز، چــرا مســلمان شــدم، چــاپ اول، انتشــارات نــور علــم، 

همــدان، تابســتان ۱۳۷۸
۲۳- رّبانــی، شــوقی، توقیعــات مبارکــه، جلــد ۳، از ۱۹۲۲ م تــا ۱۹۴۸ م، انتشــارات 

مؤسســه ملــی مطبوعــات امــری، بــی جــا، ۱۳۰ بدیــع.
۲۴- رّبانــی، شــوقی، توقیعــات مبارکــه، جلــد ۴، از ۱۹۴۵ م تــا ۱۹۵۲ م، انتشــارات 

مؤّسســه ملــی مطبوعــات امــری، بــی جــا، ۱۲۵ بدیــع.
۲۵- رّبانــی، شــوقی، نــدا بــه اهــل عالــم، هوشــمند فتــح اعظــم، بــی نــا، بــی جــا، 

ســال ۱۴۹ بدیــع، ۱۹۹۳ میــادی.
۲۶- رّبانــی، شــوقی، قــرن بدیــع، نصراللــه مــوّدت، چــاپ دوم، مؤسســه معــارف 

ــع، ۱۹۹۲ میــادی. ــادا، ۱۴۹ بدی ــی، کان بهائ
۲۷- رّبانــی، شــوقی، دور بهائــی، چــاپ ســوم، لجنــه ملــی نشــر آثــار امــری، آلمان 

ــی، ۱۴۴ بدیع. غرب
۲۸- رحمانــی، مســیح اللــه، راه راســت، )چــرا از بهائیــت برگشــتم(، جلــد ۱، چاپ 

اول، انتشــارات راه نیکان، تهــران، ۱۳۸۶.
۲۹- رســولی محاتــی، ســید هاشــم، غررالحکــم و دررالکلــم درآمــدی، جلــد ۱، 

چــاپ اول، انتشــارات دفتــر نشــر فرهنــگ اســامی، تهــران، ۱۳۷۷.
۳۰- رســولی محاتــی، ســید هاشــم، غررالحکــم و دررالکلــم درآمــدی؛ جلــد ۲، 

چــاپ اول، انتشــارات دفتــر نشــر فرهنــگ اســامی، تهــران، ۱۳۷۷.
۳۱- زرقانــی، محمــود، بدائــع اآلثــار، ج ۲، مطبوعــات امــری آلمــان، بمبئــی ۱۳۴۰ 

ق.
۳۲- ســمعان جــرداق جــرج، امــام علــی صــدای عدالــت انســانی، ســید هــادی 
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خسروشــاهی، جلــد ۱، چــاپ دهــم، چاپخانــه ســوره، بــی جــا، ۱۳۷۹.
۳۳- ســّید رضــی، نهــج الباغــه، ســّید علینقــی فیــض االســام، چــاپ نهــم، بــی 

نــا، بــی جــا، ۱۳۷۹.
۳۴- ســّید رضــی، نهــج الباغــه، مصطفــی زمانــی، انتشــارات پیــام اســام، قــم، 

زمســتان ۱۳۶۲.
۳۵- شــاهرخ، داریــوش و گریــس، اصــول دیانــت بهائــی، مینــو ثابت )درخشــان(، 

انتشــارات ایمجــز اینترنشــنال، بــی جــا، ۱۵۴ بدیــع، ۱۹۹۸ میادی.
۳۶- شــعبه الحرانــی، ابومحمــد الحســن بــن علــی، تحــف العقــول، احمــد جنتــی 

عطائــی، چــاپ اول، انتشــارات علمیــه اســامیه، بــی جــا، پائیــز ۱۳۶۳.
۳۷- شیرازی، علی محمد، بیان فارسی، بی نا، بی جا، بی تا.

۳۸- شهیدی، خلیل، خاطرات خلیل شهیدی، بی نا، بی جا، بی تا
۳۹- صادقــی اصغر، داســتان ســکه دو رو، چــاپ اول، انتشــارات نشــرآفاق، تهران، 

.۱۳۸۹
۴۰- صبحــی مهتــدی، فضــل اللــه، پیــام پــدر، چــاپ ســوم، انتشــارات امیرکبیــر، 

ــران ۱۳۴۷. ته
۴۱- صبحــی مهتــدی، فضــل اللــه، خاطــرات زندگــی صبحــی و تاریــخ بابیگری و 

بهائیگــری، چــاپ ســوم، ناشــر چاپخانه علمیــه، تبریــز ۱۳۴۴.
۴۲- طاهــرزاده، ادیــب، نفحــات ظهــور حضــرت بهاءاللــه، جلــد ۱، باهــر فرقانــی، 

انتشــارات مؤسســه معــارف بهائــی، کانــادا، ۱۵۵ بدیــع، ۱۹۹۸ میــادی.
۴۳- طاهــرزاده، ادیــب، نفحــات ظهورحضــرت بهاءاللــه، جلــد ۲، باهــر فرقانــی، 
چــاپ اول، مؤسســه انتشــاراتی ســتچری پــرس، اســترالیا، ۱۶۷ بدیــع، ۲۰۱۰ میــادی.

۴۴- طباطبائــی، ســّید محّمــد حســین، تفســیر المیــزان، جلــد ۲، ســید محمــد باقــر 
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همدانــی، دفتــر انتشــارات اســامی، قــم، بــی تــا.
۴۵- طباطبائــی، ســّید محّمــد حســین، تفســیر المیــزان، جلــد ۹، ســید محمــد باقــر 

همدانــی، دفتــر انتشــارات اســامی، قــم، بــی تــا.
۴۶- عاملــی، شــیخ حــر، اثبــات الهــداة بالنصــوص المعجزات، جلــد ۱، انتشــارات 

دارالکتــب االســامیه، تهــران، بــی تا.
ــر، ۱۳۳۹  ــا، مص ــی ن ــع دوم، ب ــاتء، طب ــدی، مفاوض ــاس افن ــاء، عب ۴۷- عبدالبه

ــادی ــری، ۱۹۲۰ می هج
ــه کردســتان  ــد ۱، مطبع ــاء جل ــب عبدالبه ــدی، مکاتی ــاس افن ــاء، عب ۴۸- عبدالبه

ــری، ۱۹۱۰ م ــر، ۱۳۲۸ هج ــه، مص العلمی
ــة کردســتان  ــد ۲، مطبع ــب عبدالبهــاء جل ــدی، مکاتی ــاس افن ۴۹- عبدالبهــاء، عب

ــه، مصــر، ۱۳۳۰ قمــری العلمی
۵۰- عبدالبهــاء، عبــاس افنــدی، مکاتیــب عبدالبهــاء جلــد ۳، بــی نا، مصــر، ۱۳۴۰ 

ــری، ۱۹۲۱ میادی هج
۵۱- عبدالبهــاء، عبــاس افنــدی، مکاتیــب عبدالبهــاء جلــد ۵، مؤسســه مّلــی 

ــع ــا، ۱۳۲ بدی ــی ج ــری، ب ــات ام مطبوع
۵۲- عبدالبهــاء، عبــاس افنــدی، مکاتیــب عبدالبهــاء جلــد ۷، مؤسســه مّلــی 

ــع ــا، ۱۳۴ بدی ــی ج ــری، ب ــات ام مطبوع
ــی  ــه مّل ــد ۸، مؤسس ــاء جل ــب عبدالبه ــدی، مکاتی ــاس افن ــاء، عب ۵۳- عبدالبه

ــع ــا، ۱۳۴ بدی ــی ج ــری، ب ــات ام مطبوع
ــا،  ــی ن ــاء ج ۱، ب ــب عبدالبه ــی از مکاتی ــدی، منتخبات ــاس افن ــاء، عب ۵۴- عبدالبه

ــادی ــکا، ۱۹۷۹ می آمری
ــم  ــرزا ابوالقاس ــاء، می ــای عبدالبه ــواح وصای ــدی، ال ــاس افن ــاء، عب ۵۵- عبدالبه
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گلســتانه شــیرازی، انتشــارات محفــل روحانــی ملــی بهائیــان پاکســتان، کراچی، شــوال 
ــادی ــری، ۱۹۶۰ می ۱۳۴۲ قم

۵۶- عبدالبهــاء، عبــاس افنــدی، مجموعــه خطابــات عبدالبهــاء جلد ۲، انتشــارات 
مؤسســه ملــی مطبوعــات امــری، آلمــان غربــی، ۱۲۷ بدیــع.

۵۷- عبدالبهــاء، عبــاس افنــدی، مجموعــه خطابــات عبدالبهــاء جلد ۳، انتشــارات 
لجنــه ملــی آثــار امــری آلمــان غربــی، فــرج اللــه زکــی الکــردی، ۱۳۴۰ قمــری،۱۹۲۱ 

میــادی.
۵۸- عبدالبهــاء، عبــاس افنــدی، مقالــه شــخصی ســّیاح، انتشــارات مؤّسســه 

مطبوعــات امــری، آلمــان، ربیــع الثانــی ۱۳۰۸ قمــری.
۵۹- غزالــی، ابوحامــد محمــد، احیای علــوم الدیــن، ج ۱، انتشــارات کریاطــه فوترا 

ســماراع، اندونــزی، بــی تا.
ــی  ــد ۲، انتشــارات مؤسســه مل ــی، اســدالله، اســراراآلثار، جل ۶۰- فاضــل مازندران

ــع. ــی جــا، ۱۲۴ بدی مطبوعــات امــری، ب
ــی  ــد ۴، انتشــارات مؤسســه مل ــی، اســدالله، اســراراآلثار، جل ۶۱- فاضــل مازندران

ــع. ــی جــا، ۱۲۹ بدی مطبوعــات امــری، ب
ــد ۵، انتشــارات مؤسســه ملــی  ــی، اســدالله، اســراراآلثار، جل ۶۲- فاضــل مازندران

مطبوعــات امــری، بــی جــا، ۱۲۹ بدیــع.
۶۳- فاماریــون، گامیــل، اســرار مــرگ و زندگــی، پزشــکپور، انتشــارات شــهریار، 

بــی جــا، بــی تــا.
۶۴- قائنی، محمد علی، دروس الدیانه، بی نا، مصر، ۱۹۲۳ میادی.

ــرزا  ــد ۳، می ــن، جل ــج الصادقی ــیرخاصة منه ــه، تفس ــح الل ــانی، مافت ۶۵- کاش
ــارک ۱۳۷۴  ــران، رمضــان المب ــه اســامیه، ته ابوالحســن شــعرانی، انتشــارات چاپخان



۲۰۱ فصل چهارم: تناقضات مرتبط با تحری حقیقت در اندیشه بهائی

ــری. قم
۶۶- کلینــی رازی، ابوجعفــر محمــد بــن یعقــوب، اصــول کافــی، ج ۱، ســید جواد 

مصطفــوی، دفتــر نشــر فرهنــگ اهلبیــت، تهــران، بــی تا.
۶۷- کلینــی رازی، ابوجعفــر محمــد بــن یعقــوب، اصــول کافــی، ج ۳، ســید جواد 

مصطفــوی، دفتــر نشــر فرهنــگ اهلبیت، تهــران، بــی تا.
۶۸- ماکسول، روحیه، گوهر یکتا، ابوالقاسم فیضی، بی نا، بی جا، بی تا.

ــة  ــارات مؤسس ــاپ دوم، انتش ــوار، ج ۱، چ ــر، بحاراالن ــد باق ــی، محم ۶۹- مجلس
ــری. ــان، ۱۴۰۲ هج ــروت لبن ــاء، بی الوف

ــارات  ــاپ اول، انتش ــره، چ ــرت طاه ــه، حض ــرت الل ــینی، نص ــد حس ۷۰- محم
ــادی. ــع، ۲۰۰۰ می ــا، ۱۵۷ بدی ــی ج ــی، ب ــارف بهائ ــه مع مؤسس

۷۱- میثــم البحرانــی، میثــم بــن علــی، قواعد المــرام فــی علم الــکام، چــاپ دوم، 
انتشــارات دفتــر آیــة الله العظمــی مرعشــی نجفــی، قــم، ۱۴۰۶ قمری.

۷۲- نصــری، علــی، نقــد اصــول دوازده گانــه بهائیــت، انتشــارات نشــرگویا، 
.۱۳۸۲ اصفهــان، 

۷۳- نظــم اداری بهائــی )مربــوط بــه طــرح حداقــل معلومــات امــری(، نشــر پنجم، 
مؤسســه ی مّلــی مطبوعــات امــری، تهــران ۱۲۸ بدیع.

۷۴- نــوری، حســینعلی، آیــات الهــی، جلــد ۱، انتشــارات مؤسســه ملــی مطبوعات 
امــری، النگنهایــن آلمــان، ۱۴۸ بدیع.

۷۵- نوری، حسینعلی، ادعیه حضرت محبوب، بی نا، مصر، ۱۳۳۹ قمری.
۷۶- نوری، حسینعلی، اشراقات و چند لوح دیگر، بی نا، بی جا، بی تا.

ــی جــا، ۱۳۱۰  ــا، ب ــی ن ــوح دیگــر؛ ب ــد ل ــدارات و چن ــوری، حســینعلی، اقت ۷۷- ن
قمــری.
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۷۸- نــوری، حســینعلی، اقــدس، مطبــع الناصــری، بــی جــا، محــرم الحــرام ۱۳۱۴ 
هجــری.

ــی مطبوعــات  ــوری، حســینعلی، ایقــان، چــاپ اول، انتشــارات مؤسســه مل ۷۹- ن
ــع، ۱۳۷۷. ــان، ۱۵۵ بدی ــی، آلم بهائ

۸۰- نوری، حسینعلی، بدیع. بی نا، تهران، ۱۲۸۶ قمری.
۸۱- نوری، حسینعلی، کلمات مکنونه، بی نا، بی جا، بی تا.

۸۲- نــوری، حســینعلی، مجموعــه الــواح مبارکــه بهاءاللــه، محیــی الدیــن صبــری 
کردی ســنندجی کانیمشــکانی، بی نــا، مصــر، ذیقعــده ۱۳۳۸ قمــری، ۱۹۲۰ میادی.

۸۳- نوری، حسینعلی، هفت وادی، بی نا، بی جا، ۱۳۴۰ قمری.
۸۴- هورنبی، هلن، انوار هدایت. بی نا، بی جا، ۱۵۹ بدیع

۸۵- یزدانــی، احمــد، نظــر اجمالــی در دیانــت بهائــی، چــاپ پنجــم، بــی نــا، بــی 
جــا، ۱۲۸ بدیــع.

۸۶- ادمین، تنبیهات مقّرر در جامعۀ بهائی، وبسایت ولوله در شهر:
 http://velvelehdarshahr.org/node/91

۸۷- برنامه تلویزیونی ساکنین سرزمین کسوف، وبسایت آپارات:
https://www.aparat.com/v/zBqhw

۸۸- برنامه تلویزیونی ساکنین سرزمین کسوف، وبسایت نماشا:
http://www.namasha.comvM۳zgRUcT 

۸۹- برنامه تلویزیونی ماه عسل، تبیان نت، وبسایت:
https://film.tebyan.net/film/110310/%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%a6%db%8c%d8
%aa-1

ــی.  ــهاب فردوس ــتاد ش ــاالت اس ــاالت و مق ــد. ح ــی, محم ــان فردوس ۹۰- ترابی
ــهراب: ــد س ــه احم ــا، مقال ــی پدی ــایت ویک وبس



۲۰۳ منابع و مآخذ
 https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%D
9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8

ــن قصــه گــوی  ــه صبحــی، اولی ــدی مشــهور ب ــه مهت ــا، فضــل الل ــه ه ۹۱- رهیافت
ــایت: ــو، وبس ــه رادی ــح جمع صب

 http://rahyafte.com/872/

۹۲- وبسایت بهائی پژوهی:
http://bahairesearch.org/question/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7
%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87
%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-
%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-
%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F




