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٢٠/١/١٣٩٦  
  تورج امینی

  
  

  شناسی  نامۀ بهائی نگاهی به مقاالت فصل
  کتاب ایقان: قسمت دوم

  
  

مصاحبۀ م، موضوع ایرادات فرانچسکو فیچیکیا را بر اساس شناسی نوشت نامۀ بهائی خست از فصلنمقالۀ ر نقدی که بدر 
، برای »جمالتی از تورج امینی که باید یادمان بماند«ای تحت عنوان  قبل مقاله چند هفته. احمد پورمرور بررسی نمودم

با عبارات  این شخص. »میثاق شیبانی«ربطی بود دربارۀ مقالۀ من، از شخصی به نام  من ارسال شد که توضیحات بی
را » محقّق«و » مبلّغ«که هنوز فرق کسی  البتّه! ین بهائی معرفی کندمرا از مبلّغان مشهور آی بودخواسته  ،بسیار تکراریِ

عاالن گشتی کوتاه در اینترنت زدم و دانستم که مشارالیه از ف. در بارۀ مقاالت من اظهار نظر نکند داند، بهتر است نمی
نامۀ  راجع به فصلاز نوشتن مقالۀ دوم و سوم  دیدم لیو ،خواستم جوابی بر نقد او بنویسم .ستنیز هپژوهی  سایت بهائی

   .بازخواهم ماند، لذا از نوشتن جوابیه به شیبانی منصرف گشتمشناسی  ائیبه
بپردازم که مهدی حبیبی راجع به کتاب ایقان نوشته  نامۀ مزبور دیگر از مقاالتِ فصلقصد دارم، به یکی  در این نوشتار

نامۀ  تحقیقی است برای پایان عنوان شده که نوشتۀ حبیبیشناسی،   نامۀ بهائی در فصل مزبور در معرفی مقالۀ. است
به صورت کتابی مستقل  ١٣٩٤در سال » غزل بهائیت بیتِ نقدی بر شاه«نامۀ او به نام  دانشگاهی وی و کامل شدۀ پایان

روشمندی نویسنده چگونه و سازد که  ام، ولی بررسی همین مقاله، معلوم می من کتاب مذکور را ندیده. انتشار یافته است
در  که در همان گشتِ مختصرِ یادشده عجب آن .اش چه مقدار است شناسی تفکرات و اطالعات دینمایۀ چنین  هم

پژوهی و از فرم نوشتاری، فهمیدم که حبیبی نیز از کارمندان آن  ای بدون نام نویسنده در سایت بهائی ، از مقالهاینترنت
  ! سیستم است

است که او سخنان گذشتگان و درگذشتگانِ اعضای انجمن  آید این نخستین چیزی که از مقالۀ حبیبی به چشم می
هایی است  نوشتۀ او تماماً تکرار حرف. ای راجع به کتاب ایقان نزده است حرف تازه و کرده ییبازگوکپی و حجتیه را 

که بدین طریق آورد  به وجود میجای تأسف برای سیستم آموزشی نیز  چنین اتّفاقی. اند ئین بهائی زدهکه قبال مخالفان آ
   .ندنک را نابود می» نامه پایان«مفهوم ها  بعضی

  
١(  

کار را از منظر آیین بهائی فراهم  و پایه و مایۀ این سازد ان قبل از خود را مشخص میکتاب ایقان روشمندیِ فهم کتب ادی
اهمیت کتاب ایقان را در  ،اش، به درستی مقالهتوان گفت که حبیبی در  می از برخی جزئیات، پوشی با چشم. نماید می

شکند، های اعتبار کتاب ایقان را ب به حساب خود، تصور نموده که اگر بتواند پایه اواما  .آیین بهائی توضیح داده است
از همان أسفا که اما  ه،از وجوه مختلف به مطالب کتاب ایقان پرداختحبیبی از این رو  .آیین بهائی فروخواهد پاشید

   :کج رفته است نخست، راه را
  



٢ 
 

قاهره را مورد مطالعه  ١٣١٨آقای محمدرضا تهرانی معروف به افضل، کتاب ایقان چاپ اصالح شدۀ «
فلتات اهل ایمان در خطئات متن (قرار داده و هشتاد و چهار خطای ادبی و محتوایی آن را در کتاب 

اند و  ز کتاب ایقان گرفتهایشان در کتاب خویش، بیش از پانزده خطای ادبی ا. شمرده است) ایقان
کرده  عاهای او را با احادیث دیگر ردغیر قابل  ،بدیهی است که بروز خطای ادبی در کتاب الهی. اند اد

  )٦٤ص . (»پذیرش است
  

تواند  خوانندۀ محترم می .مربوط به این نوشتار نیستی است، که عنوان عجیب» فلتات اهل ایمان«بحث در بارۀ کتاب 
ها سر هم  و چهچه نوشته  اوببیند که اگر از ادبیات آقای افضل سر درآورد، در اینترنت این کتاب را مطالعه نماید و 

، سخنی بگوید که آیین خودش را نفی مانند حبیبی خیلی عجیب است که یک معتقد به آیین اسالماما . استکرده 
هستند، زیرا این روش را او به تاریخ ) داماد یحیی ازل(ز این بابت مدیون میرزا آقاخان کرمانی ها ا ای همۀ حجتیه. کند

  ! معاصر تزریق کرده است
به  که همان ایرادات عیناً یراداتی به آیین بهائی گرفتهمن در مقالۀ نخست، در  همین باب مطالبی نوشتم که پورمرور ا

اعتقاد خودش وارد است و تذکّر دادم که اگر یکی از معتقدین به ادیان وحیانی در هر موردی به آیین بهائی اشکال 
بروز خطای «نویسد  کسی که می .توان به اعتقاد خودش وارد ساخت وارد کند، همان اشکال را در همان موضع می

بلکه اگر قرآن را هم  فۀ ظهور ادیان وحیانی را نفهمیده، فلساصالنه تنها ، »ادبی در کتاب الهی غیر قابل پذیرش است
  .است، آن را سرسری خوانده مطالعه نموده

برای اصالح امور اجتماعی و ترقی روحانی آمده، در  کند که از جانب خدا کسی ادعا میشود و  وقتی دینی ظاهر می
ع اوضامدلول چنین ادعائی این است که . شده است ظاهر سعادت دنیوی و اخروی مردمان واقع مدّعی گشته که برای

تدوین کند قصد دارد قوانینی  نیست و پیامبر ه رسول الهی در آن ظاهر شده، سالم و کارآمداجتماعی کاحوال فرهنگ و 
ر الهی »قوانین موجود«بنابراین اگر . که راه را برای ایجاد سعادت باز نماید ظهنها آمده تغییر آبرای  کارآمد نیست و م

   .کاری عبث و ناپسند است ،با قوانین موجود است، سنجیدن او
ای جدید، با فرهنگی  بر آن شد که جامعه آن بزرگوار. داشت ومی ظاهر شد که فرهنگی ستبرمثال رسول اکرم در میان ق

و قواعدی جدید ایجاد  تازه بنیاد بگذارد، لذا اقتضای ظهور او چنین بود که قواعد فرهنگ عرب جاهلی را بشکند
بارها این مطلب  در قرآن. عملی رسول اکرم بود، ایجاد اشکال بر روند فکری و انکافران و مشرک العمل عکس. نماید

حضرت گفتند که آیا ما باید فرهنگ آبا و اجدادی را رها کنیم و به تو ایمان بیاوریم؟  عنوان شده است که کفّار به آن
 سنجیدند و چون آن دو را نین خودشان میر بدین معنا بود که آنها قوانین رسول اکرم را با قواچنین سخنی از جانب کفّا

کسانی که به . ای مسلمانان سخت نبودبر جواب دادن به اعتراضات کفّار. کردند دیدند، اعتراض می خوان نمی هم
وان با قواعد عرب جاهلی سنجید، بلکه این بود که رسول اکرم را نمی ت با کفّار حضرت رسول ایمان آوردند، بحثشان

  .است »فهم حقیقت« او خودش معیار و مالک و میزانِ
در قرآن بارها . هایی که کفّار با رسول اکرم داشتند، بحث زبان و فصاحت و بالغت قرآن بود اتّفاقاً یکی از بحث

گفتند که اگر بخواهیم،  میبه رسول اکرم  ایشان. بیاوریدتوانید، مانند قرآن را  خطاب به مخالفان اعالم شد که اگر می
شاء لقُلنا مثل هذالو «: گوییم مثل قرآن را می پاسخ کفّار به تحدّیِ قرآن، نشانۀ این است که آنان قرآن ). ٣١ /انفال(» نَ

به خود اجازه بود، ادبای عرب  آن در ادبیات عرب کتابی بدون بحثاگر قرچنین  هم. دانستند نظیر نمی را کتابی بی
. داده است او آموزش این آیات را به ، یعنی سلمان فارسی،که یک ایرانی دادند که به رسول اکرم طعنه بزنند نمی

از منظر مسلمانان، در آن پاسخ کفّار و در این طعنۀ ادبا، غرض و مرضی نهفته بوده که در نظر بهائیان، آن ) ١٠٣ /نحل(
طبع مشرکین مکّه، طبع همان «به قول عّمه طباطبایی  .حجتیه سرایت نموده است بهمثال غرض و مرض رجعت کرده و 

  )تفسیر المیزان، آیات اولیۀ سورۀ قمر( !»های گذشته بود مکذّبین از امت
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 که نمایندگانزمان شاعران آن نگاه مثبتی به شعرای عرب جاهلی نیست، از همین بابت است که  ،که در قرآن این
حتّی یا  کنند پردازی می مدّعی بودند که بهتر جملهآنان . کردند دبیات قرآن ایراد وارد میبر نوع ا عرب بودند،ات ادبی

ه معترضان به رسول اکرم، متن چنین ترجیحی بدان معنا است ک. دادند را بر آیات قرآنی ترجیح می »معلّقات«اشعار 
وقتی قرآن را صریح آیۀ قرآن است که اعراب، . دانستند می را به نسبت قواعد رایج در زمانشان، دارای خطا قرآن
قواعدِ اساس کسی است که بر » مجنون«) ٥١/ قلم. (خواندند می» مجنون«حضرت را  آنالعیاذ باله شنیدند،  می

سول اکرم، حضرت، خود نمایانگر آن است که ر کند و دادن چنین نسبتی به آن اجتماعی رفتار نمی پذیرفته شدۀ
در قواعد  که مربوط به بحث ما است اً خصوصو  در قواعد اجتماعی عرب اً عموم رسول اکرم .ساختارشکن بوده است

 . نبود ادبای زمان خودشفضال و شعرا و خوشایند آید،  به نظر می تغییراتی ایجاد نمود که قومآن  ادبی
م ه بهائیان زده است، اعراب جاهلی به رسول اکرات کتاب ایقان ببه عبارت دیگر، همین حرفی که حبیبی در بارۀ ادبی

کند، پس شعرای عرب هم حق  زدند و اگر حبیبی می  ه را رداست که بهاءال به خاطر عدم رعایت قواعد ادبی، محق
کفّار هایی که رسول اکرم به  نیاورند و بنابراین بر اساس اندیشۀ حبیبی و امثال او، تمام خردهداشتند به رسول اکرم ایمان 

   !بوده است و مشرکین گرفته، بالوجه
تر از  بسی عمیقد، بلکه نادانستگی او دان را نمی» معیار«ط این نیست که در سخن ناروایی که زده، فقاما مشکل حبیبی 

آیین اسالم خیلی زود فراگیر شد و در منطقۀ وسیعی که . و باید شرحی مختصر بر این نادانستگی نوشت ها است این
 از جمله در حوزۀ ادبی، ، در همۀ وجوه خودآفرین بود و سعادتکردند، کتاب قرآن که وحیانی  مسلمانان زندگی می

 پذیرفتند که ادبیات آن سفر جلیل، فصیح و بلیغ است و »اعتقادی«مسلمانان از لحاظ . مالک زندگی مسلمانان گشت
  .گفتن و نوشتن الکی شد برایمسنجش و ادبیات قرآنی بنابراین 

سرآغاز تدوین صرف و نحو  ه است و حتّیروایاتی موجود است که قواعد زبان عربی پس از استیالی اسالم تدوین شد
هایی که  ام، یکی از کتاب شنیده. کنند منسوب می» لیوئابواالسود د«و یکی از صحابۀ او به نام را به حضرت امیر 

که بخش قابل توجهی از قوانین صرف و » مغنی«خوانند، کتابی است به نام  های علمیه می طّب علوم دینی در حوزه
گر  که از طرفی نشان ، قواعد زبان عرببه عبارت دیگر. نحو در آن کتاب، به استناد آیات قرآن تدوین یافته است

و محصول تالش مسلمانان پس از نزول کتاب قرآن  گر خطای ادبی، حاصل رف دیگر نشاناز طاست و  درستی گفتار
   .استآیین اسالم  بهنسبت جنبۀ تعبدی 

شناسان عرب  بسیاری از زبانکه  نخست آن. وارد استبه سخن حبیبی یرادات و اشکاالت اساسی ا ،این فراینداساس بر 
که ادبیات در این باب اند  اند، مقاالت بسیار نوشته های مختلف اعتقاد داشته حلهبه ناند و  مسلمان نبودهو غیر عرب که 

با چه حجم، در چه  در این وادی، چگونه و سازد که در اینترنت معلوم می جستجو. االت فراوان استاشک ایقرآن دار
شان مغرض و دشمن اسالم و  همه ها الزاماً این آدم. اند تاختهاسب سخن را  ،معروف شناسانِ  سخنکدام  هایی و زمان

آیا به نظر . اند شناسی به قضیه نگاه کرده زبانمختلف و از جمله دانش م وو گروهی از آنان از وجوه عل اند قرآن نبوده
ی برای رد مالکمتبحرند، عرب که بسیار بیشتر از حبیبی و امثال او در ادبیات شناس  سخن این دانشمندان زبان ،حبیبی

به اعتقاد برخی علمای مسلمان که به وحیانی بودن این است که  ،تر مهم  دوم واست؟ و رسول اکرم قیقت قرآن کردن ح
و به اعتبار  صرف و نحو نشدهو از جمله قواعد ن، رعایت اصول قرآدر در برخی مواضیع نیز اعتقاد دارند، آیات قرآن 
دینان را از روی بغض  اگر گفتار و نوشتار مسیحیان و یهودیان و بی !وجود دارد» خطای ادبی«، در قرآن گفتار حبیبی

غیر « ،قرآن» پذیرش«و آیا بر اساس قانونی که حبیبی گذاشته،  کنیم؟باید های این مسلمانان چه  بیانگاریم، با گفته
  !خواهد بود؟ »قابل قبول

ی که به قرآن وارد است، جوابی به اشکاالت ها، اخیراً دکتر سروش کسی است که از سر استیصال و بی در میان خودی
من اسالم دکتر سروش نه تنها دش. این مباحث آسوده کند فراهم نموده تا خود را از دسترا  »رؤیاهای رسوالنه«نظریۀ 

در . خدمتی به جامعۀ اسالمی نموده استبه گمان خود آیین دمیده و این روح حیات به  نیست، بلکه به خیال خود
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جواب بر اساس تفکّر اسالمی شناسی همچون دکتر سروش، هر چه کرده، نتوانسته  ان این است که اسالمواقع، داست
، لذا تنها کاری که به فکرش رسیده، این بوده که صندوقچۀ اعتقاد خود را از دوش بیابد» خطاهای قرآنی«مقنعی بر 

در جامعۀ » فکری دینی روشن« کند که ماجراییبی توجه حب. کس بدان نرسد بردارد و به جایی بیاویزد که دست هیچ
قرآن با معیارهای علوم زمانۀ  چون برخی از مواضعبه همین خاطر به وجود آمده است که از نظر این اشخاص، اسالمی 

را از  »خطاهای دین« ،تر کاری نمود و آن را متوازن ساخت و به عبارت ساده ما سازگار نیست، لذا باید دین را دست
  .آن سترد

ند که بر اساس دانش داخودش را محق بکه  نظر حبیبی مبنی بر این: بگویممقصود من از بیان مطالب فوق این است که 
. است ربط و بی نادرست کّ، را بسنجد ک ظهورییا عدم حقّانیت ، حقّانیت و قواعدی که خودش پذیرفته و یا ساخته

  . تواند بفهمد نمیدر هیچ زمانی پرورد، هیچ دینی را  ش میکسی که چنین بنیادی را در ذهن
 هایی بر اند که برای یافتن پاسخ بوده علمای بسیاری. گونه نیست که سؤاالت و یا شبهات جواب نداشته باشند اینالبتّه 

که  که مشکلی وجود داشته یکی آن. دارد تالش علمای مسلمان در این باره، دو معنا. اند تالش کرده» خطاهای قرآنی«
با قواعد حاکم بر جامعه نبوده  رآنکه تطابقی بین متن ق وجودِ مشکل، خود دال بر این بوده و هدش میباید پاسخ داده 

دید، برای خودش قواعدی بنیاد آیین ج، یعنی وجود دارد» درون دینی«ی بر اساس قواعد های که جواب وم ایند. است
و که از بیرون کسی بر آنها آگاه نیست و مؤمنین جدید باید آن قواعد را کشف کنند و برای مردمان  نهد می

  . توضیح دهندکنندگان  سؤال
بنابراین در اعتقاد بهائی، نسبت دادن خطا  .ید فهم قرآن را به دست داده استخود مدّعی است که کل »کتاب ایقان«
ها را فراگرفت و  واژهتأویلی  باید معانی  متشابهاتآیات در حوزۀ  ،قاد بهائیانبه اعت. متن قرآن کاری شایسته نیست به

بنابراین از هر دو سوی محکمات و متشابهات، بحث . عنصر زمان را ملحوظ کردباید محکمات آیات در زمینۀ 
  . هایی نیز موجود است اشتباهات قرآنی قابل بررسی است و جواب

من بخشی از . باید ببینیم نظر مؤسس آیین بهائی در این زمینه چیستاست، » دبیخطای ا«چون موضوع مورد بحث، 
نوشته ) رئیس مذهب شیخیه(خان کرمانی  که در جواب حاجی محمدکریمرا » لوح قناع«یکی از الواح بهاءاله به نام 

ضوع خطای ادبی در آثار بهائی به مونگاه آیین هم معلوم شود که ، های بهاءاله آورم تا بر اساس گفته ل میدر ذیشده، 
  :مردمانی هستند در نظر بهاءاله، خطاگیرندگان از چه گروهو هم مشخص گردد که  چیست رسوالن الهی

  
 .قوم قواعده غلط است و مخالف است ب ،»ذکر أتم«و  »مأعظ باب«اند که کلمات  تو و أمثال تو گفته«

هر  .ودش یاو نم زانِیم ،ست و دون اوا کل  زانِیم ،هیاله ۀکه کلمات منزل ]ای[قدر ادراک ننموده هنوز آن
 ۀنقط«ات یباری آ [...] اعتبار ساقط ۀدرج آن قاعده از ،ه استیات الهیقواعدی که مخالف آ ک ازی

 که فرقان از یامیفکر کن در ا[...]  بریخ یتو از قواعد قوم ب ،مخالف نبوده ،فداه روح ماسواه ،»أولی
لذا  ،ا از نظر شما محو شدهیگو .اند اعتراض نموده ان چه مقداریأهل طغ ،ت رحمن نازل شدیسماء مش

ن اشراق شمس محمدی از افق عز یکه در ح د خود را بشناسییشد که بعضی از آن ذکر شود شا الزم
چه اگر  ،ودیگر موسوم بیاسم ده ب امیست که در آن اا ت آنیغا ؛چه مقدار اعتراض نمودی ،صمدانی

   .مودین یاعتراض نم ن ظهور بر حقیهرگز در ا ،نبودی تو از آن نفوس
ری لذَنبِکِ إنَّکِ کُن«د یفرما یخا که میزل تیدر حکا[...]  از جمله غف اعتراض  »نیمن الخاطئ تِ و استَ
و « ۀمبارک ۀیآ ن بریچن و هماز قواعد قوم است در جمع مؤنّث  چنانچه ،باشد د خاطآتیاند که با نموده

ن المسکلمةٌ م هاسم یهاند که  اعتراض نموده »ح»م مؤنّث  دیبا »ةکلم«ه ب ر راجعیث دارد و ضمیتأن ،»ةکَل
اله نازل ن عندنبوده که قرآن م یشکّ .کن ن اله حکمینک و ب یانصاف ده و ب  یحال قدر[...]  باشد
چنانچه بعد معلوم و واضح  ،اند توهم نموده بوده از آنچهه مقدّس یست که کلمات الهیو شکّی هم ن شده
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قواعد ه جواب بعضی از اعتراضات را ب چنانچه بعضی علما ،اعتراضات از غل و بغضاء بوده شد که آن
لمرِف النّقطةَ التّی م لتَع ألاسفَ ،ناعندَ هلمع ولکن ،اند داده ع لنها فُص ما  ما کان و ه شوی یشا ،کونید متنب
که  ستا آنه ن اعتراضات نظر بیشود و ا یه نازل شده و میاله ۀیبر فطرت أصل ،آنچه از فطرت نازل [...]

اعتراضی متشبث ه لذا هر نفسی ب .ریاله کثند و أعداءلیقل الهحسب ظاهر قوت نگرفته و احباءه ب ،ن أمریا
منظور از [. )چاپ مصر، لوح قناعمبارکه، مجموعۀ الواح (. »دمقبول ناس شو تن جهیاه د بیشا که
  ]، سید باب استدر متن باال» نقطۀ اولی«و  »ذکر اتم« ،»باب اعظم«

  
٢(  

همان  مطالبی پرداخته و در به ذکر، »مغالطه در ایقان«شده و تحت عنوان  بحث مصداقیوارد  ،مقدّماتی بعد ازحبیبی 
برخورد  »علمی«سازد که  تا به همگان وانمود استکرده  المثل و قوانین منطق ضربشته به آغرا  سخن ،نخستین مثالش

  :او نوشته. مباحث کتاب ایقان را نفهمیده استاز همان ابتدا نشان داده که اما حبیبی  .گوید کند و منطقی سخن می می
  

هر : شود گفته میهای نامطلوب است، این است که  گونه استفاده ضرب المثلی که بسیار مناسب این«
شود که عکس مستوی  در اصطالح منطق گفته می[...] گردویی گرد است، اما هر گردی گردو نیست 

، برابر »هر گردویی گرد است«در این مثال، عکس مستوی گزارۀ . موجبۀ کلیه، موجبۀ جزئیه است
ه برای نشان دادن پیامبری ترین دالیلی که بهاءال یکی از مهم . شود می» بعضی از گردوها گرد هستند«

دلیلی که او بیان . اند سید باب ارائه کرده، این است که مردم علیه او و بر رد او کارهایی را انجام داده
کرده، چنین است که از آیات قرآن شاهد آورده که مردم نسبت به پیامبران دیگر هم چنین کارهایی انجام 

از جانب برخی مردم مورد دادند، لذا باب نیز که  مورد آزار قرار میکردند و  دادند و آنها را اذیت می می
ایمان ] اسالم[اگر مردم به حرف پیامبرِ [...] زار قرار گرفته، الجرم پیامبر بوده است اذیت و آ

آوردند، پس این  ایمان نمی] هبهاءال[= ای نیز به سید باب و به خود او  آوردند، به این دلیل که عدّه نمی
  ) ٦٧و  ٦٦ص . (»دو شخص از پیامبران هستند؟

  
ه در ایقان این نیست که چون منطوق سخنان بهاءالنه مفهوم و نه فهمد که  اگر کسی کتاب ایقان را درست بخواند، می

ماجرا را از طرف در کتاب ایقان ه بهاءال !بوده استند، پس سید باب رسول الهی سید باب را اذیت کرد مردم
غلط بودن کارهای مردمان «در حول ه در ایقان بیانات بهاءال .دهد حقیقت توضیح میظهور هات مردم در رفتار با اشتبا

رفتار مردمان، اعم از عوام  خواهد این نتیجه را بگیرد که ه با بیان تاریخ زندگی انبیاء، میبهاءال. است» در زمان ظهور
کردن مظاهر ظهور  با پیامبران بدرفتاری شده استها  ت، زیرا در همۀ زماننیس و خواص، مالکی برای رد:  

  
زیرا اگر عبد بخواهد اقوال و اعمال و افعال عباد را از عالم و جاهل، میزان معرفت حق و اولیای او «

ناظر به ایام قبل شوید که چقدر مردم، از [...] قرار دهد، هرگز به رضوان معرفت رب العزة داخل نشود 
ایت مفتوح چون ابواب عن [...]اند  دهو ادانی که همیشه منتظر ظهورات احدیه در هیاکل قدسیه بواعالی 

نمودند  شد، جمیع تکذیب می مرتفع و شمس غیب از افق قدرت ظاهر می گردید و غمام مکرمت می
ن آید که در شود تا معلوم شود و مبره در این الواح ذکر میی از حکایات انبیاء مجمال ضلهذا بع[...] 

چه را که قلم از ذکرش خجل و  آوردند آن جمیع اعصار و اقران، بر مظاهر قدرت و مطالع عزت وارد می
  .»منفعل است
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بود،  میراجع به اعمال مردمان صفحه اگر کتاب ایقان همین چند . یسمالمثل حبیبی نیز بنو در بارۀ ضربرا نکتۀ ظریفی 
ل را المث اما این آقای گردوشناس که یک ضرب. کرد که هر گردی گردو نیست یشد بر شبهۀ حبیبی تأمل شاید می

نویسد، حواسش نیست که بهاءاله در کتاب ایقان، فقط یک خصوصیت از  جا می جا و آن یادگرفته و مرتّباً آن را این
و شرایط ظهور قائم در  تاها خصوصی ده. المثل باشد را بررسی نکرده است که مصداق این ضرب» شرایط ظهور قائم«

سید «کتاب ایقان مورد تفرس قرار گرفته و در هر مورد شرح مستوفا تحریر گشته و ضمناً آن شرایط با زمان و شرایط 
ک ی شک میگاه. مطابقت داده شده است» باب  که به  یا این ایقان را تمام و کمال خوانده تابکنم که آیا حبیبی اصال

  !؟کپی کرده است اش نامه نها را در مقاله و پایاننموده و آو اکتفا راجعه افاضات پیشینیان خود م
یکی از . کتاب قرآن را هم درک نکرده است کند که د معلوم میکتاب ایقان را متوجه نشده، خو که حبیبی گذشته از این

آخرین دین و حضرت رسول  مشود، این است که اگر اسال یجاد میسؤاالتی که برای غیر مسلمانان در مواجهۀ با قرآن ا
همه قصه از پیامبران در قرآن چه  اکرم آخرین پیامبر است و قرآن کافل و ضامن سعادت نوع بشر تا پایان دنیا است، این

موضوعیتی دارد؟ کتابی که باید حاوی فرامین و قوانین و اصولی باشد که برای همیشه راهنمای مردمان گردد، چرا 
های تکراری و یا مشابه آنچه در  پرداختن به موضوعات اجتماعی برای نوع بشر، به گفتن قصه اش به جای بخش عمده

انان است اگر موضوع، نصیحت مسلم ها چه نسبتی با سعادت مسلمانان دارد؟ تورات بوده، روی آورده است؟ این قصه
خوب است، باید گفت که توضیح این مسائل نیازی به و تعقّل و تکبر بد است و یا صداقت  بر این امر که مثال حسادت

تر و  سرایی، امر را روشن بندی فضایل و رذایل، پیش از اسالم هم بوده و اگر داستان پردازی ندارد، زیرا تقسیم قصه
زنان «قصۀ حضرت یوسف که به فتوای برخی علما، سازد، چرا از قصص دیگر استفاده نشده است؟ آیا  تر می واضح
در عین حال، حاوی چه نکات اخالقی است که در داستان موسی نیست، اما اند،  از خواندن آن منع شده »مانمسل

قرآن را علما از برخی  و است؟ اگر سورۀ یوسف حاوی مطالب اخالقی است» ن القصصحسأ«ها یا  نیکوترین قصه
، چه کسی قادر است و قابلیت دارد اند ی منع کردهنیمی از مسلمانان را از خواندن نصایح اخالقبه غلط اند و  نفهمیده

وقتی تعدادی از علما در مصداق بخشیدن به  را در طول تاریخ اسالمی بسنجد؟ »نگاه به قرآن« غلطییا که درستی و 
  اند، چه توقّعی به مردمان عادی است؟ مفاهیم قرآنی ناتوان

های پیامبران را از منظر  رسول اکرم قصه قابل توضیح است کهاین صورت  در آیین بهائی بههای قرآنی،  داستان موضوع
پس از خود و تنذیر  »الهی کلّی ظهورِ«به مسلمین تبشیر . »تنذیر«و  »تبشیر«: ای که داشته، نقل نموده است دو وظیفه

معنای قابل  ،منظردو های قرآنی از این  قصه. انجام دهند »ظهور کلّی«با آن نباید مسلمین نسبت به برخوردی که 
ی که مردمان پیشین با هاینماید که مبادا رفتار ، پیاپی به مسلمانان یادآوری میاکرم رسول کنند که ی پیدا میتر فهم

های رسوالن الهی در قرآن، ذکر  داستان. تکرار کنندبا مظهر بعدی را رفتارها اند، آنان نیز همان  ظهورات الهی داشته
به همین سیاق،  .اند بر اساس اذیتی که شده است، نه اثبات حقّانیت رسوالنواجهه با پیامبران در مکارهای غلط مردمان 

ان است نسبت به ظهور سید باب و مصداق گیری بر رفتار مسلمان بران نیز خردهاستناد بهاءاله به موضوع تاریخ پیام
  :بخشیدن به این آیۀ کریمه

  
» یا ح ةًسر لَعبادِی الع أتیهِما ی م من ر کانُإ ولٍس  ِوا بحسرت : مضمون به فارسی[ )٣٠/ یس( .»ئونَهزِستَ ه ی

  ].ندردک که او را مسخره می مگر آن ،آید ایشان رسولی نمی ایندگانی که بربر بباد 
  

ه فعل ک» آید نمی«یعنی » ما یأتیهم«. توان در بارۀ این آیه نوشت که مربوط به بحث قبلی نیز  هست مطلبی را می
این دو فعل در یک جمله، . ماضی استمراری استفعل که » کردند مسخره می«یعنی » کانوا یستهزئون«مضارع است و 

رو همۀ مترجمان،  از این! به کار رفته است »غلط« ،مطابقت معنایی ندارند و به اعتبار بحث حبیبی یکی از این دو فعل
من به عنوان یک بهائی، اعتقاد  !»نیامد«: اند معنی کرده و نوشته »ماضی«به صورت بدون هیچ دلیلی را » ما یأتیهم«



٧ 
 

کنم که این ترکیب، تذکّری به مسلمانان است که تا به حال هر پیامبری  ندارم که این جمله اشتباه است، بلکه فکر می
ای مسلمانان، ارد و شما د برای آینده نیز» شمولیت عام«، اند و این حکم آمده، گروهی از مردم او را مسخره کرده

به عبارت دیگر، همان بحث مستوفایی که در کتاب ایقان راجع به  .دامان شما را نگیرد »حسرت« مواظب باشید که آن
کنند، مصداقی در مدلول و منطوقِ این آیۀ  که مؤمنان و غیر مؤمنان در هر ظهور، رجعت میصورت گرفته، » رجعت«

  . داردنیز قرآنی 
  
٣(  

که روشی که بهاءاله در مواجهه با آیات و روایات در پیش گرفته، تطبیق مصادیق  نویسد ادامۀ گفتار خود می حبیبی در
و سخنانی که بهاءاله در بارۀ حاجی مزبور در  خان کرمانی الی از حاجی محمدکریماو سپس به ذکر مث. با آنها است

  ) ٦٨و  ٦٧ص (. گذارد می» اشتراک لفظ مغالطۀ«و نام این کار را  پردازد کتاب ایقان آورده می
که  ، به این مضمون که هیچ تر و خشکی نیست، مگر این»فی کتابٍ مبین ال رطبٍ و ال یابِس إ«: آن هستای در قر آیه

بهاءاله در . هستو همه کس تر، قرآن مدّعی است که در قرآن ذکر همه چیز  به عبارت ساده. در قرآن باشدذکری از آن 
آورده کرمانی خان  مطالبی در بارۀ حاجی محمدکریم، این آیه و با استناد بر دیگر آیات قرآنی کتاب ایقان بر اساس

  :است
  

ذکر شده، این است که در مراتب علم و جهل و عرفان و ایقان او، در کتابی که ترک نشد از آن امری، «
شود به این  که منتهی می این فرماید تا می و بعد بیانات دیگر »ثیماأل عاموم طالزقُ  ةَ جرنَّ شَإ« فرماید می
ملتفت شوید که چه واضح و صریح وصف او در کتاب محکم . »ریمالکَ زیزالع  نتأ کنّق، إذُ« ذکر

 ذکر نموده »اثیمعبد «فض جناح، مذکور شده و این شخص هم خود را در کتاب خود، از بابت خ . أثیم
 تابِ و ی الکی اإلسمفف ریم زیز بین األنعام و کَ ال «تفکّر در آیۀ مبارکه نموده تا معنی . ع طبٍ وال ر و

تابٍ مبین فی ک إ ٢١٠و  ٢٠٩کتاب ایقان، بند ( .»درست در لوح قلب ثبت شود» یابِس(  
  

رسانده و نوشته که یکی از ی بیشترکار را به جزئیات » قاموس ایقان«خاوری در کتاب  در تشریح جمالت باال، اشراق
در انتقاد خود به حبیبی اما ! ، گیاه تنباکو است که کرمانی مزبور عادت به جویدن آن داشته است»شجرۀ زقوم«معانی 

  :نوشته استمطالب کتاب ایقان، چنین 
  

که از  نهایی را انجام داد؟ آیا ای توان چنین تعیین مصداق جای سؤال از بهاءاله است که از کجا می«
کریم [لفظ کریم در آن آیه استفاده شده است و نام شخصی هم که علیه سید باب کتابی نوشته است، 

  )٦٨ص . (»توان نتیجه گرفت که او اهل جهنّم است؟ ، می]است
  

. ر استنظی ، در موارد دیگر هم نشان داده که تسلّطش به قرآن بیبا آیات قرآنی تطبیق دادن مصادیق البتّه بهاءاله در
 ١٨او را بر اساس آیۀ  جواب ، بهاءاله؟امیرکبیر از او پرسید که در قرآن در بارۀ من چه نازل شدهخان  محمدتقیوقتی 

وذُ بِالر«: داد» سورۀ مریم« از إنّی أع حمن م إن کُ نک تَ نتکه تو پرهیزکار باشی برم از این ، یعنی من به خدا پناه می»اًقی! 
چیز  ذکر همهاگر . بربخورد، حبیبی دچار مشکل باشد به اشکال ه در این بارهسد که بیش از آنچه بهاءالر اما به نظر می

کدام آیات قرآن را  ؟چه نازل گشته خان کرمانی در قرآن راجع به حاجی محمدکریم ،در قرآن هست، پس به نظر حبیبی
  حاجی مزبور تطبیق داد؟ توان با می
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باید به سؤال  در این صورت، او. تقادی که دارد، جوابی پیدا کندممکن است برای این سؤال با توجه به اع حبیبی
آیا غیر از آیه یا آیاتی را مصداق حاجی مزبور قرار داده است؟  ای، بر پایۀ چه قانون و قاعدهخودش جواب بدهد که 

نای اعتقادی خواهد بود که از پیش آن را انتخاب کرده این است که هر جوابی که حبیبی به سؤال باال بدهد، بر مب
مغالطۀ اشتراک «جوابی برای هر سؤال پیدا کند، آیا کارش احتماال به زیبایی ه و اگر حبیبی بتواند مانند بهاءالاست؟ 

   نخواهد بود؟» لفظ
فی ال رطب و ال یابس إ«آیۀ پیچ و خم ه نیست که مشکل دارد، بلکه حبیبی در در حقیقت در این موضع، بهاءال 

رموز قرآنی واقف است و برای اثبات ادعای خود الواح همۀ ه مدّعی است که به بهاءال. گیر کرده است» کتاب مبین
 انعایشبه اقتضای اد د تانند چنین ادعایی بکننتوا میو رفقایش یبی آیا حب. بسیار و از جمله کتاب ایقان را نوشته است

و  اند، ادعایشنچنین ادعایی دارو رفقا بی د؟ اگر حبینر هر مورد، مصادیق ادعای خود را از قرآن نشان بدهد دنبتوان
  .روانه گردد انشبه سوی نحل قرآنیی ال ند تا سیل سؤاالتنچهارچوبۀ آن را علنی ک

  
٤(  

   :ادامه دادهچنین  اینه، توسط بهاءال» تضمین آیات قرآن«موضوع  باحبیبی مقالۀ خود را 
  

» ه به بخشی از سه از آیه یا روایتی ادر بعضی از مواردی که بهاءالتفاده کرده است، تنها آن آیه را با توج
   :گوید برای مثال او می. آن به کار برده است

، عالم را احاطه »ه نُور السمواتِ و األرضال«ای عزیز، در این صبح ازلی که انوار (
  ). نموده

ه منظور نظر اوست، جا هیچ ارتباط معنایی با چیزی که بهاءال ح است که استفاده از این آیه در اینواض
ای استفاده  خواهد بگوید که در این زمان نور او در عالم درخشیده است، اما از آیه ه میبهاءال. ندارد

که او به این  ها پیش از این الس. ها و زمین است کرده که در آن گفته شده که خداوند متعال نور آسمان
  )٦٨ص . (»[...]ها و زمین بوده است  دنیا قدم گذارد، خداوند متعال نور آسمان

  
گاهی خوانندۀ غیر بهائی از الهیات بهائی، سعی نموده که ذهن خواننده را علیه  حبیبی در این بخش، با توجه به عدم آ

در ) پیامبران(قسمت عمدۀ کتاب ایقان در توضیح جایگاه مظاهر ظهور  این در حالی است که. ه برآشوبدگفتار بهاءال
چپ زده است تا خوانندۀ  که خودش را به کوچۀ علی حبیبی یا کّ کتاب ایقان را نفهمیده و یا این. عالم هستی است

  .اش را گمراه کند مقاله
اتی آیین بهائی، سه عالم وجود دارددر اندیشۀ الهی :»یا به تعبیر  »عالم حق«. »عالم خلق«و  »الم امرع«، »عالم حق

. است ها برای شناسایی او مسدود ، قابل فهم و دسترسی نیست و تمام راه»ذات غیب منیع ال یدرک«ادبیات بهائی 
، »عالم خلق«. شوند از این عالم مبعوث می) پیامبران(مظاهر ظهور حق است و عالم صادره از نخستین  ،»عالم امر«

  .است »ملکوت«چنین  و هم» عالم مادی«و شامل این ی است که از عالم امر صادر و حادث شده عالم
» اله«است و آنچه که در ادبیات اسالمی به نام » عالم خلق«، خالق »عالم امر«به دیگر سخن، در الهیات بهائی، 

قتی در قرآن عنوان شده که خداوند نور بنابراین و. شود اطالق می »عالم امر«یات بهائی به خوانده شده، در اله
ترین معنای آن این است که  است و ساده »عالم امر«ها و زمین است، از منظر اعتقاد بهائی، این جمله مربوط به  آسمان

در  .پذیر است ها و زمین هستند، یعنی شناسایی و فهم حقیقت، فقط از طریق مظاهر ظهور امکان پیامبران، نور آسمان
» ها و زمین نور آسمان«تواند مصداق  است، می »هورمظهر ظ« ی کههر کساز منظر اعتقاد بهائی، ت است که این صور

   .باشد
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وقتی در قرآن  .اختصاص یافته است» اطالقِ صفات الهی به مظاهر ظهور«ای از کتاب ایقان به موضوع  قسمت عمده
گرفته و به همین واسطه  »لقای مظهر ظهور«به مؤمنان داده شده است، بهاءاله آن را به معنای » لقاء اله«وعدۀ 

بک«چون  عباراتی در قرآن هم. کرده است اند حل کنند، حل ی را که مفسران نتوانستهدیگربسیار  معضالت ر جاء« 
 »ةرها ناظبِلی رإ«، )٢٠/ مزمل( »وا الهض أقرِ«، )٥٦/ زمر( »اله نبِفی ج«، )١٣٨/ رهبق( »اله ةَبغَص«، )٢٢/ فجر(
وی «، )٥٥/ زخرف( »ونافُما آسلَ فَ«، )٧٢/ ص( »وحین رم  فیه خت فَنَ«، )٢٣/ قیامت( ) ٥٩/ فرقان( » رشی العلَعإستَ

بسیار متفاوت و  یدرگیر نموده و سخنان آیاتآن توضیح و تفسیر و توجیه هماهنگ مفسران را در  وجود دارد که... و 
و «در آیۀ » نور پروردگار«حبیبی بهتر است در کتب تفسیر به دنبال کشف معنایِ . ناهمگون از آنان به جا گذاشته است

ورِ ربِها در این . اند معنای این آیه چگونه درمانده بگردد تا ببیند مفسران در توضیح) ٦٩/ زمر(» أشرقَتِ األرض بِنُ
  .صورت او شاید به عظمت کاری که بهاءاله در توضیح آیات قرآنی کرده، پی ببرد

توان به  تاب ایقان را صرف توضیح این معنا کرده که صفات و مفاهیم معنوی را حتّی نمیی از که صفحات فراوانبهاءال
، قرض داشتن ، پهلوپذیرفتن ، آمدن، رنگبودن مانند نور، و کلمات جسمانیخدا نسبت داد، چه رسد به اصطالحات 

 حث کتاب ایقان این است کهب. و غیره... ، بر تخت استقرار یافتن و دمیدن، ناراحت گشتن گرفتن، دیده شدن، روح
اما  .گردد برمی» هیمظهر ظهور ال«به که در قرآن به خدا نسبت داده شده، به نوعی اصطالحات مادی مفاهیم معنوی و 

ت باال را جمالقطعاً ، که اگر اینطور نبود، احتماال نفهمیده و گذر کرده، هم خوانده صفحات را اگرحبیبی آن 
  .نوشت نمی

های بهاءاله را نپذیرد، اما بخواهد راجع  تأویلکتاب ایقان و تواند  چگونه می ،»نور بودن خداوند«در بحث  حبیبی اما
و ها جمع  یعنی چه و چرا آسمانها  توضیح دهد که آسمان چنین بخواهد و هم ؟صحبت کند »خداوند ودننور ب«به 

ها را همانند پیاز الیه  که آسمان است ت توصیف عالم بر اساس علم نجوم قدیمآیا این جمال زمین مفرد آمده است؟
کجاست که  »آسمان«د؟ اصال نباطنی دار معانیاین سخنان که  ؟ یا اینپنداشتند و زمین را مرکز عالم الیه می

رفت، چگونه  »تفسیر«و  »تأویل«به سراغ باید برای جواب دادن به این سؤاالت معنا پیدا کند؟ و اگر  »ها آسمان«
مشکل را حل » تأویل«و اگر نه؟  »اله«راجع به ، اما توان توضیح باطنی داد در بارۀ نور و آسمان و زمین، میاست که 

   د، پس چرا باید علیه کتاب ایقان رساله نوشته شود؟کن می
  
٥(  

  :نوشته است» بهاءاله سیر به رأیِتف«در باب  یتر، مطالبی است که حبیب معنی تر و بی ها عجیب از همۀ بخش
  

] بهاءاله [...مربوط به قیامت و مفهوم قیامت است  تفسیر به رأی، در بارۀ آیاتِ ترین مواردِ یکی از مهم«
عبارات بسیاری از جمله شمس و قمر، تفطر سماء، تبدّل ارض، غمام، موت، حیات،  به تأویل و تفسیرِ 

روشن است که این نظریۀ او با . بعث، صوراسرافیل، لقاءاله، رجعت، حشر و خلق جدید پرداخته است
 ٦٩ص . (»متفاوت است مفاهیم اسالمی کامال(  

  
اصوال تفسیر به رأی، چه اشکالی دارد؟ مگر علمای اسالم که قرآن را تفسیر : سیدکه باید از حبیبی پر نکتۀ نخست آن

کنند و گاه معانی تفاسیرشان فاصلۀ زیاد از هم دارد، در حال تفسیر به رأی نیستند؟ این پدیدۀ بسیار عجیبی است که  می
کنند که بنیان اعتقاد خودشان را زیر  ن میبرای مبارزه با آیین بهائی، گویندگان و نویسندگان متدین، مطالبی را عنوا

  ! برد سؤال می
های  در کتاب ،گوید که پیامبران قبل بهاءاله می. که چه اتّفاقی رخ داده است متوجه نگشته حبیبی کّکه  نکتۀ دوم آن

گرفتند، اما حقیقت قضیه  اند که اگر زمانی پیروان هر دین، آن مطالب را به معنای ظاهری می خود مطالبی را بیان نموده
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بهاءاله مدّعی است کلید . ها را آموخت آن کتاب »زبان«هستند و باید نیز ها دارای حقایق باطنی  این است که آن کتاب
بسیار،  رجاتِاین کار به د. را گشوده است آنها» هرشدۀم  شرابِ  مهرِ«را به دست داده و باطنی کتب الهی مطالب  فهم
 بخش قابل توجهی معنای حقیقی به لمانانکند که مس به عبارت دیگر بهاءاله ادعا می. فراتر است »تفسیر به رأی«از 
سازگار  »مفاهیم اسالمی«گیرد که نظریۀ بهاءاله با  اند، آن وقت حبیبی به بهاءاله خرده می دهپی نبرآیات قرآنی  از

در باب قیامت و بعث و که مسلمانان ین است که آنچه صحیح نیست، مفاهیمی است داستان بهاءاله ا! نیست
   .اند برای خود ساختهصوراسرافیل و لقاءاله و حشر و خلق جدید و غیرهم، 

های مسلمانان از  برداشت« نِدر واقع، یکسان نشان داد. استخودساخته  و در اعتقادِدر جای دیگر  حبیبی گرفتاریِ
های  این است که گفته سؤال. اننده توسط حبیبی است، بازی با لغت برای گمراه کردن خو»مفاهیم اسالمی«با » قرآن
است که ما » مفهوم اسالمی«یک  گویند، کدام همه فرقه در اسالم که معموال سخنان متفاوت و متباین و متضاد می این

است، » مفاهیم اسالمی«های متفاوت، مصداقی برای  یم غیر اسالمی بدانیم؟ و اگر همۀ آن گفتهه را مفاهبتوانیم بقی
 با »بهاءاله یۀنظر« ناسازگاریِسخن راندن از  ؟ءاله هم نوعی مفهوم اسالمی تلقّی گرددچه اشکال دارد که نظریۀ بها

  . ، سخنی لغو و عبث است)اردند مشخص چیزی که در عالم واقع مصداقِ یعنی(» مفاهیم اسالمی«
که در درجۀ نخست باید بتواند  داند می» اسالم«نظر خودش را مطابق با حتماً نویسد،  وقتی چنان جمالتی میحبیبی 

است که این دهندگان  و بقیۀ نطریهنیست، بلکه مشکل اساسی او  اینالبتّه مشکل حبیبی باز، و این ادعا را ثابت کند 
مطلب،  برای روشن شدن این و هماهنگ نیستقرآن با متن و مفاهیم مربوط به قیامت، » قیامت«در بارۀ  سخنانشان

  . ه شودی نوشتمختصراً توضیحباید 
موافق و ، قرآن و تفسیر یا تأویل آیاتراجع به بهاءاله  نظربا که اکرم نازل شده  در سورۀ قیامت آیاتی خطاب به رسول

  :است همراه
  

. »هیانَینا بلَ م إنّ ع، ثهرآنَع قُبِاتَّ فَ رأناهإذا قَ، فَهرآنَو قُ  همعینا جلَنّ عإه، بِ  لعج تَ ل کسانَه لک بِحرِ ال تُ«
نمودن و خواندن  زبان خود را به عجله برای خواندن قرآن حرکت مده، همانا جمع: مضمون به فارسی[

  ].کن، سپس بیان آن بر عهدۀ ما استزمانی که ما قرآن را خواندیم، آن را تبعیت  .آن بر ما است
  
 .بر عهده گرفته استخود که خداوند بیان و توضیح و تشریح معانی آیات قرآنی را  به صراحت اعالم گشته این آیات در

خداوند پیامبر دیگری خواهد پس اکرم تبعیت از آیات الهی است،  وظیقۀ رسولاگر ای این است که  مدلول چنین آیه
جز از راه ظهور پیامبران صورت  »بیان خداوند«در اعتقاد دینی،  را بیان کند، زیرا قرآنیفرستاد تا تأویل آیات 

در سورۀ اعراف که  جالب آن .شود باید در ظهور بعد معلوم و روش بنابراین بخشی از مفاهیم اسالمی، اصوال  .گیرد نمی
  :در روز قیامت رخ خواهد داد ،تأویل آیات درج شده و تصریح گردیده که اشارۀ دیگری ٥٣و  ٥٢آیات 

  
»قَد جِئ ولنل لى ع ع لناه تَابٍ فَصم بِكاهدًى وه م  وم حمةً لقَ ونَؤیر ل  .منُ َتأوِیه ونَ ار ینظ یلَه یوم یأت 
ولی ؟لُهیوَِتأ ل ربِنا بِالحقِقَد ج ،ن نَسوه من قَبلیالذِ  قُ ست ر ن شُفَع ،اءنا مل لفَفَه یاءد ر  ،شفَعوا لنا او نُ

نَعمل غَ نّا نَعمل یر الذِیفَ روا قَد ؟كُ س خ م وه نفُس وا  ا  همانا: مضمون به فارسی[ .»تَرونَفیضل عنهم ما كانُ
آورند، هدایت  ی تفصیل دادیم که برای قومی که ایمان میآن را از روى دانش وم یكتابى آوردن ایشابراى 

را از  كسانى كه آن ؟لش فرا رسدیوأروزى كه ت تأویل قرآن را دارند جزانتظار  ا آنانیآ .باشدو رحمت 
ما شفاعتگرانى برای  ایپس آ ،را آوردند حق  ،ما خداوند پیامبرانِ همانا :ندیگو  مى ،اند  ردهکفراموش  قبل

به راستى  ؟میانجام ده ،میداد ر از آنچه انجام مىیم تا غیه شودبازگردان ای ؟شفاعت كنندرا هست كه ما 
 ].دستشان رفتاز  ،ساختند  دروغ مىو آنچه را به  وارد کردندان یز شیكه آنان به خو
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کید شده ٧عمران، آیۀ  در سورۀ آلچنین  هم از تأویل آیات  ،ی دیگران، کس»راسخون در علم«و  »خدا«غیر از  که، تأ

گاهی ندارقرآنی  یا » وحی«ی از جنس کسانباید ، بلکه توانند باشند نمیراسخون در علم، علما که  نکتۀ نخست آن .دنآ
، معنا پیدا »راسخون در علم«و » خدا«تأویل به  خصیص دادن موضوعگونه نباشد، ت ند، که اگر اینباش» عالم امر«

آیات در قیامت رخ  اگر تأویلکه  نکتۀ دوم آن. کند، زیرا همۀ مردمان این قابلیت را دارند که عالم دینی بشوند نمی
   .ددیگر خواهد بوظهوری قیامت، خواهد داد، پس حتماً 

است، به اشکال برخواهیم اگر به این معتقد نشویم که قیامت، ظهور پیامبر بعدی  ،در ظاهر آیات قرآنیحتّی بنابراین 
د داشت؟ در ای خواه ند، چه فایدهه به حضرت رسول ایمان نیاوردخورد، زیرا تأویل آیات در روز قیامت برای کسانی ک

از  .شود ها از دوش مؤمنان نیز برداشته می ت، بلکه بخشی از مسؤولی تکلیف از غیرمؤمنان ساقط استنه تنها آن صورت 
کتاب برایشان قابل توجهی از آن که بخش  داده شودتذکّر به همه  وحیانی،کتابی در که عدل الهی به دور است منطق و 

مخاطبان ملزم باشند که در عین حال ، اما و تأویل آن آیات در قیامت رخ خواهد داد و باید تأویل گردد قابل فهم نیست
  !ر انتظارشان استعذاب الهی دیرند، را بپذیرند، که اگر نپذ کتاب آن
به این دلیل به اعتقاد من، گذاشته تا در آینده معنای آن ظاهر شود، مبهم که خداوند قسمت مهمی از کتاب خود را  این

. استو مشابه نفر قبلی است که مظهر ظهور بعدی، بتواند با تشریح و توضیح آن آیات، نشان بدهد که از جنس وحی 
بهترین راه این بوده است که رسول  رسد دعای خود صادق است؟ به نظر مینشان بدهد که در اتواند  بهاءاله چگونه می

جایی آمده که  اکرم سخنانی را مجمل بگذارد تا نفر بعدی با تشریح منطقی آن سخنان، بتواند نشان بدهد که از همان
ظهر قبلی آمده است در  ،ا نیز هست که موضوع قیامت و تأویل؟ آیات سورۀ اعراف که در باال ذکر شد، حاوی این معنم

  .کند ظهور قبل را روشن و واضح میهای نامفهوم  همۀ ادیان هست و ظهور بعد است که بخش
استناد نموده، چه ماجرایی در کتب  هادر قرآن و آن آیاتی که بهاءاله بدان» قیامت«داند که موضوع  حبیبی حتّی نمی

برای . گوید سخنان بهاءاله با مفاهیم اسالمی سازگار نیست ن ناآگاهی است که میو به خاطر همی دارداسالمی ر تفسی
قیامت و قدرت هایی از  نشانهدر سورۀ ملک، . از سورۀ ملک نمونۀ خوبی است ٢٧بخشی از این ناآگاهی، آیۀ  تشریح

چه زمانی است؟ جواب این است که  »قیامت«کنند که  رسول اکرم از او سؤال می و وقتی مخالفانِ خداوند بیان شده
  :ند است و سپس در آیۀ بعد آمدهعلم ظهور قیامت نزد خداو

  
اوه زُلفَةً سيىت وجو« ا رم لَ روا و قيل هفَ كَفَ  ذينال ونَه ذي كُنتُم بِه تَدَّعا ال پس : مضمون آیه به فارسی[ .»ذَ

شد و به آنها گفته شد این همان  ورزیدند، زشت ، روی کسانی که کفرزمانی که آن را نزدیک دیدند
  ].خواهید است که آن را می

  
که گمان  را به دلیل این» رأوه«همۀ آنها فعل ماضی . های زیادی از این آیه را در اینترنت جستجو و نگاه کردم من ترجمه

که معلوم سازم کار بدین  برای این !اند اند وعدۀ قیامت مربوط به آینده است، به معنای مضارع یا مستقبل آورده کرده
این آیه مربوط به ظهور خود رسول اکرم که نشان دهم  کنند، نیست و برای این ها که حبیبی و امثالش فکر می سادگی

توضیح بهاءاله است که گرفتاری مفسرین و تنها بوده است و » قیامت«حضرت هم  منظور این است که ظهور آناست و 
آورم و قضاوت را به خواننده  می کند، جمالتی از مرتضی مطهری را در بارۀ این آیه باب قیامت رفع میمترجمین را در 

  :سپارم می
  

ا الوع  قولونَ متیو ی« :فرماید یه عجیبی است، میآ« ق پیدا گویند این وعده چه زمانی تحقّ می  ،»دُهذَ
ای مسلمانان، ای  )مخاطب فقط پیغمبر نیستضمیر جمع آورده است و ( »صادِقین ن کنتُمإ« ؟کند می
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بگو علم آن  :گوید می  .ن کنیدتاریخ دقیقش را برای ما معی  ،گویید اگر راست می  !اتباعت ۀپیغمبر و هم
دانم که هست،  در نزد خداست و من فقط نذیری آشکار هستم، من اعالم خطرکننده هستم، من دقیقاً می

ای است که در ابتدای  در میان این آیات، تنها آیه(  فرماید میبعد بالفاصله  .ی، با خداستولی ک
او« ):پیش است ۀآی ۀنیست، چون دنبال »قُل«  آن ا رفَلَمت هلفَةً سیى ا الذی  وجوه الذین  زُ روا و قیل هذَ کفَ

شد و به آنها زشت  )از کمال ناراحتی( این کافران ۀچون آن را نزدیک دیدند، چهر »تَدَّعونَ کنتُم بِه
    .خواستید گفته شد این است همان که می

وقتی آن « گوید که دفعه قرآن می یک ؟،در چه زمانی است ] قیامت[ از یک طرف صحبت آینده است که
اند که یعنی چه؟ صحبتِ  رین در توجیه این آیه، عجیب در حیص و بیص افتادهمفس .»را نزدیک دیدند

گوید  بعد پشت سرش می ،گوید علمش با خداست قرآن هم می ،؟است ین است که قیامت در چه زمانیا
شاید  :اند رین گفتهروی این جهت، بعضی از مفس .)دهد از گذشته خبر می( همین که دیدند چنین شد

ا الوع  متی«  ۀمقصود از کلم ر دنیا باشد نه د بعذا ۀقیامت نباشد، مقصود از آن وعده، وعد »دُهذَ
قبل که صحبت  ۀبا آی ،ولی آن .در اینها گرفتار شدندو عذاب در دنیا مانند آنچه در ب عذاب در آخرت

الوقوع است،  که مستقبل محقَّق اند شاید از نظر این برخی گفته. آید جور درنمی ،است »شَرونَلیه تُحإ« از
ل«  در اوه زُ ا رم لَ ما ،»فَةًفَ تی  به معنی لچنین خواهد شد؛ و حال  ،نزدیک ببینندهر زمان که آن را   :باشد  م
ما جا که آن آن تی   است نه  ل ٢٢٤و  ٢٢٣آشنایی با قرآن، بخش هشتم، ص ( .»[...] م(  

  
برای . دارد» ظهور«تطابق با معنای » قیامت«معنای توان فهمید که  آیات بسیاری در قرآن هست که با دقّت در آنها می

به سخنان حبیبی کنم و سپس به بحث اصلی که پرداختن  اشاره می، توضیحی بنویسمکه  بدون ایننمونه به چند مورد 
   :گردم است، برمی

  )٣٠/ اعراف. (یابند و گروهی ضاللت میشوند  میگروهی هدایت  در قیامتـــ 
  )١٧٤/ بقره. (کند  ، خدا آنان را تزکیه نمیکرده باشنددر قیامت کسانی که به کتاب الهی عمل نـــ 

ثر. (ازدیاد ایمان مؤمنانبرای و برای کافران آزمایش وجود دارد  قیامت ـــ در   )٣١/ مدّ
  )٢١٤/ بقره. (اند رفته به بهشتها  به دلیل تحمل سختیادیان قبل  مؤمنین  که این تذکّر بهـــ 

  )١٢٤/ نحل. (خواهد افتادو در قیامت نیز همین اتّفاق ) ٢١٣/ بقره( اند ری بین اختالفات ظاهر شدهاوـــ پیامبران برای د
  )٥٣/ عنکبوت. (شعار ندارندشود در حالی که آنها ا  عذاب بر مخالفان وارد میدر قیامت ـــ 

  ) ٢٨/ بقره. (در زمان ظهور و رخ دادن همین اتّفاق در قیامت مردگان ـــ زنده شدنِ
  )٢٥/ حدید( .ظهور پیامبران اطالق این معنی بهچنین  همو ) ٤٧/ انبیاء(ـــ قرار دادن ترازو در قیامت 

   ....و 
خود را درگیر موضوع ، »بهاءاله تفسیر به رأیِ«حبیبی برای تشریح شود  باعث میاست که  اتغفلت از همین نک

  :نماید» رنفخۀ صو«
  

کنیم و آن معنای صور است که متفاوت از معنای مشهور گفته شده  برای مثال یک نمونه را ذکر می«
  )٦٩ص . (»ایقان، معنای صور، دعوت پیامبر اکرم تفسیر شده استدر کتاب . است

  
از قرآن استناد کرده که دمیدن در صور، رخدادی است که بعد از رسول اکرم باید رخ بدهد و  هفت آیه سپس حبیبی به 

کتاب  به مفاهیمگی خود را نسبت نادانستچنین  ،در ادامهاو  بدان تفصیلو  لذا باید مربوط به قیامتی در آینده باشد
  :سازد برمال میایقان 
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نکتۀ بعد در بارۀ صور آن است که اگر همان یک آیۀ قرآن که بهاءاله پیش از این ذکر کرده است، «
اما خوشبختانه آیاتی که در آنها توانست چنین توجیهی را بر آن بار کند،  تر می ، شاید راحت]موجود بود[

ی فإذا نُفخ ف [...]  :و مخالف چیزی است که بهاءاله بیان کرده است در بارۀ صور گفته شده، زیاد است
 ال أور فَالصنساب ینَبهم یومذٍئ  و  ون، پس آنگاه که در صور دمیده شود، دیگر آن روز میانشان ساتَال ی لُ ى

پس  ،فخةً واحدَةًپرسند، َفإذا نُفخ فی الصور نَ دیگر نمی نسبت خویشاوندی وجود ندارد و از حال یک
   .بار دمیده شود آنگاه که در صور یک

 ]اسالم[ توان آن را به معنای ارتفاع ندای پیامبرِ  خواهد افتاد و نمینفخۀ صور در آینده اتّفاق  ،در نتیجه
  )٧٠ص ( .»در نظر گرفت

  
های صور در قرآن را به ظهور  غلطی است که حبیبی برای خودش درست کرده که بهاءاله همۀ لفظ البتّه این سخن

نه تنها در کتاب ایقان چنین معنایی موجود نیست، بلکه در آثار دینی بهائی به تفصیل . استرسول اکرم تطابق داده 
آن توسط پیامبران ظاهر شود و چه در ، چه در وجه اتاست» ندای حقیقت«که صور، راجع به این موضوع بحث شده   م

اطالق » صور علوی«حقیقت به وسیلۀ حضرت امیر، به  ، جلوه یافتنحتّی در کتاب ایقان. تر، توسط اولیا ب پائینمرات
ندای «معنای  به ،در قرآن» صور« لفظبه کار رفتن که که معلوم سازد  در کتاب ایقان، بهاءاله برای این .شده است
ظهر ظهور به یکی از آیات آن کتاب کریم استناد کرده استچنین  اینست، ا »م:  

  
»ه را ادراک ننمودند و از مقصود اصلی محتجب علمای تفسیر و اهل ظاهر چون معانی کلمات الهی

شود و  معنی مستقبل افاده می ،که بر سر ماضی درآید »اذا« :نحو استدالل نمودند ۀلهذا به قاعد ،ماندند
ی الصورِ خ ف نُف و«: فرماید که می مثل این ،ر ماندندمتحی ،نازل نگشته» اذا«بعد در کلماتی که کلمۀ 

ی کذلعیدِ والو وم ائقها سعم نَفس ت کُلدمیده شد در صور : که معنی ظاهر آن این است »و شَهِید جاء
 ؛به نظرها بسیار بعید بود و آمد هر نفسی برای حساب و با اوست راننده و گواه و آن است یوم وعید که

که چون قیامت محقّق الوقوع  را مقدّر گرفتند و یا مستدل شدند بر این »اذا« ۀیا کلم ،و در مثل این مواقع
  . لهذا به فعل ماضی ادا شد که گویا گذشته است ،است

فرماید ادراک  محمدیه را که به این صریحی می ۀیزند، نفخادراک و تم مالحظه فرمائید چقدر بی
اسرافیل که یکی از عباد  نمایند و منتظر صور الهی خود را محروم می ۀقراین نَ ۀکنند و از افاض نمی

بلکه  [...] اسرافیل و امثال او به بیان خود آن حضرت شده وجودِ  قکه تحقّ  شوند با این می ،اوست
بود بر امر ت ممکنات دمیده شد و قیامت، قیام آن حضر ۀاست که بر همی مقصود از صور، صور محمد

ه مخلّع فرمود و به حیات ا به خلعت جدیده ایمانیمه ره ،الهی و غافلین که در قبور اجساد مرده بودند
  .»بدیعه زنده نمود ۀتاز
  

های دینی خودشان تحت  رسول اکرم را در بارۀ وعده ،ان یا یهودیانمفهوم سخنان بهاءاله این است که وقتی مسیحی
بودید، ندای خود ، یعنی آن کسی که منتظرش یده شدبه آنها جواب داد که در صور دمحضرت  آندادند،  فشار قرار می
اند  را ندانسته» صور« کند که معنای به عبارت دیگر بهاءاله با بیان مطالب یادشده، به مسلمانان اعالم می. را بلند کرد

علما چون معنای صور را  به نظر بهاءاله،. ، یکی از آیات قرآن استو مثالش برای نشان دادن این نادانستگی
از خودشان قاعده درست لذا اند که موجه نیست و  اند و سخنانی گفته دهند، به صرف و نحو تمسک نموا ندانسته

  . آیه کامال واضح و روشن استند، در حالی که معنای ظاهری ا کرده
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شد که قبل از مطالب باال، بهاءاله وقتی از نفهمیدن سخنان  حبیبی اگر کتاب ایقان را درست خوانده بود، متوجه می
و نه اختصاصاً به  کند، نفخۀ صور را به طور عموم به ظهورت الهی معنا کرده است مسیح توسط علمای مسیحی گله می

  :ظهور پیامبر اسالم
  

آن  علمای انجیل چون عارف به معانی این بیانات و مقصود مودعه در این کلمات نشدند و به ظاهرِ«
آن طائفه  ه ممنوع گشتند و جهالِه و از سحاب فضل احمدیفیض محمدی ۀلهذا از شریع ،متمسک شدند

زیرا که در ظهور شمس  ،جمال سلطان جالل محروم ماندندهم تمسک به علمای خود جسته، از زیارت 
ها گذشت و عهدها به آخر رسید  ن است که قرنای. به ظهور نیامد ،ه چنین عالمات که مذکور شداحمدی

ده فس روحانی در صور الهی دمیاز ندیگر  ۀو آن جوهر روح به مقر بقای سلطنت خود راجع شد و نفخ
غفلت و ضاللت به ارض هدایت و محل عنایت محشور شدند و هنوز آن های مرده از قبور  شد و نفس

ها  مالو شود و آن هیکل معهود به وجود آید تا نصرت نمایند ر گروه در انتظار که کی این عالمات ظاه
امم دیگر هم به همین ظنونات از کوثر معانی ه چنانچ. ها در سبیلش ایثار در راهش انفاق کنند و جان

  .»اند و به خیال خود مشغولند نامتناهی حضرت باری دور ماندهرحمت 
  

ن معنا است که عنوان نموده و این، بدا» نفخۀ دیگر« اکرم،رسول را پس از » سید باب«بهاءاله ظهور  یعنی،
از منظر  ،پس. رخ داده است ز سید بابپیش انوح و غیرهم،  مسیح، موسی، ابراهیم، ،محمد همچونهایی  نفخه

، د نفخۀ صور در آینده صورت خواهد پذیرفتده اگر در قرآن خطاب به رسول اکرم جمالتی هست که نشان می بهاءاله
که  خواندبحقیقتاً یک نفر چقدر باید کتاب ایقان را بد . رخ خواهد داد معنا خواهد بود که ظهور دیگری این بدان

  .را نفهمدمنظور و مقصود بهاءاله 
  
٦(  

گذاشته و به مطالبی از کتاب ایقان خرده گرفته که نقل از » نقل ناصحیح«حبیبی سپس مدخلی را باز نموده و نام آن را 
» علم لدّنی«عی است که او از این در وارد شده که بهاءاله مدّ. آیات قرآنی است، اما مطابقت با متن قرآنی ندارد

های مختلف  او سپس شواهدی از نسخه .ه، پس حتماً ادعایش کذب استدارد و حال که چند آیه را متفاوت نقل نمود
کنندگان کتاب ایقان در آلمان، آیۀ متفاوت با قرآن را درست کرده و متن کتاب ایقان  کتاب ایقان به دست داده که چاپ

که در کتاب ایقان به را  ای لیستی از چهار آیهخ گراور کرده، آنگاه حبیبی سهایی از این نُ  اند و عکس را اصالح نموده
  : چنین نوشته استاش  در بخشی از مقاله وایت شده، آورده وشکل دیگر ر

  
» سورۀ بقره  ٢١٠شود، آیۀ  چه که نقل شده، تفاوت دیده می ای که میان آیۀ قرآن کریم با آن ترین نمونه مهم

در هر دو جا اشتباه  ،ایقان ای صفحه ١٥٧این آیه در دو جای ایقان به کار رفته است و در نسخۀ . است
ل من الغَمام آمده است ]و [... نقل شده لَ فی ظ هی الأتوم یکتاب  های بعدیِ البته در چاپ. به صورت ی

تغییر یافته  رآن کریم نقل شده و ترجمۀ آن نیزمطابق ق ،این اشتباه تصحیح شده و آیه ،)مثل چاپ آلمان(
  : است

هم : فرماید هم نازل شده، چنانچه میو این مضمونات در قرآن « یأتأن ی ونَ إر نظل ی ه
فی ظ هلَ الل  ممامالغَ  ن«   

سأله اشاره کرده است، ولی دلیل آن را اشتباهات کاتب آن ذکر کرده مباک نیز به این ] کریستوفر [...
اما اشکال سخن او چنین است که در ابتدای کتاب . است و گفته که بهاءاله آن را تصحیح نموده است
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اشکال را بر دوش کاتب گذاشتن به نظر نادرست  ،و بنابراین» نازله از قلم اعلی«ایقان نوشته است، 
بهاءاله با استفاده از این آیۀ نادرست، خواسته تا آن را به عنوان بشارتی بر آمدن  ،عالوهب[...] است 

متناع آمدن خدا را بیان استفهام انکاری است و ا ،که آیۀ اصلی لیمظهر خدا قلمداد کند، در حا
  )٧٤تا  ٧٢ص ( .»کند می

  
المثل و غیره  بدهد که به عربی و فارسی و منطق و ضرب ت دیگرش، خواسته نمایشحبیبی مانند برخی افاضا )یک

در و عجیب است کسی که ! داند را نمی» استفهام انکاری«معنای اصال نشان داده که هم  جا در این .تسلّط دارد
در آیۀ قرآن ! را نفهمیده باشد» استفهام انکاری«نویسد،  می» عکس مستوی موجبۀ کلیه و جزئیه«در بارۀ اش   مقاله

موجود است، مفهوم » ا«در این حالت که لغت . را نداشت» ا«گشت که لغت  صورتی استفهام انکاری محسوب می
هایی از ابر  ، این است که خداوند حتماً در سایه»هل ینظرونَ إ أن یأتیهم اله فی ظلَل من الغَمام«و مضمون آیۀ 

بنابراین استناد بهاءاله به این آیه به عنوان بشارت به آمدن مظهر  را انتظار دارید؟ خواهد آمد و آیا شما غیر از این
   .است کامال درستد، استنادی خداون

را که در ادبیات بهائی دو معنای متفاوت دارند، با هم مخلوط کرده و جمالت » مستَنسخ«و » کاتب«حبیبی لغات  )دو
» کاتب«. بخشد قوت می عمدی بودن این اختالطبر  است،» نازله از قلم اعلی«قان که کتاب ای مبنی بر این ،بعدی او

شود، یعنی کسی که بالواسطه سخنان بهاءاله را بر  استفاده می »میرزا آقاجان کاشانی«لقبی است که معموال در بارۀ 
وقتی  .نماید می» رونویسی« پس از آن، هایِ کسی است که از روی متن اولیه یا نسخه» خنستَ سم « نوشت، اما کاغذ می

این اصطالحی . نازل شده، بدین معنا نیست که خودش آن را نوشته است» قلم اعلی«بهاءاله نوشته که کتاب ایقان از 
رساند که  این معنا را نمی» قلم«گردد و لغت  اطالق می» مظهر ظهور«است که در ادبیات بهائی به صدور کلمات از 

اش نوشتن بیانات بهاءاله  این صدور، توسط کسی که وظیفهتقریرِ ممکن است . بهاءاله مطلب را نوشته باشدحتماً خود 
به خط خود بهاءاله یا عبدالبهاء و حتّی » آثار قلم اعلی«، صورت گرفته باشد و ممکن است )یعنی همان کاتب(بوده 

بعد از نزولِ کتاب مزبور، . به خط کاتب بوده است، موجود نیست کتاب ایقان که احتماال اولیۀنسخۀ . کس دیگر باشد
  .اگر اشتباهی صورت گرفته، مستنسخ مرتکب شده، نه کاتب. اند کسانی از روی نسخۀ اصل استنساخ کرده

من  بنابراین. طبق روایتی که ثبت شده، کتاب ایقان به خط عبدالبهاء در محفظۀ آثار بهائیان در حیفا موجود است )سه
ها به  ترین نسخه به عنوان کسی که به صحت خط عبدالبهاء اعتقاد دارم، آن نسخه را معتبرترین و به عبارتی، نزدیک

دانم که آیا  خط دارد و حتّی نمی یک مطابقت با آن دست کدام ،های موجود دانم که نسخه دانم، اما نمی نسخۀ اصل می
ان صورت داده است یا نه؟ با این وجود، یک بحث تاریخی در بارۀ های ایق کسی مطابقتی بین آن کتاب و نسخه

به خوبی بدان پرداخته و حبیبی با استناد به کتاب او، معلوم ساخته  »کریستوفر باک«های کتاب ایقان هست که  نسخه
ای از  چاپ شده است، نشانه نماید که جوابش قبال حبیبی وقتی سؤالی مطرح می. که مباحث باک را خوانده است

هایی انجام  فکری بهائیان خود اذعان دارند که استنساخ کنندگانِ کتاب ایقان، بی. گذارد ای خود به جا می روحیۀ حجتیه
در کتاب باک عنوان شده که این موضوع باعث شد . اند ایجاد نموده ویسی، تغییراتی در متن کتابداده و در زمان رون

اکبر شهمیرزادی به طهران بفرستد تا منتشر  ی اقدام نموده و آن نسخه را برای مّ علیا که بهاءاله خود به تدوین نسخه
  .گردد
اگر  .پیدا نکردمدر کتاب باک ، ای که ذکر نموده بر اساس صفحه حبیبی از کتاب کریستوفر باک رامن نقل قول  )چهار

آن حرف، رحبیبی جملۀ خودش را د  به  دهان باک گذاشته و یا حتّی جملۀ باک را درست روایت کرده باشد، اصوال
یا لغاتی را اشتباه بنویسد، اما  کند، امکان دارد لغت میکسی که از روی متنی استنساخ . حرف صحیحی نیستنظر من 

من به عنوان کسی که اندکی سندخوانی  .بعید است اش را، بسیار بنویسد و هم معنی هم آیه را به شکل دیگر ،که این
باشد، چه  چه به خط بهاءاله(صادره از قلم اعلی کتاب ایقان، کرده است، اعتقادم بر این است که نخستین نسخۀ 
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یوم «قل به مضمون بوده و به عبارت دیگر، جملۀ مزبور در نسخۀ اصلی، آیۀ نقل شده از قرآن، ن) بدالبهاءکاتب و چه ع
  . گونه است المقربین نیز همین که نسخۀ به خط زین گو این. بوده است »فی ظلل من الغمام یأتی اله

اند که جملۀ مزبور با آیۀ  ه اند، وقتی دید نموده کتاب ایقان را استنساخ می در ایران رسد کسانی که می به نظربنابراین، 
کاری را اند  به خیال خود خواستهاند و  گم کردهدست و پایشان را به دلیل فشارهای جدلی، قرآن همخوان نیست، 

. ناشی از  نفهمیدن کالم حق استقطعاً ی چنین عمل .اند درست نمایند و این شده است که چنین اختالفی را دامن زده
قائم و ی ، خصوصاً اگر پااند کردهکار را  همینبلکه مسلمین هم گاه منحصر به بهائیان نیست،  ها کاری کتاب ه دستالبتّ

، »حاالت امام حسن عسکری«در کتابی به نام طوفان البکاء، چاپ ژالتینی، در فصل  !ظهورش در میان بوده است
  : چنین آمده است ٤١٨صفحۀ 

  

  

که با عالمت قرمز خواسته کتاب مزبور را با حروفچینی چاپ کند، دیده که سه موضع از روایت فوق  کسی که می
که فکر  به جای این ،آن شخصها بخورد، لذا  ، کم و زیاد چیزهایی در بر دارد که احتماال به درد بهائیام مشخص نموده

هزار سال افزوده و  ،پانصد سال و به دومی و سومی ن سال،به اولی و! خودش را تغییر بدهد، آن سه موضع را تغییر داده
  :!ایی بند نباشدتا دست بهائیان به ج به شکل زیر درآورده استمتن را 
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یا اولیای خوانندۀ این مقاله شاید شبهه کند که دست بردن در یک کتاب معمولی با دست بردن در آثار مظهر ظهور 

های مرحوم دوانی در ترجمۀ  کاری اگر از دستنویسم که  البتّه این شبهه وارد است و من می. با هم تفاوت داردخداوند، 
شنیدم در قم کسی .اند مسلمانان در دست بردن در قرآن هم خودی نشان دادهبگذریم، »  بحار االنوار جلد سیزدهم«

بسیار قابل توجه مستند و  نمونۀ دیگر،ادعا اگر شوخی بوده و یا شایعه،  ایناما  !سوره ١١٥شده که قرآنی یافته با مدّعی 
  :ارزدبیاست و به نقل 

و مترجمین و مفسرین  نیست است که در لغت عرب معنایی برای این لغتآمده » ةصطب «کلمۀ  ٦٩در سورۀ اعراف آیۀ 
و یا تعجب فریاد کنیم و یا آیا باید . آمده استاز سورۀ بقره  ٢٤٧آیۀ  دراند که  گرفته» ةسط ب «معنای این کلمه را معادل 

  ! اند؟ نموده ثبت» بسطة«به صورت ، کلمۀ مزبور در سورۀ اعراف را »پارس قرآن«که در سایت  ،گریه
  

  
  

با آن دست و پایش را گم کرده و لغت را تغییر داده،  نیافته ودر فرهنگ عربی را چنین لغتی  کهکار این مسلمان حقیقتاً 
چقدر متفاوت است؟  را تغییر داده،  ۀ یادشدهدست و پا گم کرده که آی بهائی  

 ایی در کلماته گانه بودن قرائت قرآن، جز این معنا دارد که تفاوت آیا مگر هفت. به قضیه نگاه کنیمنیز از وجهی دیگر 
چیزی غیر از این است که مگر حاوی  ،گردآوری قرآن توسط عثمان و آیا ماجرای ؟و معانی به وجود آمده است

ی در صنعا قرآن«بحثی که راجع به و آیا  اش معدوم گشت؟ شد و بقیه یکسان متفاوت بود که هایی نسخه های خط «
ها زور دولتی داشتند و  مسلمانمنتها تفاوت در این است که های قدیمی قرآن نیست؟  حاکی از اختالف در نسخه است،

کنند و   کسی در جایی امروزه و اگر  منتشر سازند دست، به طور وسیع در عالم اسالمی ی یکقرآنتوانستند معضل را حل
افتد و تأثیری بر روند صحت قرآن و  د، اتّفاقی در عالم اسالمی نمینوارد کقرآن تغییری در متن بر اساس خیال خود، 

با ذکر البتّه ، دچنین خواهد کرد، اگر توانایی الزم را به دست بیاورجامعۀ بهائی  ،نیز  در آینده. گذارد متن ثابت آن نمی
بسیار ، !بهائیان و ازلیان و حجتیه نظر بودنِ  به دلیل باسواد و صاحباخیر، قرن  کاری کنندگان در نکته که تعداد دست این

اند، خوب حرف مرا  کاره دوستان حجتیه که این !تر پیچیده است و بنابراین طبیعتاً کاربوده ن اسالم بیشتر از قرون نخستی
   !فهمند می
روایتی . دوارد نمایخودش کتاب  تواند در ، میو او هر تغییری را که اراده کند متعلّق به بهاءاله استکتاب ایقان  )پنج

که در بارۀ کتاب ایقان به خط عبدالبهاء موجود است، حاکی است که در برخی مواضیع در حاشیۀ آن کتاب، بهاءاله 
چنین  هم. بایست آن جمالت به متن اضافه گردد نتشار، میجمالتی را تحریر نموده و این بدان معنا است که در صورت ا

اجازه داده است که آیۀ قرآن از صورت مضمون به کاری شده،  های دست بعد از مالحظۀ نسخهوقتی خود بهاءاله 
   منتشر گردد، دیگران را چه رسد که بدین کار اعتراض کنند؟صورت اصل آیه 
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ای به مفهمومی که بهاءاله در پی بیان  یکی است و خدشه ،هر دو صورت ، درای هر دو جملۀ مورد اختالفمعن )شش
ار دارید که خدا آیا غیر از این انتظ«: چه بگوییم و» روزی که خدا خواهد آمد«: چه بگوییم. آورد آن است، وارد نمی

در کتاب ایقان برای پس دست و پا زدن برای تولید اشتباه  .دایجاد نخواهد شمعنا و مفهوم تفاوتی در » بیاید؟
   چیست؟

علم «بودن و در عین حال  »امی«، موضوع نمایند و آن را بزرگ می زنند ای که مخالفان بدان دامن می شبهه )هفت
برای  ؟به شکل دیگر نوشترا  آیۀ قرآن ، چراشته علم لدّنی داگویند اگر بهاءال می. داشتن مظاهر مقدّسه است» الهی

  . توان داد، باید مثالی از قرآن بزنم میسؤال  که از منظر دینی به این بهه و جوابیرفع این ش
و مسیحیان مدینه بود، تأیید  که رسول اکرم، کتاب انجیلی را که در دست ، مدل بر اینهت بسیاری در قرآن نازل شدآیا

به  »احمد«کسی به نام  وعدۀ آمدن ای از مسیح، گفتهبه استناد با ای در قرآن هست که  آیهچنین  هم. کردتصدیق 
   :استشده داده مسیحیان 

  
»و ریمم ى ابنعیس ن :إذ قالإسر ییا ب إائ هال ول س إنّی ر یل دِّقلص م اًیكُم مل یا ب التَّوردَین نی مو شِّر اةباً م 

ولٍ  س عدی اسبِر ن بتی میاأحم دُهآیۀ (. »م ،م یسى پسر مریكه ع زمانیو : مضمون آیه[ )٦سورۀ صف
كنم و به   یق مىتصد تورات را که ، در حالیخدا به سوى شما هستم ۀل من فرستادیاسرائ بنیاى  :گفت

   .]دهم می بشارت ،احمد است مشید و ناآ  من مى اى كه پس از  فرستاده
  

 .درج نشده است یین مطلبچن، بوددست مسیحیان مدینه نیز در موجود است و در زمان رسول اکرم، اربعه که جیل ادر ان
ی استنباط البتّه! انجیل تحریف شده است :اند به بحث تحریف روی آورده و گفتهای  چنین شبههرفع مسلمین برای 

در لغات ، )که وعدۀ آمدنش به مسیحیان داده شده است( »تسلّی دهنده« ، عبارتدر انجیلکه  ست مبنی بر اینه
اگر  جا است اما نکته این. در زبان عربی» احمد«دهد که  سریانی و رومانی، همان معنا را میهای  اناجیل اولیه در زبان

بوده است و » محمد«، نام رسول اکرم، است» احمد«همان » ی دهندهتسلّ «یا و  تحریف شدهتصور نماییم که انجیل 
  . کند و این موضوع، مشکل را برای مسلمانان مضاعف می» احمد«نه 

مظهر «داستان این است که معناهایی در عالم هستی موجود است و . ساده دارد یاز منظر دینی، جواب ای شبههچنین 
با آن معانی  »اصالت«حقیقت این است که . نهد در اختیار مردمان میریزد و  آن معناها را در قالب کلمات می» ظهور

کاری احکام و بسیاری کارهای دیگر و  ت، حتّی دستبازی با کلمات، تغییر کلمات یا جمال. است و نه ظاهر کلمات
  . ، هنر مظاهر مقدّسه است»اصالت معنا و حقیقت«در عین حال نگاه داشتن 

 را بشکنی،» بتس«که تورات را قبول کنی، اما حکم  تر است؟ این و آیا کدام کار عجیب مسیح همین کار را کرده است
تر است؟  آیا کدام عجیب. رسول اکرم نیز چنین کرده است !بیان کنی؟ رت دیگر وای از تورات را به ص که جمله یا این
در قرآن که معنایی در مسیحیت را به زبان دیگر  یا این احکام آیین مسیحی را تغییر بدهی، که انجیل را قبول کنی، اما این

ش را ا اجتماعی قواعد بپذیری و آسمانیکه قرآن را به عنوان کتاب  تر است؟ این آیا کدام عجیبو باالخره بیان کنی؟ 
   کنی؟ درجدر کتاب ایقان دیگر  ا لغاتببا حفظ معنا، ای از جمالت قرآن را  که جمله یا این نسخ کنی،

که خواهد  که پس از مسیح ظهوری رخ خواهد داد، اصال چه اهمیت دارد که اسم آن معنایی در عالم هست مبنی بر این
که اله ظاهر خواهد شد، واقعاً چه اهمیتی دارد  چنین معنایی در عالم هست، مبنی بر این محمد؟ همآمد، احمد باشد یا 

ار بهاءاله ک. و قبول کردن آن است »حقیقت«چه اهمیت دارد، فهمیدن  آن که جمالت بیان کنندۀ این معنا چه باشد؟
با همان مفهوم، اما در قرآن ، درج گشتهکه در انجیل برای آمدن پسر خدا سوار بر ابر جمالتی . عجیبی نکرده است

در کتاب عالم بیان شده است و بهاءاله همان معنی را در قالب کلمات دیگر  اینکلماتی دیگر برای تجلّی الهی در 
توان از  ای بر بهاءاله می و اگر خردهاست و یک معنا یک جمله  ،جملۀ انجیل و قرآن و ایقان هر سه. گفته استایقان 
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توان همان خرده را گرفت از بابت  گرفت، به طریقۀ اولی به رسول اکرم نیز می ش با قرآنبابت عدم تطابق جمالت
  .با انجیل مطابقت ندارد لیو یی که در قرآن از انجیل آمده،ها نقل

اگر بخواهیم بگوییم آنها را  .استناد کرده است ،بسیاردیث احا وآیۀ قرآن  ١٥٠بهاءاله در کتاب ایقان به حدود  )هشت
کتاب  بهن نداشت، بود که آیاتی که مطابقت با قرآ طبیعی میو یادداشت نموده،  ، تنظیمدر قرآن و کتب حدیث جستجو

است بر  نشانیکه آیاتی شبیه آیات قرآن، اما با همان مفاهیم در کتاب ایقان درج گشته، خود  این. یافت راه نمیایقان 
ش از جنس قرآن ا دهد که نوشته کار نشان می بهاءاله با این. همین نوشتار بدان اشاره کردم »٥بند «همان اصلی که در 

کرد، شبهۀ جستجو و  او اگر چنین نمی. گفت رسول اکرم میپیش از او، گوید که  سخن می ییجااز  است و
آیه، حدود یک دهم را عیناً نقل نکرده است تا  ١٥٠است که از آن حدود یافت و برای همین  برداری قوت می یادداشت
یعنی همان برخوردی که مسیح با تورات و رسول اکرم با تورات و . به مشابهت الهی بودن دو کتاب پی ببرد ،خواننده

  .انجیل نمود
دائی سید باب سؤاالتی را مطرح . کند، نزول کتاب ایقان در دو شبانه روز است می تر محکمرا  ای که داعیۀ فوق نکته

، »ساختار بدیع فکری« نوشتن چنین کتابی با. شد نوشته در جواب سؤاالت اوکتابی  ،طی چهل و هشت ساعتنمود و 
پذیر  ندارد، در دو شبانه روز امکان وجه برای کسی که علم ذاتی ، به هیچ»منحصر به فردادبیات «و » ارجاع سندی«

یک از  هیچ. موجود است) صادره از قلم سید باب(شباهتی بین کتاب ایقان و تفسیر سورۀ یوسف  از این بابت. نیست
فکری بدیع و نگاهی تازه به کتاب قرآن دارند که  ول سیستم آموزشی زمان خود نیستند ومحص ،این دو کتاب

 اما در عین حال، در بیان تفسیر، تأویل و مفهوم ،کنند پیدا نمیهای مدارس دوران خود  درس اطی بابتراترین  کوچک
  توضیح دهد؟نسجام را این ادلیل تواند  چه کسی می. اند خود، منسجم

اند تا ثابت کنند که کتاب ایقان در دو شبانه روز نوشته نشده  از این رو است که مخالفان آیین بهائی به دست و پا افتاده
ه عتبات قمری ب ١٢٧٧دائی سید باب در اواخر سال ) ٦٥ص . (اد جسته استوجه استن و حبیبی نیز به این سخن بی

این کتاب در . بهاءاله را مالقات نمود و در بازگشت، کتاب ایقان به خط عبدالبهاء را با خود به ایران آوردرفت و 
برای ۀ طرازاله سمندری شمسی به واسط ١٣٢٧که خانم فاطمه افنان آن را در سال  خاندان افنان موجود بود، تا این

تا پایان  ١٣٢٠اسناد بهائیان ایران از سال «به محفظۀ آثار بهائی فرستاد و من سند این ارسال را در کتاب داری،  نگاه
  . ام آورده» ١٣٣١

هست که نشان دهد مفسری و یا  نمونۀ دیگریچه . اصال فرض کنیم که بهاءاله این کتاب را ظرف دو سال نوشته است
ترین  که مستند به قرآن بوده، اما ساختار فکری و منظر نویسنده، کوچکباشد شناسی، طی دو سال کتابی نوشته  دین

خوانند و وقتی تفسیری  ها سال درس می قرآن ده های دانش دینی مسلمانان نداشته است؟ مفسرانِ ارتباطی با حوزه
مخالفان  .شبیه هم هستند به همین دلیل تفاسیر اسالمیو  کنند از روی دست همدیگر استفاده مینویسند، معموال  می

خواهند چه  آیین بهائی هر چه هم سعی بکنند که زمان نوشتن کتاب ایقان را کش بدهند، با ساختار بدیع آن کتاب می
 دارا تر از آنچه را که سطحی بسیار عمیقسازد  را قادر می نماید، مخاطب می که کتاب ایقان مطرح میمفاهی کنند؟

  .بوده، از قرآن بفهمد و به عظمت آن سفر جلیل پی ببرد
اله رضا استادی، که اگر اشتباه نکنم آن موقع ریاست حوزۀ علمیۀ قم را بر عهده  چند سال پیش به خاطر دارم آیت )نُه

بهاءاله است، با تمجید فراوان آن رساله را در کیهان اندیشه  »هفت وادی«که بداند نویسندۀ رسالۀ  داشت، بدون این
آن با عین آیات قر »هفت وادی«ۀ در متن رسالقرآنی برخی آیات چون . هایی بر آن نگاشت چاپ نمود و حاشیه

دی است و ایرا» اقتباس«که این کار  مبنی بر اینبود  استادیآقای توضیحات  ،ها از جملۀ حاشیه نمود، متفاوت می
که به شکل دیگر در کتاب ایقان درج شده، اما ) حدوداً پانزده عدد(رآن بنابراین استناد مخالفان به آیاتی از ق !ندارد

  .شناس هم قابل تکیه نیست یک اسالم غرضانۀ بی نگاه از حتّی معنا همان معنا است، 
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٧(  
  :کرده استبا مثال دیگر نیز مطرح حبیبی در بحث یادشدۀ باال، سخن خود را 

  
های مختلف، فقط مربوط به ذکر اشتباه  نکته شایسته است که تغییر در کتاب ایقان در چاپ  یناذکر «

این  های بعدیِ آیات قرآن نیست، بلکه در مواردی به دلیل اشتباهات نحوی کتاب ایقان، در چاپ
در چاپ اولیۀ کتاب ایقان » قَدِّسنفَلتُ«توان به تغییر کلمۀ  از این میان می. اند کتاب، عبارات اصالح شده

وا«به عبارت  ٧٤ص ( .»اشاره کرد» قَدِّس(  
  

  :منظور حبیبی از مثال فوق، نخستین پاراگراف کتاب ایقان در نسخۀ اولیه است
  

صلُن إل فَ« کُم یا اَهل االرض لعل تَ نفُس ای : مضمون به فارسی. [»اله لکُم قام الذی قَدَّری الملتُقَدِّسن اَ
های خود را پاک کنید، شاید به مقامی که خداوند برای شما مقدّر  اهل ارض، پس حتماً باید نفس

  ].نموده، واصل شوید
  

بر سر فعل » مکسور الم«از  ،آمده که برای ساختن صیغۀ امر غائبصرف و نحوی که نوشته شده، عمومی در قواعد 
در این . خوانند بیاید، الم را ساکن می» ثم«و » واو«، »فاء«، حروفِ »الم«و اگر بر سر  شود می مضارع استفاده

امر «و بنابراین، به نظر امثال حبیبی، چون بهاءاله قاعدۀ  خودش را دارد نینمخاطب، قواساختن صیغۀ امر ِ قواعد، 
 اشد،ب» قدّسوا«اشتباه است و باید » فلتقدّسن«کلمۀ به همین دلیل، استفاده نموده و  »امر مخاطب«را برای  »غائب

  . اند های بعدی اصالح کرده لذا بهائیان آن کلمۀ اشتباه را در چاپ
که  سه، مقید به قواعد قوم نیستند، گو اینام که مظاهر مقدّ از همین نوشتار داده» ١بند «من جواب سخنان حبیبی را در 

در همۀ حاالت  حتّی ادیبان و شعرا نیز. به دست دادماندک هایی  ه است و من مثالدر قرآن نیز قواعد قوم مراعات نشد
طور که در تاریخ اسالم رخ داد، مؤمنان قواعد  در حقیقت، همان. مقید به قواعد دستور زبان نیستند، چه رسد به پیامبران

را به کار برده  »فلتقدّسن «، کلمۀ »قدّسوا«جای وقتی بهاءاله به . کنند های پیامبران استخراج می کالم را از روی نوشته
د و اگر ب را برای امر حاضر نیز به کار برقواعد امر غائ توان می دهد که در نظر بهاءاله، ن این معنا را میاست، برای م

» لعل تصلن«که در جملۀ یادشده، عبارت  عجب آن. د، آسمان به زمین نخواهد آمد و معنا تغییر نخواهد کردگونه ش این
جمالت باال باز . شود میبر سر اسم ظاهر » لعل«اند که  است، زیرا نوشته »صرف و نحو« رایج در نیز خارج از قواعدِ

  . معنا فرونخواهد افتاد بر سر فعل بیاید و آسمانِ» لعل «دهد که هیچ اشکال ندارد اگر  به بهائیان توضیح می
بدین معنا است به اعتقاد من، تبدیل شود، » قدّسوا«در کتاب ایقان به » فلتقدّسن«که بهاءاله اجازه داده است که  این

ای مانند حبیبی و دوستانش،  عدّهگروهی از بهائیان دست و پایشان را گم کنند و یا شود که  که اگر این کلمه، باعث می
حاال که آن جا است که  اما سؤال این. آن لغت، هیچ اشکالی ندارد تغییر دادن گرفتار لفظ بشوند و از معنا غافل بمانند،

، اصال داستان لغت های وحیانی مانند همۀ کتاب چیست؟ داستان کتاب ایقاندرست شده است، موضع مخالفان  کلمه
  .استدر قالب کلمات معنا ماجرا، ماجرایِ بیان . و سجع و قافیه نیستو صرف و نحو 

ای  قاعدهمانند بسیاری از قواعد دیگر، ، برای ساختن فعل امر که آن قاعدۀ صرف و نحو تر ز مو این تۀ باریکنکاما 
» نس دِّقَلتُفَ«یعنی کلمۀ ! هم کاربرد دارد »صیغۀ مخاطب«برای » الم امر«در زبان عربی، استفاده از . مطلق نیست

تُحسنوا إلی الفُقَراء« :توان گفت میاند که  های صرف و نحو آورده در کتاب مثال . تواند که خارج از قاعده نباشد می ل« ،
باید ادب : ، یعنی»لتُودب یا حبیبی«: ام استفاده کرد و گفتاز صنعت ایهتوان  حتّی میبه فقرا احسان کنید و یا  :یعنی
  !!حبیبیآقای ، ای ای دوست من ،شوی
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دهم و دو آیه از قرآن  گوید، باز به قرآن ارجاع می آن چیزی است که مظهر ظهور می ،»قاعده« که نشان بدهم برای این
 در این دو آیه، گر چه در موضع یکسانِ  کلمهیک اند، اما  کنم که از لحاظ کالم و معنا بسیار شبیه را در ذیل درج می

  :ذکر شده است» رفوعم«و  »منصوب« د، اما به دو صورتِ صرف و نحوی قرار دار
  

وا و الذیانَّ الذ« آمنُ  ین ن النَّصارى و وا وابِئهادیالص ال ،ن و هبِال نن آمم ی صال لمع رِ وم  ،اًحوم اآلخه لَ فَ
بِهِم و ال خوف علَ  ندَ ر م عهجر م یاال ه ونَیهِم و   )٦٢ آیۀ /بقرهسورۀ ( .»حزنُ

  
وا و یانَّ الذ« آمنُ  ذنیال وا وهاد ابِ نالص النَّصار ونَ ى ال ،ىو و هبِال نن آممحیصال لم ع رِ وفَال  ،اًوم اآلخ

لَ ع وف م یخه  ونَیهِم و   )٦٩آیۀ / مائدهسورۀ ( .»حزنُ
  

و لذا در آیۀ دوم  است »إنَّ«است، زیرا معطوف به اسم » صابئین«صورت درست کلمه، بر اساس قواعد صرف و نحو، 
آن کسی که در بند قواعد . است» غیر قابل پذیرش«و » اشتباه«از قاعده خارج و به اعتبار سخن حبیبی » صابئون«

ۀ هم دهد، راجع به گیرد و هر دلیلی برای توضیح این اختالف می صرف و نحو است، هر موضعی راجع به این آیات می
  .بدهد ایقان، مطابق با قواعد صرف و نحو نیست، نیزکلمات و جمالتی که به نظرش در کتاب 

  
٨(  

را برای وارد ساختن ایراد به بهاءاله » نقل ناکامل«بندی رسانده و عنوان  اش کار را به چشم حبیبی در جای دیگر مقاله
  :انتخاب کرده و نوشته

  
مورد نظر خود را بر آن بار بهاءاله در کاربرد بعضی از آیات و روایات، با نقل ناکامل آنها، مطلب «

شود که معنای روایت مخالف  کرده است در این موارد با مراجعه به آیه و روایت نقل شده، مشاهده می
  )٧٥و  ٧٤ص ( .»معنایی است که او آن را بیان کرده است

  
برای فهم بهتر  است که این بخش را» تفسیر به رأی«ن زیر مجموعۀ هما» نقل ناکامل«حبیبی تذکّر داده که موضوع 

 دینیفهم در که  داردمثالی که حبیبی برای اثبات خود انتخاب نموده، نشان از ذهنی درهم و برهم ! جدا کرده است
   .کند مشکل بزرگی را با خود حمل می

به دو ثابت کند که انبیای الهی مقامی مشترک دارند، به مخاطبِ مسلمانِ خود که  بهاءاله برای اینماجرا این است که 
برای نشان دادن شود، اما  گر چه باعث طوالنی شدن نوشتار می. و چند حدیث اسالمی استناد جسته است آیۀ قرآن

  :که ابتدا مطالب ایقان را بخوانیم الزم است غرض حبیبی،
  

»را دو مقام مقر دیکی مقام صرف تجرید و جوهر تفری .ر استو این مظاهر حق  و در این مقام اگر کل
حدٍ منال نُفَرِق بی«: دفرمای ست، چنانچه میبأسی نی ،به یک اسم و رسم موسوم و موصوف نمائی را  ن اَ

له س هی بشارت فرمایند و به کوثر فیض و فضل نامتنا میزیرا که جمیع مردم را به توحید الهی دعوت  ،»ر
ما «: دفرمای فرقان می ۀکه نقطاین است  .ت فائزند و به رداء مکرمت مفتخردهند و کل به خلع نبو می اَ
 نَاالنَّبی و همین مضمون را طلعت  »منم آدم اول و نوح و موسی و عیسی«: فرماید میچنین  و هم »ونَ فَاَ

ه از مجاری بیانات ازلی ،اند و امثال این بیانات که مشعر بر توحید آن مواقع تجرید است علوی هم فرموده
و امر طالع امرندمواقع حکم و م ،و این طلعات ه ظاهر شده و در کتب مذکور گشتهو مخازن لئالی علمی، 
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و  »ا اَمرنَا إ واحدَةٌو م«: دفرمای ن است که میای. تعدّد است کثرت و عوارضاتِ  مقدّس از حجباتِ
نا «: های یقین فرمودند ن و سراجدی ۀچنین أئم واحد شد البتّه مظاهر امر هم واحدند و هم ،چون امر لاَو

مدٌ حنا م ر دٌ و آخم حدٌ مم حنا مطاَوس جناب بوده که جمیع انبیاء هیاکل  معلوم و محقّق آنباری،  .»و
  .»که در قمائص مختلفه ظاهر شدندد امراله هستن

  
  :ای هست در قرآن آیه. حاال ببینیم که داستان حبیبی چه چیزی است

  
اله و رسوله، َفأولئک مع الذین أنعم اله علیهِم من النَّبیین و الصِدّیقین و الشّهداء و  و من یطع«

نمایند، با  کسانی که از خدا و رسولش اطاعت می: مضمون به فارسی[»ئک رفیقاً الصالحین و حسن اول
ی داشته است، مانند انبیاء و صادقان و شهدا و صالحان و کسانی هستند که خداوند بر ایشان نعمت ارزان

  ] اند اینان چه نیکو رفیقان
  

سؤال نمود و مزبور ده است که روزی أنَس از حضرت رسول راجع به تفسیر آیۀ شروایت » أنَس بن مالک«حدیثی از 
یقین، برادرم علی و منظور از شهداء، و مقصود از صدّ من هستمدر آیۀ فوق جواب داد که منظور از پیامبران رسول اکرم 

حبیبی بر اساس این حدیث، فهم . عمویم حمزه و مقصود از صالحین، دخترم فاطمه و اوالد او حسن و حسین است
  :دینی خود را نشان داده و چنین بر بهاءاله خرده گرفته است

  
اند  ن در آیۀ ذکر شده را فرمودهشود که حضرت پیامبر در این حدیث شریف، منظور از النّبیی مالحظه می«

خواهد ثابت کند که ایشان با تمامی  که بهاءاله با استفاده از این فرمایش می که خودشان هستند، حال آن
جالب است که اشراق خاوری نیز در کتاب قاموس ایقان، چندین حدیث با همین . پیامبران یکی هستند

   .»است مضمون را در ذیل همین آیه آمده، نقل کرده
  

اجازه داده است که  چگونه به خودشود،  ترین ترکیب معنایی در دین را متوجه نمی وقتی سادهفهمم حبیبی  واقعاً من نمی
به رسول اکرم، با انبیاء و  آیۀ قرآن مدل است بر این که مؤمنانِ  قان و حدیث و قرآن اظهار نظر کند؟راجع به کتاب ای

این پر واضح است که مدلول . دیگر رفیقان نیکویی خواهند بود با یکدر بهشت شهداء و صدّیقین و صالحین محشور و 
این آیه و . باشند به ادیان دیگر و مربوط خارج از حوزۀ آیین اسالم توانند میکند که چهارگروه مذکور،  آیه حکایت می

، »منظور از انبیاء، من هستم« وقتی رسول اکرم گفت. ضمنی قوی، بر موضوع رجعت دارد داللتِتفسیر رسول اکرم 
به عبارت دیگر همۀ . ح و موسی و ابراهیم و غیرهم بوده استمقام تفرید و توحید، همانند مسی رحضرت د یعنی آن

ن مفهمومی است که بهاءاله در ایقان ذکر این هما .و بالعکس بودهاند، در رسول اکرم نیز  صفاتی که انبیای قبل داشته
  . نموده و من در باال، بخشی از آن را نقل نمودم

  
٩ (  

 إذا قام « روایتِ ،در این بخش. نام دارد» جعل روایت و اشکاالت سندی«آخرین مبحثی که حبیبی بدان پرداخته، 
القائ تِم، قام حبیبی . عنوان گشته، مورد انتقاد قرار گرفته است» روایت مشهور«که در کتاب ایقان به عنوان » ةالقیام

قاموس «و سپس روی انتقاد خود را به کتاب ا .وجود ندارد »در هیچ یک از کتب روایی شیعه«نوشته که این حدیث 
کتاب را که نقلی از شیخ احمد احسائی است، متوجه نموده و مطلب مندرج در آن » خاوری اشراق«که تألیف » ایقان

ی از کتاب شیخ احمد مقایسه نموده است نسخهاست و روایت مزبور در آن درج شده، با  ای خط :  
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، نوشتۀ شیخ احمد احسائی »شرح رسالۀ عرشیه«این روایت مشهور را از کتابی با نام ] خاوری اشراق[«

البتّه شرح رسالۀ عرشیۀ . نماید است، عیناً نقل می نقل کرده و بخشی را که متضمن جملۀ مورد گفتگو
. ای جالب در بر دارد نتیجه ،اجعۀ به آنرشود، اما م شیخ احسائی در زمرۀ کتب حدیثی برشمرده نمی

خاوری این  در واقع اشراق[...] این کتاب هم وجود ندارد  حتّی در» إذا قام القائم قامت القیامة«عبارت 
بنابراین تنها . رات شیخ احمد احسائی گنجانده و در کتاب خود نقل کرده استعبارت را در بین عبا

  )٧٦ص . (»بر این روایتِ  به قول بهاءاله مشهور، جعلی و دروغین استسند ارائه شده توسط بهائیان 
  

  :استت ذیل در آن درج عبارحبیبی عکسی از بخشی از رسالۀ عرشیه را در مقالۀ خود گراور کرده است که 
  

مضمون به ) [٧٧ص ( .»و للقیامة الصغری إطالق من حیث المعنی و یراد بها قیام القائم من آل محمد«
  ].گردد قیام قائم آل محمد مراد می ،و برای قیامت صغری از حیث معنی اطالقی هست و از آن: فارسی

  
خاوری، جملۀ  که بفهمیم اشراق  برای اینحاالها فراوان است و  کاری در کتاب که شواهدی ارائه نمودم، دست چنان

را از خودش درآورده و در بین جمالت » ةالقیام تِ قام م القائ ، علیه السالم، إذا قامقِ الصادِ نع دیثِ ی الحف در ما وکَ«
اند،  را درآوردههایی که از  رسالۀ عرشیه استنساخ شده، استنساخ کنندگان جملۀ فوق  شیخ احمد گذاشته و یا در نسخه

قبل از  ظهور سید باب مالحظه شود تا   های حدیث و رسالۀ عرشیۀ هایی از کتاب که نسخه بحثی است منوط به این
البتّه این سخن بدان  .این مهم فعال از توان و ارادۀ من خارج است. معلوم گردد که چه کسی در ماجرا دست برده است

شخصی به نام کوشا منتشر شده  ای از مقاله ،»نگاه«در سایت . اند تحقیق نکردهاین باب  دردیگر  معنا نیست که بهائیانِ
دسترسی به این . است این حدیث اشاره کرده بودنِ  های مخالفان آیین بهائی، به صحتِ که مشارالیه بر اساس نوشته

  .مقاله آسان است
و حبیبی آن  از رسالۀ عرشیه ذکر کردمدر باال ای است که  برای من جالب است، همان جملهدر این مبحث اما چیزی که 

بیان صریح شیخ این است . خاوری در کتاب شیخ احمد دست برده است تا نشان بدهد که اشراق را گراور نموده است
این جمله چه به حدیث امام . همان ظهور قائم است »قیامت صغری« و» کبری«و  »صغری«که قیامت دو نوع است، 

  . کنند دهد که بهائیان مراد می جعفر صادق وصل باشد و چه نباشد، همان معنی را می
منتها نکته این است که چه کسی آمده قیامت را به دو نوع صغری و کبری تقسیم کرده است؟ داستان وقتی به شکل 

که قیامتی که در قرآن  در احادیث اسالمی، روایاتی وجود داشته است مبنی بر اینگرد که  منطقی نگاه شود، معلوم می
اند،  علما وقتی بر اساس تصورات خود از قیامت، آن را منافی با ظهور قائم دیده. ظهور قائم استهمان ذکر شده، 

در ادبیات » قیامت صغری«رت گونه استدالل نکنیم، به وجود آمدن عبا اگر این !اند قیامت را بر دو نوع تعریف کرده
در بین آحاد » های مشهوری روایت«طور که بهاءاله گفته است،  بنابراین، همان. اسالمی، معنایی نخواهد داشت

های حدیث و تفسیر  در کتابمسلمانان وجود داشته که زمانی که قائم بپاخیزد، قیامت شده است، و گر نه بحث باال 
  .کرده است نمی اصال موضوعیت پیدااسالمی 

با احادیث . اند را بهائیان از خودشان درآورده» ت القیامةإذا قام القائم، قام«م که روایت از اینها گذشته، حاال گیری
که  استدر بارۀ زمان ظهور قائم ل حدیث مفض ،نمونۀ آن یکمن و کافل همین معنا هستند، چه باید کرد؟ ادیگر که ض

آغاز » ؟النّاس ه معلت ی وقم قتٍ ن وهدی م الم  رِظ نتَالم  ولِأم لمل له «شاهده است و با عبارت به راحتی در اینترنت قابل م
   .گردد می
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آیا برای ظهور قائم زمانی مشخص هست که شیعیان آن را بدانند و آن حضرت در مفضل از امام صادق سؤال نمود که 
چه  بهسید من، : مفضل دوباره پرسید .توان وقت معین نمود نمیجواب، سخنانی گفت بدین مضمون که برای ظهور 

 ، یعنی قیامت،»ساعت«همان  ظهور قائم: گفتکند؟ امام به او  برای شیعیان روشن نمی دلیل خداوند وقت ظهور را
است، اشاره ه راجع به قیامت در ادامه، امام به آیات دیگر قرآن ک. که خداوند در کتاب قرآن ذکرش را کرده استاست 

که بنا به گفتۀ  نکتۀ جالب توجه آن وارد شود؟» ناگهانی«بر آنها » ساعت«که  آیا انتظار دارند جز این :نمود و فرمود
امام صادق در روایت مفضل، در زمان ظهور قائم، مردم توقّع ندارند که آن اتّفاق رخ بدهد و این کالم آن امام همام، 

  ! موعود، چون دزد در شب خواهد آمد: سخن مسیح که گفت عجیب مطابقت معنایی دارد با
موسوم گردیده است، احادیث بسیار از ائمۀ » البرهان فی تفسیر القرآن« که به» سید هاشم بحرانی«در کتاب تفسیر 

ب در این کتا. است آیات قیامت در قرآن را به ظهور قائم معنا کرده و مطابق ساختهمفسر مزبور اطهار نقل شده که 
  . همۀ این تفصیالت به این معنا است که زمانی که قائم به پا خاست، قیامت برپا شده استاینترنت قابل مطالعه است و 

  
١٠(  

را درج » هر گردی گردو نیست«المثل  ضربتوضیحاتی در بارۀ آوردم که  یاین نوشتار ، نقل قولی از حبیب» ٢بند «در 
از . نت سری زدمترکیست، به این» میثاق شیبانی«که بفهمم  نوشتار آوردم که برای ایندر مقدّمۀ این چنین  هم. کرده بود

  :که جمالت زیر در آن درج شده بود» امام زمان«در بارۀ ای دیدم  مقالهپژوهی  بهائیقضا در سایت 
  

وجه بشارتی برای  به هیچ ،ذلت و خواری شیعیان که در حدیث شریف ذکر شده است ۀلأو اما مس«
گفته. میرزای شیرازی نیست   .»ولی هر گردی گردو نیست ،ایم که هرگردویی گرد است مکرراً 

  
پژوهی  شود در سایت بهائی معلوم میاو باشد یا هر کس دیگر،  .این مقاله نیز حبیبی استنویسندۀ  حاال احتماال

 صو قرآن کنم که این شخص یا این گروه، به جای نوشتن مقاله راجع به حدیث  پیشنهاد می. زیاد است »گردو« متخص
  .بپردازند »گردوبازی« بهتنها و ایقان، بهتر است پی تخصصشان را بگیرند و 

  


