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  يدهكچ
مشروعیت خود شوند تا  می کبه هر چیزي متمسبراي ادامه حیات خویش، ادیان ساختگی 
بدین منظـور  نیست؛ خارج از این قاعده  ،خود . بهائیت نیز به لحاظ ماهیترا اثبات نمایند
بـا هـدف   اي، تابخانهکرد نظري و روش کاین مقاله با رویشود.  می» تأویل«دست به دامن 

و » تنزیـل «بررسـی ارتبـاط آن بـا     ،پس از تعریف واژه تأویلبا ، خلع سالح این مدعیان
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  مقدمه
داراي حجیـت مطلـق    ،مثل وجودشاو  المکو است اندیشه و فطرت انسانی  آشناي» خدا«

مـات و  کالم الهـی مح کـ . اسـت  الـربط بـه خـدا    ه وجودش فقر مطلق و عینکبراي انسانی 
هـاي  المش نیسـت. تـاریخ پـر از اهـل فـن     که جز اهل فن را یاراي تبیین کمتشابهاتی دارد 
دینـی اسـتفاده    ظـاهراً هـاي   روشاز خـود،   ه براي رسیدن به مطامع دنیويکدروغینی است 

هـایی از ایـن    نمونه، تفسیر و اقتباس، اند. تأویل نمودهفکري را دچار اعوجاج رده، و مردم ک
اند.  از این نمونهوهابیت و بهائیت  ،منافقین ،فرقانسیاسی  کروند. گروه دست به شمار می

سوره نـور را بـه    31ه کمبار ۀدر آی» نبعولته«و » زینتهن«واژگان  ،منافقین گروه، نمونهبراي 
 ياسـاس بهائیـت و بقـا    پایه و 1نمودند! تفسیر می »سنگران هم«و » از ناف تا زانو«ترتیب بر 

ایـن   الم سـران کـ استوار اسـت. عقایـد بهائیـت مبتنـی بـر       هاسیرها و تف ویلبر همین تأآن 
وي اسـتوار   تـأویالت الم وي هـم بـر   کـ و ابتناي و بالتبع باشد  می »بها«بخصوص  کگروه

. بـه دنبـال دارد  ی را یبالتبع بطالن اعتقادات بهـا  ،اثبات بطالن تأویالت ويرو،  است. از این
 ،ضـمن مشـخص نمـودن محـدوده مشـروعِ تأویـل       ،ابوالفضل گلپایگـانی  ،»فرائد«صاحب 

 ،ه ایـن خـود  کـ ننده دانسـته اسـت   کمتعلم بودن تأویل حت تأویالت را منوط به امیِ غیرص
، هکـ سـت  ا در بهائیت عقیده بر آن طلبد. ی مییدر اثبات امی غیرمتألم نبودن سران بها بحثی

جاهل اسـت  ، ش را بگیرد و باطن آن را رها کندکس که ظاهر آن. قرآن ظاهر و باطنی دارد
اصطالحی تأویل توضیحی ارائـه  ابتدا پیرامون معناي لغوي و این مقاله،  2عالم. شو بالعکس

هـاي موجـود در منـابع    ی از تأویـل یهـا نمونـه بیان با در بهائیت را ربط بودن تأویل  بیداده، 
ایشان  تسابی بودن علمکغیر امی بودن سران بهائیت و اشواهدي بر  ،ردهکثابت  ییاصیل بها

 ،میرزا ابوالفضل گلپایگانییعنی پرداز بهائیت،  نظریهترین  ه قويک ییاز آنجاه است. دارائه دا
رده کـ معرفـی  آن را مصـداق   »بهـا «و  »بـاب «ا مختص امی غیر متعلم دانسته و حق تأویل ر

از سه مقاله، تسابی بودن معلومات آنان اثبات گردد. در این کالزم است امی نبودن و ا ،است
تسـابی بـودن معلومـات؛    کطریق براي اثبات مدعاي فوق استفاده شده اسـت: ارائـه اسـناد ا   

  .ییتب بهاکی؛ بررسی اجمالی یبررسی تأویالت بها

  چيستي تأويل
  است:  چنین» تأویل«ن درباره ای از محققکالم یکحاصل 
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رآن مجید وارد بار در ق 17این واژه . آید به معناي بازگرداندن می »ْلاََو«از در لغت  »تأویل«
ماننـد  . ه مقدمات آن قبالً فـراهم شـده اسـت   کتحقق اموري است شده و مقصود از آن، 

به بار نشستن اقـدامات   4،ها تعبیر شدن خواب 3،هاي قرآنی ثواب و عقابفرارسیدن وعده
 :در اصطالح مفسران عبـارت اسـت از  » تأویل« 6و ظهور نتیجه اعمال. 5حضرت خضر

ـ اي  ردن از معناي ظاهري الفاظ مقدس و پیشنهاد معنـاي تـازه  کصرف نظر  ه در اولـین  ک
در مقابـل  متـون اسـالمی،   در برخـی  » تأویل« 7شود. میبرخورد از ظاهر آن الفاظ فهمیده 

ـ مصادیق دقیق و عینی آیـات قـرآن   » تنزیل«گیرد. در این متون، قرار می» تنزیل« ریم و ک
سوره آل عمران  7ۀ را عالمان دین با الهام از آی» تأویل«اصطالح  8تعمیم آن است.» تأویل«

آیه شریفه و سـایر آیـات قـرآن    این  در »تأویل«ه واژه کولی بدیهی است اند.  ردهکوضع 
توان سخنی را  به این اصطالح اسالمی متأخر از عصر نزول ربطی ندارد. همچنین میمجید، 

نـد. ایـن   کاي پیـدا   ار برد تا معناي تازهکاي به  اش گرفت و آن را در زمینه تازه از گوینده
  9شود و به تأویل ربطی ندارد. نامیده می» اقتباس«شیوه 

در مـورد مصـداق    11.و تعدادي از روایـات داللـت بـر تأویـل دارنـد      10م آل عمرانآیه هفت
را  اي، مصـداق آن  ن بـا اسـتناد بـه روایـات عدیـده     ابرخـی مفسـر   ،»الراسخون فـی العلـم  «

  12اند. دانسته بیت اهل
از بررسـی  پـس  عمـران   آل 7ور در آیـه  کدر مورد تأویل مـذ  المیزاندر  عالمه طباطبائی

  فرماید: این زمینه، چنین میدر  اقوال مختلف
ـ شـود   ر بود، متوجه مـی کالذ ه در اقوال سابقکاالتی کخواننده عزیز بعد از توجه به اش ه ک

ـ ه بگوییم: تأویل حقیقتی است واقعـی  کحق مطلب در تفسیرِ تأویل این است  ه بیانـات  ک
حقیقتی چنین . هایش مستند به آن است متکامش، و چه مواعظش، و چه حکقرآنی چه اح

ـ مش و چه متشابهش. و نیز بگـوییم  کدر باطن تمامی آیات قرآنی هست، چه مح ه ایـن  ک
ـ ه امور عینی اسـت  کرسد نیست، بل ه از الفاظ به ذهن میکحقیقت از قبیل مفاهیمی  ه از ک

اگر خداي تعالی آنهـا را  . ه الفاظ قرار گیردکن نیست در چهار دیواري شبکبلندي مقام مم
ـ هایی است  الم او به منزله مثلک ...آورده در حقیقتالمش درکآیات و  در قالب الفاظ ه ک

شود، تا مطلب بـر حسـب فهـم     ردن ذهن شنونده به مقصد گوینده زده میک کبراي نزدی
ـ ه خود قرآن فرموده: ما قرآن را کشنونده روشن گردد. همچنان تـاب نـزد مـا    کاله در امک

بـه زبـان   ، تـابی خوانـدنی نمـوده   کردیم و کبشر مقامی بلند و فرزانه داشت درخور فهم 
ی در ایـن  ریم تصریحات و اشـارات کدر آیات دیگر قرآن ) 4: عربیش درآوردیم. (زخرف
و در همـه   شـده  اند در شانزده مورد استعمال ه شمردهکطوري معنا هست. عالوه بر این، 

  13گفتیم.  ه ماکر همین معنایی است موارد د
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  فرماید: میسی علم به تأویل دارد، که چه کدر مورد این طباطبائیعالمه 
(آل بحـث اما خصوص آیه مورد داند.  ن میکیل را براي غیر خدا ممریم علم به تأوکقرآن 

ـ منافاتی ندارد با این، ن انحصار موجود در آیهکل. داللتی بر آن ندارد، )7عمران:  ه دلیـل  ک
ـ ند بر اینکداللت ، دیگري جداي از آیه مورد بحث اصـی  از ایـن علـم اختص  ه خداونـد  ک

ه در آیـاتش  کطور است  ه در علم غیب اینکطور  همانخودش به دیگران هم داده باشد. 
  15اي دیگر براي غیر خدا هم ثابت است. اما در آیه 14،مختص به خدا معرفی شده

ه إِالَّ        «ر آیـه شـریفه   کـ ایشان با ذ سـمکْنُـونٍ ال یتـابٍ می ک فـ لَقُـرْآنٌ کَـرِیم ه رُونَ إِنـَّ طَهـالْم« 
  :فرمایند می )٧٩  :واقعه(

ه مطهـرین از بنـدگان   که آیه شریفه ظهور روشنی دارد در اینکاي در این نیست  هیچ شبهه
ه محفـوظ از  کلوحی ؛ نون و لوح محفوظ است تماس دارندکتاب مکه در کخدا با قرآنی 

هـاي اذهـان    تصـرف ش دخل و ه دستخوکاز انحاء تغییر این است ی کتغییرات است و ی
و ایـن  گردد و منظور از مس هم همین است.  ها شده از آن صادرگردد، وارد در ذهن بشر

این زخرف است.  4رعد و  29 ۀتاب در آیکالنون همان امکم نیز معلوم است که این کتاب
این طهارت  سی جز خداکهاي آنان وارد شده و  ه طهارت بر دلکمردمی هستند مطهرین، 

را بـه خـودش    طهارتشکرده، ها  چون خدا هر جا سخن از این دلان نداده است؛ را به آن
ن کلو« :فرماید میکه  سوره مائده 6ۀ ) و آی 33نسبت داده است. مانند: آیه تطهیر( احزاب: 

چـون آن  دهـد، اشـتباه گرفـت؛     که این بیان دست میاي را  .نباید نتیجه»... مکیرید لیطهر
الزمـه   ه مطهرین، علم بـه تأویـل دارنـد و   کهمین است شود،  یکه با این ثابت ممقداري 

هاشان مستند به خداسـت   چون تطهیر دلکه در علمشان راسخ باشند؛ تطهیرشان این است 
ـ اسـت [   تطهیرشان این ۀالزمشود.  رگز مغلوب هیچ چیزي واقع نمیو خدا هم ه ـ ه ذک ر ک

 :اخت ... همچنین آیه شریفه (واقعهبه گردن آیه اندکه بگوییم راسخین در علم، نه این ،شد]
دانند و هیچ تـأویلی بـراي آنـان     تاب را میکه مطهرون همه تأویل کند ک اثبات نمی ،)79

ت اسـت. تنهـا   که از این معانی ساکبلو در هیچ وقت از آن جاهل نیستند،  مجهول نیست
اما چنـد و چـون   کتاب، یعنی با لوح محفوظ دارند، الجمله تماسی با ه فیکند ک اثبات می

  16آن احتیاج به دلیل جداگانه دارد.

  تأويل در بهائيت
ایـن   اساسـاً شـایع بـوده،    کتأویل در ایـن مسـل   ،رغم حرام دانستن تأویل در این فرقه علی
س کـ ه: هر کند ک تصریح و تهدید می اقدستاب کدر  »بهاء«. مبتنی استبر تأویالت  کمسل

الم خـدا را  کـ ز معنـاي ظـاهري آنهـا بیـرون بـرد،      رده و اکـ تاب را تأویل که عبارات این ک
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ن  «کارترین افراد خواهد بود: از زیانکتاب مبین، رده و در کتحریف  لُ ما نُزِّلُ مـانّ الذي یأَو
تـابٍ  کان من االخسـرین فـی   کاهللا و لمۀکسماء الوحی و یخرُجه عن الظاهر انّه ممن حرَّف 

صایح صریحۀ اسم اعظـم  جملۀ وصایاي حتمیه و ناز «گوید: نیز می اشراق خاوري 17.»مبین
یعنـی بـه معنـی    تاب، که ابواب تأویل را مسدود نمایید و به صریح کاین است [یعنی بهاء]، 

    18».جویید کلغوي مصطلح قوم تمس
ند به آنچـه در بیـان   که تفسیر کاذن نیست از براي أحدي «گوید: می محمد شیرازي علی

 ،ام و شـرایع و سـنن  کتب مقدسه الهیه را به سه دسته احکمطالب ، گلپایگانی 19».نازل شده
 20دانـد.  می تأویل را در قسم آخر جایزرده، کر حوادث آتیه تقسیم کر حوادث ماضیه و ذکذ

همه مـردم و علمـا و   نند را خارج از توان کر حوادث آتیه میکه ذکگرچه فهم معانی آیاتی 
ه نـازل از حضـرت   کـ یاتی، مختص امی غیر متألمی با استناد به آیات و روافالسفه دانسته، 

، با اثبات عدم امی غیـر  با فرض پذیرش این ادعا 21داند.أحدیت است و نیز قائم موعود می
فهم معانی آیـات  ، ید بیشترکاز باب تأ، شیخ احمد احسائیو حتی  »بها«و  »باب«متألم بودن 

 گلپایگانیه کباز هم باب تأویل  در این صورت، ور از توان اینها هم خارج خواهد شد.کمذ
  گردد. شمار گشوده بود، مسدود می را به زحمت توجیهات بی آن

  تسابي بودن علم آنهاكغير امي بودن سران بهائيت و ا
  نویسد:  می روزبهانی؛ عبدالبهاو  بها، احساییتسابی بودن علم کدر مورد ا

مند  هبهر و اطهار ۀملهم از ائمه خود را کبل، داند تسابی نمیکا را دانش خویش احسایی
. داردحکایت  از تحصیالت رسمی او، اما بررسی زندگی وي. ندک از دانش آنان معرفی می

الدین  شیخ زین، ارم اآلثار آمده است: تحصیالت خود را با فراگیري قرآن نزد پدرشکدر م
لمان محلـی  جا نزد عادروس مقدماتی متداول عصر خویش را در همان. ردکی آغاز ئاحسا

کسی را براي رشد و هدایت ) چون در آن سامان (زادگاهش، ق1186سال  گرفت و درفرا
علی طباطبایی صاحب آقا محمدباقر وحید بهبهانی، سید 22راهی نجف و کربال شد...، نیافت

اساتید ، الغطاء اشفکمهدي بحرالعلوم و شیخ جعفر و سید، ریاض، میرزا مهدي شهرستانی
  23.شد ور هه شیخ احمد از وجود آنها بهرکاي هستند  برجسته

  ٢٤تسابي بودن علم بهاكا
اگرچه خود  .هاي مقدماتی ادب فارسی و عربی را زیر نظر پدر و معلمان گذراند و آموزشا

بـاره   در این اي به ناصرالدین شاه نامه در يو .ه هرگز تحصیالتی نداشته استکمدعی است 
  نویسد: می
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سؤال کنید شهري  ]مردم[توانید از  ام. می ام و در مدارس وارد نشده دهرکمن تحصیل علم ن
ـ ، ین سؤال را نـه همشـهریان بهـاءاهللا   ا 25ام. ن بودهکه در آن ساک ه عزیـه خـانم نـوري    ک

ـ ، دهد: جنـاب میـرزاي ابـوي    خواهرش خطاب به عبدالبهاء فرزند بهاءاهللا پاسخ می ه از ک
واسطه فراهم بودن اسباب و گرد آمدن اصحاب اشتغال ه ب، ه بحد بلوغ رسیدکبدایت عمر 

فـارغ  ، آنـی خـود را از تحصـیل مقـدمات    و به درس و اهتمام بـه مشـق داشـته اسـت     
مـت و مطالـب عرفـان    کپس از تحصیل مقدمات عربیت و ادبیت به علم ح .گذاشتند نمی

ن به معاشرت ه اغلب شب و روز ایشاک چنان. ه به فواید این دو نائل آیندکشده است مایل 
، ه صور اسرافیل ظهور دمیده شـد کشأن و عرفا و درویشان مشغول بود. وقتی  ماي ذيکح

ما و عرفا را دیده و اغلب عالئم ظهور را دیـده و  کلمات حکثر که اکایشان مردي بودند 
  26...شنیده و فهمیده

  تسابي بودن علم عبدالبهاكا
  نویسد: می کشف الحیل(آیتی) در  عبدالحسین آواره، غ پیشین بهائیمبلّ

همان پدرش ، نخستین معلمش .خارج است، قدر معلم و مربی دارد که از حد آنء عبدالبها
نـزد شـیخ   ، کلیم و سـپس  میرزا موسی، هاي سلیمانیه و بعد از مسافرت پدرش به کوه ءبها

  27.است کرده مشهور بغداد تحصیل يعبدالسالم شوافی از حکما و علما
نـد:  ک ته جـالبی اشـاره مـی   کبه ن صدريتر کاند. دردهکابع بسیاري به امی نبودن آنان اشاره منالبته 

ه کـ من دوست ندارم «ه کاي  و این جمله 28،اند ه به درس خواندن بها تصریح نمودهکی، یمنابع بها
سـبی نـه بـر    کر نمودن دلیل اسـت بـر علـوم    که اقوال غیر را ذکزیرا ؛ ار قبل بسیار اظهار شودکاذ

از سبب محو آثار پیشین و نیـز از انگیـزه او در ادعـاي درس ناخوانـدگی      ظاهراً 29،»موهبت الهی
نبـودن بـاب و بهـا را اثبـات      امی ،اهللا شفا با استنادات بسیار به منابع بهایی امان 30ند.ک ایت میکح

  31.به خاطر فریب اغنام اهللا بوده است عبدالبهاادعاي خالف آن از سوي گوید:  چنین مینموده، 

  محمد شيرازي تسابي بودن علم عليكا
گـواه صـحت   بـه عنـوان   اهـل شـیراز را   دعاي عدم تحصیل علم باب را نموده، و همه ا، عبدالبها

چـون   بـاب «ه: کاین جمله در مورد باب معروف است ه، کدر حالی  32کند. میمعرفی ادعاي خود 
جنـاب خـال اعظـم ایشـان را بـراي فراگـرفتن مقـدمات زبـان         به سن پنج یا شش سالگی رسید، 

ه معـروف بـه شـیخ عابـد     کـ در نـزد اسـتادي،   » قهوه اولیاء«ه در محلی به نام کتب، کفارسی به م
  33»دارم. كه من قلبی نازکگوید: اي استاد من مرا نزن  درباره او می محمد علیسپارد.  است، می
  34ند.ک می» معلمی«با تعبیر  اظمکسیددر تفسیر سوره بقره، از باب 
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  و غير مستند هايي از تأويالت ابداعي بهائيت نمونه
مـراد از   .پناه به مظهر اوست. مراد از پناه به خدا، معرفت مظهر اوستاهللا،  مراد از معرفت. 1

  35لقاء مظهر اوست.اهللا،  لقاء
 36سماء دیانت و سماء امر اهللا است. ،لمات نبویهکدر  ءمقصود از سما. 2
والد او در ظهـور دیانـت جدیـده    امـر اهللا و ا  ،مقام کنجوم در ی. منظور از شمس، قمر و 3

  37ام و فقهاي دیانت سابقه است.کاحان، کاری دیگر، در مقاماست. 
  38به نقطه بیان (باب) از سوي بها.، »مظهر الهی«، به مفهوم »شمس«طالق تلویحی ا. 4
  39.بها)او(لقاي جمال  ،ءور از لقامنظ. 5
  40مظاهر الهی و از بین رفتن آنهاست. ،مشارق و مغارب منظور از. 6
7» .انْفَطَرَت ماءو بـا ظهـور بعـد    شود   ه در هر ظهور مرتفع میک، یعنی سماء ادیان، »إِذَا الس

  41گردد. یعنی باطل و منسوخ میشود؛  افته میکش
  42سوره دهر به بهائیان. 5در آیه » ابرار« تفسیر. 8
  43من (بها) هستم. ،»الرَّاسخُونَ فی الْعلْمِ«منظور از . 9

ه بدون سـواد  کسانی کبه قلوب )، 48: (ابراهیم»یوم تُبدلُ الْأَرض غَیرَ الْأَرضِ« ۀتفسیر آی. 10
  لی خداوند به آنها علم لدنی داد.وبودند، 

بـه   أرضو  سماوات ادیانبه معناي زمر، سماوات سوره  67ۀ در آی »أرض و سماوات«. 11
  است. أرض معرفت و علممعناي 

 ،مـت کهـاي ح ه در غرفـه کـ اي = معـانی  »حور مقصـورات «، الرحمان ةسور 72آیه . در 12
  اند.محصور گشته

یم   «، دخان ةسور 10آیه . در 13 أَلـ ذاب هـذا عـ غْشَی النَّاسبِینٍ یخانٍ مآن حـوادثی  مـراد  » د
  ».س«تغییر قبله و داستان مریم ،قتل موسی، ماننده براي امتحان مردم است، کاست 

سؤال به معناي شناخت از روي سیماي آنهاست. وقتی نگـاه   ،سوره الرحمان 74در آیه . 14
ردن بـه مفهـوم   کـ نیازي بـه سـؤال   دیگر فهمند و  می همه چیز رانند، ک به صورتشان می

  44مصطلح آن ندارند.
تـا  کننـد   مـی تفسـیر بـه رأي   و رده کاستفاده از قرآن هاي خویش،  ا براي اثبات گفته. اینه15

 ، دانسـته  یعنی ائمه اطهارناطق، طراز قرآن  خودش را همبهاء ه که عالوه بر آنکجایی 
، مقـدم شـمرده،   از ائمـه اطهـار  منقول ه تفسیرهاي شخصی خود را بر تفسیرهاي کبل
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ا کَـافُور   «در آیۀ شریفه  »ابرار«خود را مصداق  هـزَاجنْ کَأْسٍ کَـانَ مونَ مشْرَبی رَاراًإِنَّ الْأَب «
الزمه رسیدن بـه   ،سران بهائیتسایر سازي براي خود و  شخصیت اصوالً 45است.  شمرده

  ی است. یسران بهاسایر و  »بها«اهداف و منویات درونی 
ا در خلف عرش هسـتند.  قومی از شیعیان م ،رّوبینکفرمایند: منظور از  می امام صادق. 16

، هـم  ر خلف عرش معانی بسیار منظـور بـوده  کگوید: و اگرچه از ذ می بهادر این مورد، 
، مقام مدلّ است بر عدم وجـود شـیعه   کن در یکهم بر حسب باطن ولبرحسب ظاهر، 

بریـت احمـر اسـت و بعـد بـه مسـتمع       کمـؤمن مثـل   فرماید:  چنانچه در مقام دیگر می
ه ابلـغ از تصـریح   کـ بـه ایـن تلـویح    بریت احمر دیده[؟] ملتفت شوید، کآیا  :فرماید می

  46ند بر عدم وجود مؤمن.ک داللت میاست، 
 رمکـ وقتـی حضـرت رسـول ا   با توجه بـه آنچـه گذشـت،    تأویل مفهوم ختم نبوت: . 17

توانـد   النبیون فأنا، پس میفرمایند: منم آدم و نوح و موسی و عیسی و نیز فرمود: اما  می
خـتم  ه بدء النبی، بر آن حضرت صـادق اسـت،   کزیرا بعد از آنبگوید: منم آخرین نبی، 

ه در خـدا  ک همچناناولیت و آخریت بر او معنا ندارد،  النبی هم صادق است. مظهر خدا
  47معنا ندارد.

دي از شیعه یـوم  احسخن باب قیامت را روز ظهور شجره حقیقت [خودش] دانسته و . 18
 48ه عنـداهللا حقیقـت نـدارد.   که همه موهوماً امري را توهم نموده کبلهمیده، قیامت را نف

  49یامبران دانسته است.ز برزخ را هم فاصله بین دو ظهور پمراد ا
قـرآن  به معنـی   یقرآنواژة ، ساعۀو از  50دانسته براي نبوت منظور از قیامت را قیام خود بها

آیات قرآن را بـه خـودش   رو،  و از این ،ردهکساعت بعثت خودش را اراده ، قیامت است
، لنـد ه علمـاي اسـالم قائ  کـ بـه معنـایی   را قیامت  ،او هم مانند باب 51کرده است.تأویل 

 52داند. موهوم می
بـه عنـوان نبـرد     ،مکاشـفات یوحنـا  که در کتـاب   ،منظور از مصیبت و بالي آخرالزمان. 19

هم به آن اشـاره  ، مقدس دیگرن اشاره شده و در متون ) به آ14، آیه 16(باب  آرمجدون
نبرد همین مقاله مترجم جنگ جهانی اول و دوم است. البته،  و نیز »حادثه بدشت« شده،

، مبارزة شدید نـور بـا ظلمـت دانسـته    ، طور کلی هنبرد نهایی خیر و شر و ب را رمجدونآ
 53بینی کرده است. عالوه بر مسیحیت، دین زرتشتی نیز آن را پیش: گوید می
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 ،الصـور  ،رالفزع االکب ،االزفۀ ،الصاخۀ ،القارعۀ، الحاقه، الساهره، الطامۀ ،الصیحهر از منظو. 20
  54هاي بها)است. الواح(نامه ،مثل آنها و الناقور

 55وجود بها است. ،»ء هالک إِالَّ وجهه کُلُّ شَی«در آیه » وجه اهللا«مراد از . 21
کـه بعـد از   ، کتاب مقدس به آن اشاره شده استر اي که د هزاره ،ن بهاییای از محققکی. 22

و بعـد از  قبـل، حـین    هاین هزاره را ابتدا به سـه هـزار   56،است ظهور حضرت مسیح
از سـال شـروع ادعـاي    مراد از هزاره، هزاره قبل است که : گوید می، هزاره تقسیم نموده

اصـغر و  صلح (. شود در آن صلح و امنیت برقرار میو  ق) شروع شده است1260باب (
  57.ستا ، سخن عبدالبهاشدلیل و )اکبر

  نتيجه بحث
  است: زیرا:در تأویالت خویش به آیه هفتم آل عمران باطل  بهااستناد 

به مبحث الفاظ  بها ندارد. اصالً مربوطمقصود ور و بقیه آیات ربطی به کتأویل در آیه مذ. 1
  ه امور عینی مراد است.کبلو معانی آن نبوده، 

هم معلوم نیسـت   آنعلم به تأویل دارند،  البیت اهلفقط جز خدا  ،ورکمذ مطابق آیات. 2
تـوان   یعنی از این آیات مـورد اشـاره نمـی   شند؛ تأویالت و همیشه علم داشته بابه همه 
ه ایـن مطلـب از   کـ بلتأویالت و همیشه علم داشته باشند، همه به ، ه ائمهکرد کاثبات 

  آید. دست می هادله دیگر ب
اقتباسـات وي  صـورت،   در این. نه تأویلنامید، » اقتباس«توان  مورد را می در این فعل بها. 3

از  کیـ  در هیچ مثالبراي زیرا  ؛ربطی به مفاهیم اسالمی نداردو شخصی است و جعلی 
  است.گفته ه بها کنیست چیزي  فرق اسالمی معناي قیامت، آن

منـع   ییگونه تأویـل نصـوص بهـا   ه سران بهائیت، اعضاي فرقه را به شدت از هر کبا این. 4
بـدون  هـم تـأویالت    آنایشان مبتنی بر تأویالت است، اما بسیاري از ادعاهاي نند، ک می

  پشتوانه عقلی و یا تجربی.
ال دیگـر  کاشـ ، حتی اگر تأویالت هم پذیرفته شوند، نظر باشدمد گلپایگانی. اگر استدالل 5

شـان و  ای تأویلرو،  امیِ غیر متعلم نیستند. از این کی هیچ ییگران بها ه تأویلکاین است 
  آنان باطل است. اصل مدعاي ،به تبع آن

اقامـه نشـده اسـت.    آنهـا   دلیلی بر اثباتدیگران هم صرف ادعا بوده،  تأویل و توجیهات. 6
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دام دلیل بر انطباق نبـرد آخرالزمـان   ک، ه چند سئوال مطرح است: اوالًک، آرمجدونمانند 
خره مـراد از  بـاأل ، ثانیـاً  یاء سلف بـر جنـگ جهـانی اول و دوم وجـود دارد؟    انباز زبان 

ه بین اردن و فلسطین اسـت،  ک، آرمجدونچه ارتباطی بین تپه ، ثالثاً چیست؟آرمجدون 
جنـگ جهـانی    ،»عقـاب عظـیم  «از  بهـا مراد ، به چه دلیل رابعاً رمل وجود دارد؟کوه کبا 

  باشد؟ و...
ه   کُـلُّ شَـی  «شـریفه   ۀدر آی، »وجه اهللا«ه مراد از کدلیل این مدعا،  هـجإِالَّ و ک هالـ میـرزا   ،»ء

ه مفـاد  ک همچنان ،داند ه خدا را مصداق آیه میکاي  ادله دلیل بر رد چیست؟است،  حسینعلی
واقعـه بدشـت    ،تب مقدس آمدهکه در که مراد از مصیبت و بال، کاین دام است؟ک، آیه است

چـه  بـه راسـتی   ، شف حجاب نموده و مدعی نسخ اسـالم شـد  ک العین ةقره طی آن ک، باشد
مدعاي  ردآیا این خود،  ،درست باشداین ادعا ه ک فرضاً دلیلی بر این ادعا اقامه شده است؟

نسـخ  دیگـر،  ي سـو از نمود و ادعاي نسخ اسالم سو،  یکتوان از  میچگونه  بهائیت نیست؟
بـاب  «، در این جمله تناقضات بهائیت نیست؟از دو جمله  این؟ آیا ردکاسالم را بال معرفی 

اگـر مـراد    الم چیسـت؟ کمنظور از این  58،»آخر له ظاهر خواهند شد و بها الی آخر الذي ال
ه هـیچ  کـ اثبـات نبوتشـان اسـت    ۀ آن الزم 59،تا ابد اشراف بر دنیا دارنددو،  ه آنکاین است 

ه منتهی به قیامـت  که آنان در آخر دنیا، کاست  اگر منظور این. دلیلی بر آن اقامه نشده است
نه بدنی را، رجعت صفاتی دانسته،  ه بها آنکاین همان رجعت است شوند،  زنده میشود،  می

  ور ندارد.کربطی به معناي مذو لذا 

  در بهائيت» اقدس«تب آسماني در اديان و كجايگاه 
تاب مقـدس آن دیـن دارا باشـد.    کباید ه کی است یها ویژگی ،از خصائص اصلی ادیان الهی

تاب و نوشـته  کمجموعه س با کهر هاي خاص خود را دارد.  ویژگی ،لی نظام الهیکبه طور 
رمـز آن  تاب را بهترین حجت انبیاء دانسته، کنیز  گلپایگانیند. کسازي  تواند دین و ادعا نمی

ـ  ،کتـاب خداونـد  یی در دیدگاه بهـا  60را در ماندگار بودن آن دانسته است. میـزان  ه عنـوان  ب
هـم از مصـادیق   » اقدس«. است معرفی شده، مصون از خطایی که در بین امم نصب گردیده

الزم اسـت  ابتـدا،   62حل مشکل در عرصـه حقـوق معرفـی شـده اسـت.       و راه 61تب الهی،ک
ه ادعاي الهـی بـودن   کتاب دیگر، کاقدس یا هر گاه  آن بیان گردیده،تاب الهی ک کاوصاف ی
سنجیده شود تا صحت و سقم ادعا روشـن شـود. بهتـرین معیـار در ایـن      معیار آن دارد، با 
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نظـام الهـی را    ،ریمکن قرآن ای از مفسرکیتب است. کالم در این نوع کالم خالق ک ،سنجش
  63:نمایند گونه توصیف می این

  باشند، از جمله: در نظام الهی، ابهامی وجود ندارد و همه روشن و روشنگر می«
  )١٣: دخان(؛»رسولٌ مبِینٌ«است:  روشنگر اش فرستاده. 1
  )١: حجر( ؛»قُرْآنٍ مبِینٍ«. قرآنش روشن و روشنگر است: 2
  )103(نحل: ؛»هذَا لسانٌ عرَبِی مبِینٌ«. با زبانی روشن و واضح بیان شده: 3
  )١٨٤: اعراف(؛»نَذیرٌ مبِینٌ«. هشدارهایش نیز بدون ابهام است: 4
  )١: فتح(؛»اًمبِین اًفَتْح«. حتی جنگ و صلحش نیز روشن است: 5
ند، گمراهـی او نیـز بسـیار روشـن     کپس هر گروهی در برابر این همه شفافیت مخالفت . 6

  )36(احزاب: ».اًمبِین ومنْ یعصِ اللَّه ورسولَه فَقَد ضَلَّ ضَلَاالً«است. 
  64:هک دارد و مقرر می

  ند، از جمله:ک هاي مختلفی استفاده می از راه 65،ردن نور خداکدشمن براي خاموش «
  )٢٥: انعام(؛»أَساطیرُ الْأَولینَ«زنند:  گرایی می هنهک. تهمت ارتجاع و 1
  )٥: انبياء(؛»أَضْغَاثُ أَحلَامٍ«ویند این سخنان خیال و پندار است: گ . می2
  )٨: احقاف(؛»یقُولُونَ افْتَرَاهأَم «نامند:  پیامبر را دروغ و افترا می. سخنان 3
  )٣١: انفال(؛»لَو نَشَاء لَقُلْنَا مثْلَ هذَا«نند: ک ارزش قلمداد می . آیات وحی را سطحی و بی4
  )٣٠: ابراهيم(؛»اًوجعلُوا للَّه أَنداد«نند: ک تراشی می . براي خداوند رقیب5
  )٢٦ :فصلت(؛»ا تَسمعوا لهذَا الْقُرْآنِ والْغَوا فیهلَ«: دارند از شنیدن آیات الهی باز میمردم را . 6
  )١٢: توبه(؛»وطَعنُوا فی دینکُم«نند: ک زنند و آنان را تحقیر می تب مؤمنان طعنه میکبه راه و م. 7
  )٥٧: مائده(؛»وسعى فی خَرَابِها«تب دارند: کهاي م . سعی در تخریب مساجد و پایگاه8
  )١١٤: بقره(؛»یحرِّفُونَ الْکَلم«. سعی در تحریف دین دارند: 9

  )٢٧: حديد(؛»ورهبانیۀً ابتَدعوها«گذاري در دین دارند:  . گاهی بدعت10
  )١٥٩: بقره(؛»یکْتُمونَ ما أَنزَلْنَا منْ الْبینَات«نند: ک تمان میک. گاهی حقایق دین را 11
  )٤٩: بقره(؛»أَفَتُؤْمنُونَ بِبعضِ الْکتَابِ وتَکْفُرُونَ بِبعضٍ«نند: ک تجزیه می . دین خداوند را12
  )٤٢: بقره(؛»ولَا تَلْبِسوا الْحقَّ بِالْباطلِ«آمیزند:  . حق و باطل را در هم می13
  )٤٢: مائده(؛»لَا تَغْلُوا فی دینکُم«نند: ک . در دین خدا غلو می14
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رُدوکُم  «: خیزند ا مسلمانان به جنگ و ستیز برمی. [همیشه] ب15 تَّى یـح لُونَکُمقَاتزَالُونَ یلَا یو
کُمیننْ د٢١٧: بقره(.»ع(  

هـم بـه ایـن مطلـب      بهـا نـد.  ک ها ایفا می بدیلی در هدایت انسان نقش بیهاي آسمانی  کتاب
تـاب  کمواظـب اوامـر الهـی در     66»تاب بهترین حجت خـدا اسـت.  ک«گوید:  میرده، کاذعان 
  گوید: او می 68و نیز تصدیق آن شمس معنوي(خودش). 67باشید.

آب رفع عطـش   ، بی ـ الیقین و حق الیقین ـ قدرت تشخیص حق از باطل   رسیدن به عین
اینهـا برخـی   فنا بقـا دهـد،    ذهب غنا بخشد ـ بی  یباهللا بیفزاید، محبۀنار حرارت  ند و بیک

بـا  فی اهللا بعد از انقطـاع از ماسـوي،    مجاهدینه مجاهدین فی اهللا دارند. کاوصافی است 
تب الهیـه  کشنوند و آن مدینه،  گیرند و دالیل قطعیه را از سنبل آن محفل می مدینه انس می

، در عهد موسی تورات، در زمان عیسی انجیل و در عهـد محمـد  است در هر عهدي مثالً، 
 ،]منظورش خودش است» [یبعثه اهللا منْ«و در عهد » بیان«، اهللا، فرقان و در این زمان رسول

تب و کمهیمن است بر جمیع تاب است و کها به آن  تابکل کرجوع ه ک [اقدس]تاب او ک
نعم باقیه مقرر غذاي روحانی بخشد و نعمـت قـدمانی   و  ارزاق مقدر استدر این مدایل، 

ـ ن را نصـیب  نصیبا چشاند بر اهل تجرید نعمت توحید عطا فرماید بی ـ اررم نمایـد،  ک ان ک
ل کایمان و ایقان ، معرفت، علم، عنایت، ند و هدایتکأس علم عنایت کصحراي جهل را 

  69نون و مخزون گشته.کمن فی السموات و االرض در این مدایل م
مهـيمن بـر جميـع    «اقـدس را   ،بهائيـان ه، كـ ند كبه اين مطلب اشاره مي صدريتر كد: پاسخ

 70شـمارند.  مـي » ام و اوامـر و نـواهي  كـ مرجع تمـام اح «و » صحائفناسخ جميع «و » تبك
. آوري او بـود  ي از انتقاداتشان همين شريعتكردند، يكه از قبول ادعاي او امتناع كهايي  بابي

 71وتـاه رخ دهـد.  كتوانست در فاصله زماني بسـيار   نمي» بيان«به اعتقاد آنان، نسخ رو،  از اين
عبـه  ك«با اقدس، همانند تفاوت » بيان«ه تفاوت كگفته شده  ييادر برخي آثار بهه، كويژه آن هب

را از لحـاظ   ي آنيه برخـي از علمـاي بهـا   كـ تـابي اسـت   كهمان  »بيان« 72است.» با سومنات
 73!شـيد كبا آن اسالم را به چـالش   بابه كوسعت و مرجعيت ناسخ قرآن دانسته و معتقدند 

ر سـيزده  كـ از ذ، پس اهللا تهراني تآي 74ندارند...ديگر كهيچ مشابهتي با يام اين دو آيين، كاح
  نمايند:ات زير اشاره ميكبه ن ،صفحه از آثار باب

  ایـن آثـار را بـا قـرآن و بیانـات      ،ه بگوییم خوانندگان محترمکتا ابد جاي خجالت است 
  چنـدان جـاي تعجـب از صـاحب ایـن آثـار نیسـت        ننـد. کمقایسه  دیگر ائمه اطهار

ـ شـگفتا از بهـا،    بدانـد.  افضل از پیـامبر و علـی  ه خودش را اشرف و ک   ه از جملـه ك
تب الهيه مانند قرآن قلمداد نموده و از كتاب بيان را در رديف كايقان  ۱۲۱و ۱۲۰در صفحه
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ند و منظور كتوصيفاتي ميين مدينه، تعبير به شهر و مدينه روحاني نموده و از اتب الهيه، ك
ايـن  ب بيان هم داراي اين توصيفات اسـت.  تاك ،محمد عليه در عصر كاصليش اين است 

در پاسخ او بايد ظهور نابهنگـام خـود وي را   . شود مدينه هر هزار سال يا بيشتر تجديد مي
  75مطرح و علتش را جويا شد.

ه گفـت:  کـ  بهـا الم کته خالی از لطف نخواهد بود: الزمه کچند ن، بیان ها پاسخاین عالوه بر 
طبـق عقـل و   خدا باشد. سوي تاب از که باید ک، این است »بهترین حجت خدا استتاب ک«

، »بیـان «تب الهی، کتب آسمانی (الهی) همین است. ولی اگر منظور وي از کجایگاه  76،شرع
نظریـه باطـل اسـت؛ زیـرا نـه او      ایـن  ، است و منظور از خدا، خـودش اسـت  » ایقان«و » اقدس«

 ،آسـمانی، غیرمعقـول  ه اوصـافی ماننـد: غیر  کـ چرا؛ انـد  الهـی  تاب،کنه باب و نه آن دو خداست، 
ر کـ ه از طریـق تف کتأویلی و متناقض بودن،  ،عملی، مغلوط، اصالحیغیرقابل فهم، غیرفطري، غیر

عمل بـه آنهـا    مانع از پذیرش و ،آیدرده است ـ به دست می که خود بها امر ک تب ـ همچنان کدر 
االت بـاز هـم دیـده    کي از ایـن اشـ  بسـیار ی نیز یتب اصالح شده بهاکحتی در  77گردد. می
بعـد از چنـد بـار اصـالح و     ، طباطبـایی  محیطه به قول عالمه کاقدس، بخصوص  شود. می

  78نند.ک ردن آن از اهل ادب عرب پیدا نمیکاي جز پنهان در آخر چاره ،دخل و تصرف
اسالمی و بـه  امل با متون فقهی کنویسد: اقدس از حیث صورت، تشابه  می صدريتر کد

آیـین بهـایی   ، »یعیان و ایرانیان معاصـر بـا ظهـور   فقط به اعتبار ش«ی یادعاي منابع متأخر بها
هـاي   ی از علـت کیان، دهند و محقق تغییر روش می 80به عللی، اما بعداً 79.تدوین شده است

هاي اروپـایی را همـین    تاب در چند دهه اخیر و نیز ترجمه نشدن آن به زبانکعدم نشر آن 
  81دانند. غییر روش میت

: ست. اگـر هـم گفتـه شـود    ا تبی ضروريکاعراض از چنین  ،بهابا استناد به گفتار خود 
هـذا  ، چون و چرا باید از او تبعیت نمود، خواهیم گفـت: اوالً   پس بیپیغمبر است،  بهاچون 
معجـزه، فضـایل واالي   اص خـودش ـ از جملـه ارائـه     الم، باید این ادعا با طرق خـ کاول ال

هرگز داراي  آثار پیامبران ،شخصی و علم لدنی، نه با استناد به گفته خود بها ثابت شود. ثانیاً
مت و علـم  کخدا، نافی غرض، حسوي تابی از کچنین  ه انزال اینکچرانیستند؛ این اوصاف 
و همـه   لیف بما الیطاق خواهد بودکخدا و تسوي ه اغراء به جهل از کضمن اینالهی بوده، 
پیـامبر ختمـی   رو،  از این 82.م به الشرعکم به العقل حکلما حککه قبیح است؛ چرا اینها عقالً

  نمایند. از روایات منافی قرآن میامر به طرح و اعراض  مرتبت
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  اغالط فراوان ادبي و محتوايي در آثار باب و بها
گري نمـوده اسـت.   تحدي ،تاب خویشکبراي پوشاندن لباس حجیت به  بابه، کاینجالب 

ی از ادلـه  کیثار باب را دلیل بطالن وي دانسته، همین آ ،تهکضمن بیان این ن اهللا تهرانی تآی
 ،بافی عرفان ،پردازي وي عبارت 83داند. اساس وي از آثار باب می تمجیدات بیخیانت بها را، 

افـراد در گمراهـی    گونـه  دانسته و خطر ایـن  بابتر از را قوي بهاسازي  و تأویل ،بافی عرفان
ه اجمـالی  کـ اند تحقیق خوبی در این زمینه نمودهان، برخی از محقق 84اند.د مردم را بیشتر می

  85گردد:از آن ارائه می
شـاه قاجـار)، آغـاز شایسـته و     (صـدراعظم محمد  حاجی میرزا آقاسیآغاز لوح باب به 

  گویایی است:  
نـات  کات من الممکینونات المشرکالحمد هللا الذي تقهر بتقهیر تقهر اقتهار قهر قهاریته علی 

ـ و الحمد هللا الذي تعظّم بتعظیم تعظّم اعتظام عظم عظمتـه علـی ذاتیـات المؤتف    ات مـن  ک
الموجودات و الحمدهللا الذي تجبر بتجبیر تجبر اجتبار جبر جباریته علی نفسیات المقدرات 

  86و الحمدهللا الذي اقتدر بتقدیر تقدر اقتدار قدر قدرته علی انّیات المهیات...
اسـت!   دسـاتیر تـاب مجعـول   کدر  87مالفیروزهاي  تراشی فوق، یادآور واژههاي  واژه تراشی

جمساشان جمساس، چمساشان چمساش، خمساشان خمساش، و اسالس پاسـاپایس،   :نظیر
راساراس تاسایاش، یا فرنوش و ورنوش و اردوش (در معناي خـرد و روان و تـن مـاه!) و    

 :[یـا نظیـر   88»ن نیـر: عطـارد!)  وارالس و فورالس و ورالس (در معنـاي خـرد و روان و تـ   
  اظم رشتی.]کحون سیدلحلحون و شلحلک

سـپس عبـارت   ر نموده، و کرا ذ بهاو  بابچند نمونه از اغالط آثار ، وکحسن نیمرحوم 
  کند: ه مقصود ما را برآورده میکنند ک جالبی را از آن مرحوم نقل می

زیـرا از بـس   ؛ ایراد نمـایم نم و اغالط حضرات را کخواهم در عبارت پیچیدگی  بنده نمی
جالالً جلیالً للجاللین ـ جماالً جمیالً للجاملین ـ عظمانـاً عظیمـاً      كانّا قد جعلنا«اند:  گفته

ابرین ـ عزاناً عزیزاً للعازین ـ فتحاً فتیحاً   کبیراً للکبراناً کللعاظمین ـ نوراً نوراناً للناورین ـ   
و امثـال   »شریفاً للشارفین، جبراناً جبیـراً للجـابرین  للفاتحین ـ حباباً حبیباً للحاببین ـ شرفاً   

 سید بابزیرا خود ؛ آید به نظر می کیکمبتذل و ربسیار لمات کر این گونه ک، دیگر ذکذل
یفعل «اند و خود را مظهر  ه متابعت قواعد قوم را ننمودهکاند  و میرزا اقرار و اعتراف نموده

مقید و  و نحو و قواعد قومقیود و حدود صرف،  دانند و به می» م ما یریدکیح«و  »ما یشاء
گفت: اگر بحر و قافیه و معنی  ه میکمناسب است مزاح رفیقی بسیار محدود نخواهند شد. 

  89از من نطلبند، شاعر ماهري هستم!
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وم انه لقسطاس الحـق  التزنوا کتاب اهللا بما عندکم من القواعد و العل«، هکند کتصریح می بها
  90»یوزن ما عنداالمم بهذا القسطاس االعظم و انه بنفسه لو انتم تعلمون.بین الخلق قد

 91،مانند عوارضـات ارضـیه  جمع،  لماتکي از اغالط مانند: جمع بستن بسیارهاي  نمونه
فـاحش  اشـتباهات  دلیل به وجود دارد. و اشتباهات ریاضی و محتوایی  92هاي اصفهان اطفال
ـ  نامـه  بر اردستانیکا علی، مال باب  بـاب از اغـالط ادبـی در الـواح سـبعۀ     وي نوشـته،  ه اي ب
ه قواعـد  کـ نـد  ک گونه توجیه میرده و آن را اینکهم به اشتباهات خود اقرار  بابپرسد.  می

  گوید: او می 93اند. »قواعد شیطانی«عربی 
ـ ؛ گیري در اعراب و قرائت با قواعد عربیه شود، مردود است تهکاگر ن ن قواعـد، از  زیرا ای

ه صاحب این آیات، کشود و شبهه نیست  نه آیات بر آنها جاري میشود،  ه میآیات برداشت
ه هیچ حجتی نزد اولی االلباب از عـدم  کبلد و علم به آنها را از خود نموده، نفی این قواع

  94ذا] نیست...کتر [ لمات اعظمکعلم به آنها و اظهار این نوع آیات و 
هـر پیـامبري   ، زبان براي تفهیم و تفـاهم اسـت.   هکگردند ر میکته را متذکاین نپایان نیز در 

ه آیاتی از قرآن بـر  ک همچنانند، کبا آنها صحبت و با زبان قوم خود، روشن صورت باید به 
ه نشـانه  کـ لـذا آیاتشـان ـ    چون زبان رایج در ایران فارسی بـود،   95این مطلب داللت دارند.

ردنـد  کر کـ چـون ف . از طرفـی هـم،   فارسی نازل فرمودند دانند! ـ را به زبان  معجزه خود می
ردنـد. جالـب   ک ـ نازل می تبشان را به زبان عربیکوحی باید به زبان عربی باشد، بسیاري از 

را قبـول  ، آنارشیسـم ادبـی  یعنـی  و فرزندان و جانشـینان وي، عمـالً ایـن منطـق      بهاه، کاین
. ردنـد کش تاب مقدسشان (اقدس) را در هنگام چاپ به طور مفصل ویـرای کحتی . نداشتند

منـاظرات و   ،ورکن مذامحقق 96هاي بجا مانده را اصالح نمودند. هاي بعدي نیز غلط در چاپ
  97اند. ر نمودهکذ را نیز مستنداً بابهاي  توبه

ـ از جملـه  . انـد  به این اغالط اشاره نمـوده  ،ن در عرصه بهائیتاهمه محقق تقریباً اهللا  تآی
  98.اند اشاره نموده بها باهات ادبیه به برخی از اشتک، تهرانی

بیـان  ه بـا  کـ است از آنها، در همین زمینه  یکي وارد نموده است. یزیادایرادات ، سرويکاحمد 
  :نویسد . وي میبریم میاند، این بخش را به پایان  ه به برخی از شبهات دادهکهایی  آن و پاسخ

 هاي باب و بها است. این از چند راه جاي ایـراد اسـت:   گویی ایراد بزرگ دیگر، عربی کی
ه زبانِ فَرهش (وحی) جز عربی نتواند بود. کاند  دانسته بینی چنین می وتاهکاینان از ، نخست

بـوده، اینـان نیـز     اش، قرآن می به راستگوییه تنها دلیل پیغمبر اسالم، کاند  دانسته چنین می
ه تـا  کاند   وشیدهکگاه  آن گویی پرداخته، به عربیکه این است نند آن را پدید آورند. باید ما
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هاي قرآن  مانندة آیه ه خواسته دستک ،بهاءنند و به ویژه ک سازي][همانندسازي توانند ماننده
ـ انّه لهو الغفـور ال «، »لو انتم تعلمون«را سازد. این است همچون قرآن پیاپی آورده:  ، »ریمک

  و مانند اینها.» افی الغفور الرحیمکلهو الباقی ال انّه«
هایی  پاسخ. اند هاي غلط آورده دانسته و جمله نمی کباب و بها هر دوشان عربی را نی، دوم

باشد و در بسیار  هاي باب بسیار غلط می ایم. نوشته در پیش آوردهاند،  ه در این باره دادهک
هـاي او را   اند، برخـی از یـارانش نوشـته    نوشته هک جاها درخور فهم نیست. اما بهاء، چنان

ـ در آنهـا نیـز غلـط بسـیار اسـت. گذشـته از آن      . با این حـال،  اند گردانیده درست می ه ک
  ناشیگري از هر سوي آن پیدا است.. باشد و عامیانه می کهایش خن جمله

اسـت   این. و دلیل خواهند خواست[گرفت] دانم بهائیان این را به گردن نخواهند گفت  می
ار که آن را شـاه کآورم. همان لوح احمد،  ان نمونه میهاي او را به عنو جمله از نوشته کی

نخست او این است: ۀ مزد صد شهید نوید داده. جملشمرده و براي هر بار خواندنش، خود 
این بـرگ  «، هکآن. معنی هذه ورقۀُ الفردوس تغنَ علی افنان سدرة البقاء بالحان قدس ملیح

هاي  نار بازماندن (بقاء) با آهنگکهاي درخت  خواند به روي شاخه بهشت است و آواز می
  ی (قدس).کدار پاکنم

آواز «اگـر بـه معنـی    » تغن. «1شماریم:  می کایکه یکهایی هست  جمله، غلط کدر این ی
و بگوید  ، الف و الم آورد»قدس«. بایستی به سر 2؛ »تغّنی«بایستی بگوید: است، » خواندن

دو در ایـن واژه،  ». الملیحۀ«بایستی بگوید: است، » الحان«اگر صفت » یحمل. «3؛ »القدس«
، »رکمـذ «ه بـه جـاي   کآورده، دیگري آن» رهکن«، »معرفه«ه به جاي کی آنکغلط رخ داد: ی

  رده.کیاد » مؤنث«
بر روي  هکدارد؟!... آن بلبل است  ها چه معنی می از آن سوي، خواندن برگ به روي شاخه

نـار، در عربسـتان و جاهـاي    کُ، درخـت  »سدر«از این گذشته،  99نه برگ.ها خوانَد،  شاخه
ـ بهـر آن اسـت   ه در قرآن نامش آمده، کشود و این میآب پیدا  بی ه درخـت دیگـري در   ک

متـر  کباشـد و   هاي گوناگون می این همه درختبوده. در ایران،  متر شناخته میکعربستان 
  بوده؟! چه جاي یاد آن میدیده، نار را کُسی درخت ک

  گونه است. هایش از این بیشتر جمله. ی نیستکتنها این ی
تـاب  ک«گوینـد:   ه اگر ندادندي بهتر بودي. مـثالً مـی  کدهند  هایی می در اینجا بهائیان پاسخ

ایقان . این دروغ استه، کدر حالی ». ه به فارسی نوشتهک، ایقان است كاصلی جمال مبار
ـ تاب ارجدار او، کنوشته.  100پیش از دعوي من یظهره اللهیرا بهاءاله  ه بـا قـرآن برابـر    ک

ـ تاب نخستش که سراسر به عربی است. همچنین باب، کباشد  اقدس میشمارند،  می ه در ک
چـه  سراسر به عربی است. اما بیان اگره آن نیز کوثر است کتفسیر سورة برابر قرآن نوشته، 

  باشد. شته، ولی عربیش بیشتر میآن را به عربی و فارسی هر دو نو
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انـد و   شـناخته  ه باب و بهاء، زبان فرهش را جز عربی نمیکگمان است  به هر حال، این بی
نامه را نیز  نماز و دعا و زیارتند. بهاءاهللا، کسازي  مانندهخواسته در برابر قرآن  ی میهریک

ـ رو اسـت  از ایـن  انـد،   ه گاهی فارسی نیز نوشـته کبه عربی ساخته است. این ه فارسـی  ک
هـا در   چـون سـال   ،عبـدالبهاء ه پسر کاند. چنان اند و به هوس نوشتن با آن افتاده دانسته می

ی یاد گرفتـه بـود، هوسـبازانه گـاهی هـم      کها زیسته و تر كدر میان تراستانبول و ادرنه، 
  است) نوشته... که بسیار خنکی (کهاي تُر لوح

ـ ی». به قرآن نیز ایراد گرفتند«دهند:  گاهی نیز بهائیان چنین پاسخ می  101ی از میسـیونرهاي ک
به قرآن چند ایرادي گرفتـه و آن دسـتاویزي در دسـت اینـان      هاشم شامیمسیحی به نام 

سی به آن ایرادي نگرفـت  کگردیده. باید گفت: قرآن در حجاز در میان عرب پدید آمد و 
فت شدند. اگر پس از هاي آن در شگ ه همگی از استواري و شیوایی جملهکدر جاي خود، 

ه چه ارجی به کچند ایرادي به آن گرفته، پیدا است مسیونر مزدور مسیحی،  کهزار سال ی
هاشم شامی به سراسر قرآن بیش از پنج یا شش ایراد نگرفته و ایـن  گاه  آن آن توان نهاد؟!
اي چند غلطـی   هاي بیان سراپا غلط است و اقدس نیز در هر صفحه ه جملهکجز آن است 

  وان شمرد...ت
مبعوث الهی را تابع اقـوال سـیبویه    کخواهید ی شما می«دهند:  سانی پاسخ میکگاهی نیز 
وگـو از   گوییم: این نافهمیدن و یا خود را به نـافهمی زدن اسـت؛ مـا گفـت     می» گردانید؟

ـ وگو از این است  داریم. گفت سیبویه و اَخفَش نمی هـایی   ه هـر زبـانی، از روي قاعـده   ک
ند، کباید پیروي از آنها نویسد،  گوید، یا می ه با آن زبان [سخن] میکسی کهر  هکگردد  می

اي پابستگی ننماید،  سی به هیچ قاعدهکه کهاي دیگري را پدید آورد. این و یا خودش قاعده
  102ودن نتوان نامید.کسی را جز کسرایی است، و چنان  گویی و پریشان آن غلط

  گيري نتيجه
. از بهائیـت حرفـی بـراي گفـتن نـدارد      ،محتوایی و مطابقت با وحـی  ،ادبی ،از حیث علمی

پسـند و رفتـار خـوب و     زیبا و همـه  مجبور به طرق دیگري از قبیل: شعارهاي غالباًرو،  این
تـه از دیـد خودشـان پنهـان     کباالخص در اجتماعات غیر بهایی هستند. ایـن ن افعال خوب، 

هـاي بعـدي اصـالح     یـا در چـاپ  ننـد،  ک ان مـی را یا از دید عموم یا پنهـ ایشان آثار نیست. 
 ربـط و  بـی  انصـافاً یی هم اگر بدون تعصب نگریسـته شـود،   نند. تأویالت و تفاسیر بهاک می
اصـول و مبنـا    بـی  ،باشـد چنـین  ه کبر فرض الفاظ نیست.  ،مجراي تأویل اساسند. اساساً بی

افی بـود.  کال ادعاهایشان همین مورد بر ابط ،بهاو  بابنیست. اگر نبود هیچ ایراد دیگري بر 
  دام است؟کعلم عادي است،  اگر علم لدنی این
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هاي ملموس و عینی سده بیسـتم   . معنی ظاهري: همان جنگ1نبرد آرماجدون داراي مفاهیمی از این قرار است: 
 انبیاء هاي ایذایی ضدبهایی یا حمله عینی و ملموس عقیدتی به بهائیت. . معناي غیرظاهري: انواع حرکت2است؛ 

 (باتعبیر: ) و عبدالبها»بالي ناگهانی و عقاب عظیم«با تعبیر: ونه فارسی کلمات مکن 63در فقره  1858در سال بها (
، 10، مجلـد یـک، ش   نجـم بـاختر  ( .چه که در انتهی نورانیت ملکوت بر ظلمت عالم ناسوت غلبه خواهـد کـرد  

بینـی   ز پـیش را که پیروزي بهائیان باشد را نی اند. ضمن اینکه عبدالبها، نتیجه آن بینی نموده )آنرا پیش.1ـ2صفحات 
شـود و   شود و اکنون غالباً با کوه کرمل یکـی دانسـته مـی    و شناخته میدوه مجِِِِِکآرمجدون، که به عنوان اند.نموده

ترین نقطه ورود به میدان نبرد ارمجدون مـذکور در عهـد جدیـد     مسیح هم در عکّو (عکا) پتولمائیس که نزدیک
  آید. است فرود می

  . همان.54
مظهر ظهور الهی وقتی ، در آثار مقدسه بهائی به این نکته اشاره شده است که در لحظه قبل از اعالم امر . همان:55

گـردد؛ و کـل    هدفمند معلق مـی » خلقت«ود جی نبرده و به حضرتش اقبال نکرده، وپ ی به هدف اوسکه هنوز ک
فضل الهی و بـا اقبـال پیـروان و     بعد از آن به». وجه اهللا«ر وجود آن حضرت، یعنی گرسد م شیء به هالکت می

  گیرد. (به بیان عربی و فارسی در مورد قیامت و موت رجوع کنید) صورت می» خلق جدید«اصحابش، 
  .به بعد 1آیه  20باب ، مکاشفات. 56
  همان با استناد به سخن عبدالبها در:. 57

Tablets of abdu baha abbas vol.III (compl. A.R. windust، chicago: Bahai publishing so ciety), 
p. 659-660. 

دور بهائی هم نقـل شـده    40این بیان در صفحه  277، صایام تسعهسوره صبر نازله از قلم حضرت بهاءاهللا،  58
 است.
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  .221-123صهمان، . ابراهیم کاویان و سعید باغستانی، 97
  مقام اضافه است؛شد؛ زیرا در  ، باید حذف می»جناحین«در » نون«و 58، 38، 7. صفحات1. 98
  ، در چند مورد اشتباه به کار رفته است. از جمله:»لعل«ـ 

کلمـه ترجـی اسـت، بـه     » لعـل «داخل شده است. در حالی که، از آنجا که » تجري«ایقان، که بر فعل  13ـ صفحه
ننـد:  شود، باید مدخول آن اسم باشد، مگر در صورتی که متصل به ما کافه باشد. ماتنهایی بر فعل وارد نمی

  »لعلما أضائت لک النار«
تأکید ثقیله نیز همراه فعل ذکر شده که ترجی با تأکید هم مناسبتی » نون«، عالوه بر دخول در فعل، 49ـ در صفحه 

  ندارد؛
شد، نه با  ؛ با ضمیر متصل ذکر می»لعلکم«، باید »لعل أنتم بمواقع االمر تطلعون«، در عبارت ایقان 66ـ در صفحه 

  ؛102و  80مچنین در صفحهضمیر منفصل.ه
  ؛»لعل یستشرق علیک«ایقان 139ـ همچنین درصفحه 

  .)؛83-82، صمحاکمه و بررسی باب و بها، امه مصطفوي.( مانند: علّایقان 28و  24در صفحه » تر أعظم«ـ 
  شد؛ باید گفته می» طائرین«، »مطیورا«، به جايایقان 38ـ در صفحه 
مورد جمع است. خبرش شد؛ زیرا اسم کان در این گفته می» مشروبین«، باید»مشروبا«، به جايایقان 49ـ در صفحه 

  هم باید جمع باشد؛
گفت.(ج  باید می» سالکا«، »مسلوکا« گفت. همچنین به جاي باید می» تغنی«، »تغن«، به جايایقان 49ـ در صفحه 
غالط محتوایی زیادي هم در که اشاره شد ا. الزم به ذکر است همچنان39-38، صگویدبهائی چه میتهرانی، 

هایت) التـی  نمونه دیگر، این دعا از بها است: اللهم إنی اسئلک بشعراتک (ریش شود. آثار آندو مشاهده می
. 123ص ،ادعیه حضرت محبوب، یتحرك علی صفحات الوجه کما یتحرك علی صفحات االلواح قلمک االعلی

 نسخه الکترونیکی.(ترجمه: استاد مردانی.))
 



   ۱۸۹ فريبي در بهائيت ، ابزار عوامتأويل

                                                                                                        
 به معنی کبوتر است ـ ویراستار.» ورقاء«به معناي برگ، و » ورقۀ«زبان عربی، در . 99

بـود. جهـت    اش را داده منظور پیامبر بعد از باب است که باب وعده» کسی که خدا ظاهرش خواهد کرد.«. 100
ژوهشـی امـام   پ نامه کارشناسی ارشد، موسسه آموزشی پایان، نقدي بر بهائیتحسین منطقی، اطالع بیشتر ر.ك: امیر

 . ،1390خمینی
 جا: مسیونر. همه. 101
 .410-409ص، تاریخ جامع بهائیتر.ك: بهرام افراسیابی، . 102
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  منابع
ها و مدارس  سازمان حوزهقم، ، علوم قرآنی(با استفاده از تقریرات درس آیت اهللا معرفت)، محمد جواد، لو کندراس

 .1379شور، کعلمیه خارج از 

  .1382تهران، مهرفام، چ دهم، ، تاریخ جامع بهائیتبهرام،  ،افراسیابی
، پـاییز و  12، سـال 48ش  ،تـاریخ معاصـر ایـران    »و مـدعیان مهـدویت   قائم موعـود اسـالم  «پور صالحی، امیر

  .1387زمستان
  .1372، پاییز 6 ش ،2و پیش شماره  1پیش شماره ،معرفت ،»تأویل قرآن«کبر، ا علی ،بابایی

 .1382 بهار ،17 ، شهفت آسمان ،»تاب آسمانی در ادیان ابراهیمیکتأویل «، حسین، توفیقی

  .1346تب االسالمیه، کچاپ دارالتهران،  ،گویدبهائی چه میجواد،  ،تهرانی
 .1387أسراء، قم، ، تفسیر تسنیمعبداهللا، آملی،  جوادي

المعـارف بـزرگ اسـالمی،    دائـرة تهران، مرکـز  سیدکاظم موسوي بجنوردي،  زیر نظر ،بزرگ اسالمی دایرةالمعارف
1369.  

رکـز مـدیریت حـوزه    مقـم،  اوشی در فرقه ضاله بهائیت)، ک(، در جستجوي حقیقتعلیرضا،  ،روزبهانی بروجردي
 تا. علمیه، بی

 .1377، بهار 24ش ،معرفت ،»آن با تنزیل قرآنتأویل قرآن و رابطه زبان شناختی «محمدکاظم،  ،رکشا

 ،بازار سلطانی ،تب االسالمیهکدارالتهران،  ،ها از مرتضی آخوندي گفتار و پاورقی ،اي از سن پالو نامه ،اهللا امان ،شفا
1349.  

  .1376مدخل بهائیت،  ،حرف ب ،3ج ،تهران ،اسالمی دایرةالمعارف، بنیاد دانشنامه جهان اسالممحمود،  ،صدري
  ق. 1417مؤسسۀ األعلمی للمطبوعات، ، بیروت ـ لبنان، المیزانطباطبائی، سیدمحمدحسین، 

  تا. بی ، قم، دفتر انتشارات اسالمی،همدانی باقرموسويترجمه سیدمحمد، المیزان ـــــ ،
  .1388قرآن،  ی ازهای ز فرهنگی درسکمرتهران، (گزیده تفسیر نور)، پرتوي از نورمحسن، قرائتی، 

تاریخ معاصـر  ، »ذیبکهاي فرارو تا توبه و تمیرزا علی محمد باب؛ از چالش« ،و سعید باغستانیابراهیم، اویان ک
  .1387، پاییز و زمستان12، سال48ش ، ایران

 ی)کترونیک(نسخه ال 56ی، ص کترونیکنسخه ال ،بهائیت از ادعا تا واقعیتمهدي،  ،ریمیک

  تا. ، بیز نشر آثار عالمه مصطفويکمرتهران، ، باب و بها محاکمه و بررسیمصطفوي، 
ـ یامـام خم  یپژوهشی و موسسه آموزش ،ارشد یارشناسکنامه  انیپا، نقدي بر بهائیتین، حسیرام ی،منطق  ،قـم  ،ین

1390.  
  تا. نا، بی جا، بی بی ،اجود التقریرات، نائینی

  تا. نا، بی جا، بی ، بیفلسفۀ نیکو، حسن ،وکنی

  بهائيمنابع 
 ی.کترونیک، نسخه الگنجینه حدود و احکام ،عبدالحمید ،اشراق خاوري
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 .1329، هران، مهرط ،اسالم و دیانت بهایی مقاله اکبر فروتن، علی

الفرائد فی بیان وجوه اقسام الدلیل و البرهان و جواب مسائل انتقـد بهـا    ،محمد رضا الجرفادقانیبن  ابوالفضل محمد
 ق1315 ،قاهره ،علی أهل االیقان حضرة الشیخ عبد السالم

  تا. نا، بی جا، بی بی، 4ج ، مکارم اآلثارآبادي،  علی حبیبمحمد
، 9 ش bahai studies Reviwنشـریه   »بالي عظیم، ارمجدون، و هزاره معهـود « ،)stephen lambden(استفن  ،لمبدن

2000/1999. 

  .تا بینا،  جا، بی بی ،بیانبه ن امنتشره از سوي مؤمن، النائمین هرساله تنبی ،عزیه خانم
  تا. نا، بی جا، بی ، بیکشف الحیلعبدالحسین آیتی، 

، مؤسسه معارف بهائی، حضرت باب شرح حیات و آثار مبارك و اصول اصحاب عهد اعلیحسینی، اهللا محمد  نصرت
 ) کترونیکمیالدي، در (نسخه ال 1995بدیع،  152

  .تا بینا،  جا، بی بی ،بهاءاهللا و عصر جدید ،اسلمنت
  .4ج، تا بینا،  جا، بی بی ،اسرار االثار ،فاضل ،مازندرانی

  .بالي عظیم، ارمجدون، و هزاره معهود ،)stephen lambdenاستفن لمبدن (
بـا اسـتناد بـه     ،، ترجمـه داریـوش معـانی   نکاتی چند درباره کتاب احکام جزائی کتاب اقدس مقالـه  ،اودوشفر

  )181و  148، 100هاي  شماره(مضمون کتاب اقدس 

 ). Crime and punishmentهاي بهائی براي حقوق جزائی آینده ،  (دیدگاه ،جنایت و مکافاتادوشفر، 

  .1، ج مکاتیبعبدالبها، 
 .مکاتیب ثانی ،عبدالبها

 .کتاب مستطاب ایقان»النبیینخاتم«در وراي  ،كریستوفر باک

  .ق1352ی، کاهللا ز فرجچاپ مصر، ایقان  ،علی حسین ،نوري
 م.1900، الشعریۀالموسوعات بباب مصر،  ،کتاب مستطاب ایقان ،علی نوري حسین

  ی.کترونیک، نسخه الایقان ،علی حسین ،نوري
  .اقدس ،علی حسین ،نوري
 .ایام تسعه، علی حسین ،نوري

  ایران.داراالثار ملی بهائیان جا،  بی ،3ج ،مجموعه آثار قلم اعلی ،علی حسین ،نوري
  .ادعیه حضرت محبوب ،علی نوري، حسین
 .هکمجموعه الواح مبار ،علی نوري، حسین

 .اقتدارات ،علی نوري، حسین

  .قیوم االسماءعلی محمد،  ،شیرازي
 .بیان فارسی ،محمد علی ،شیرازي
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 .دالئل سبعۀ ،علی محمد ،شیرازي

  .هابیلیانسايت 

stephen lambden, tablets of abdu baha abbas vol.III, compl.A.R. windust, chicago: Bahai publishing so 
ciety, 1919. 
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