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پیشینهشناسی و نقد گرایشهای باطنی بابیت و بهائیت
محمدعلی پرهیزگار
مجید حیدریفر
چکیده

سران بابیت و بهائیت برای اثبات حقانیت خود ،دست به داملان سلیر تکامل

بشر شده و مدعی دین جدیلدی هسلتند کله نیازهلای تلازه بشلر تکامل یافتله را

پاسخ می گوید .آنان با کاربست تأوی گرایی در پی اثبات مهدویت علیمحمد

شلیرازی (بلاب) و نبللوت حسلینعللی نوری(بهللاء) هسلتند و ادعاهلایی را بی لان

میکنند که به گمان خود تازگی دارد؛ این جریلان سیاسلی _ ملذهبی بلا رویکلرد

به جهانبینی باطنی ،در پی ارائه سخنانی تازهاند؛ لیکن این نوشتار ،دیرینله

جهللانبینی بللاطنی ایلن جری لان را بررسلی ک لرده و پیش لینه ادعاهللای آنللان را در
تأویل گرایی و اسلتناد بله متللون و آموزههلای دینلی بیلان م لیکنلد تلا بله خللوبی

روشن گردد که نگاه تأوی گرایانه و باطنی بهائیان به عالم شریعت و تکوین،

ریشه در جریانهای باطنی شیعه دارد و در حقیقت ادعای به ظاهر تازه سران

بابیت و بهائیت بازگوی سخنان کهنه پیشینیان است.
واژگان کلیدی

بابیت ،بهائیت ،باطنی گرایی ،فرق تشیع ،تأوی گرایی ،جهانبینی باطنی.

 .1دانشجوی دکتری کالم اسالمی دانشگاه قم (نویسنده مس ول) (.)map@bahaiat.com
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مقدمه
انسان پیوسته در حال تکام است ،از اینرو بلا نیازهلای معنلوی جدیلدی روبلرو میشلود کله

محتاج پاسخگویی است .بهائیت ،دین اسلالم را آیینلی قلدیمی میخوانلد کله تلوان پاسلخگویی

بلله نیازهللای تللازه بشللری را نللدارد .ای لن دو جری لان ،سللران خللود را ام لی (افنللدی20 _19 :1998 ،؛

نلللوری ،بیتل للا :ج )101 ،1و آموزههلللای خل للود را بلللدیع میخواننل للد ،آنگونللله ک ل له سلللران بابی ل لت و
بهائیلت بلرای سلخنان خلود حتلی فکلر هلم نکردهانلد؛ ابوالفضل گلپایگلانی ،بلزرگ مبللغ بهائیلت
در اینباره مینویسد:

این بیانات قدسیه نه به تفکر و رویه و یا به فرصت و تعملق ظلاهر ملیشلد ،حاشلا و کلال،

ب ل ف لی ک ل االحللوال برسللبی بللداهت و ارتجللال و فوری لت و قللدرت و اسللتقالل نللازل م لی
گشت( .گلپایگانی ،بیتا)34 :

تأیید یا رد این ادعا بدون تحقیق و بررسلی ممکلن نیسلت ،از ایلنرو مقالله حاضلر بله پیشلینه

برخی آموزههای باطنی بابیلت و بهائیلت پرداختله و ریشله آنهلا را در بعضلی جریانهلای بلاطنی
سللدههای گذشللته تشلیع (ک له برخلی از آنللان ادعللای جللدایی و نسللخ اسللالم را هللم بیلان کردهانللد)

جستجو میکند ،زیرا بابیت و بهائیت دو جریان انحرافی برخاسته از تشیع هستند.

گفتنی است بابیت و بهائیت به جهت هم عصری و اتصال بله شلیخیه ،تأثیرهلای بسلیاری از

این جریان پذیرفتهاند که در کتب نقد بابیت و بهائیلت و مقلاالت بسلیاری بله آن پرداختله شلده
سال یازدهم ،شمههاره  ،43پایی) 1396
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است آنگونه که برخی ریشه انحرافات فکری بابیت و بهائیت را تنها در جریان شیخیه جسلتجو

میکنند ،از اینرو برای جلوگیری از تکرار و زیاده گویی ،از الگوگیری بابیلان و بهائیلان از شلیخیه

که در منابع گونا گون قاب دسترس است (نک :شاهرودی1392 ،؛ فالحتی )1390 ،گذشته و به

ریشللههای بللاطنی گرایی ای لن دو جری لان در فرقللهها و جریانهللای پیش لین تش لیع میپللردازیم ک له
جنبه نوآوری نوشتار حفظ شود.

قرائن بسیاری وجود دارد که بابیت و بهائیت از جریانهای انحرافی تشیع الگلو گرفتهانلد کله

از جمله میتوان به اشاره «فلسلفه نیکلو» دربلاره تأثیرپلذیری شلوقی افنلدی از اسلماعیلیه (نیکلو،

 )59 :1390یا گزارش «دانشنامه جهان اسالم» درباره گرایش نقطویان به بابیت و یاری رساندن
به علیمحمد شیرازی در دینسازی اشاره کرد( .رضازاده لنگرودی)652 :1379 ،

متن حاضر نخست ،ریشه جهانبینی باطنی بابیت و بهائیلت را در جریانهلای بلاطنی شلیعه

بررس لی می کنللد؛ سللپس بلله پیش لینه تأوی ل گرایی بابی لت و بهائی لت در متللون و آموزههللای دین لی

میپردازد و هر بخش را با نقد به پایان میبرد.
جهانبینی باطنی
بابیت و بهائیت با بازگو کردن اندیشههای جریانهای باطنی پیش از خود ،چنین مینمایند

که نگرش باطنی به جهان دارنلد و آموزههلای خلود را بلر اسلاس ادوار و اعلداد و نقطله بله پیلروان

خ للود عرض لله می کننل لد؛ ولل لی حتل لی نمیت للوان ب للرای ایل لن صحنهس للازی بابیل لت و بهائیل لت ،واژه

الگوسللازی را بلله ک لار گرفللت ،زی لرا آنللان نلله تنهللا اندیشلله تللازهای ندارنللد ،بلک له بللا کپیبللرداری از

جریانهای فکری پلیش از خلود ،اندیشلههایی را زنلده کردهانلد کله رو بله فراموشلی میرفلت .در
این نوشتار به نمونههایی از آنها اشاره میشود:

 .1ادوار و ا کوار

جهانبینی ادواری در بابیت و بهائیت از آثلار عللیمحملد شلیرازی رخ ملینمایلد .وی در بیلان

فارسی مینویسد:

عملا

یک مشیت بوده و هست که هر کوری به ظهوری مشرق می گلردد و مظهلر الیسل
ُ
یفع و یفع ما یشاء می گردد ...شمس حقیقت در این کور بله اسلم بابیلت مشلرق اللی

وی عمر عالم ،از آدم تا عصر خود را  12210سال میداند و چون بله عقیلده او هلر هلزار سلال از

عمر عالم معادل با یک سال از عمر ظهورات و نملو آنهلا بهصلورت کملال اسلت ،از ایلن رو آدم را

به نقطه و خود را به جوان دوازده ساله و من یظهره اهلل را به جوان چهارده سلاله تشلبیه ملیکنلد

و این نیز از شواهد قطعی است که خود علیمحمد نیلز زملان پیلدایش ملن یظهلره اهلل ادعلایی را

نزدیلک بلله دو هللزار سللال پللس از عصللر خللود فللرد کلرده اسللت( .ن لک :شلیرازی ،بیتللا95 _93 :؛
همچنین کاشانی )13 :1328 ،در ملحقات اقدس نیز آمده است:

حضرت ولی امراهلل در توقیعی که حسباالمر مبلارک در پاسلخ سلمال یکلی از یلاران شلرق
صادر گردیده درباره این آیه کتلاب مسلتطاب اقلدس چنلین میفرماینلد :مقصلود از اللف
قائمله ظهللور قللائم آلمحملد یعنلی حضللرت اعللی اسللت .واو اول کلله قبل از الللف اسللت و

عدد آن شش است اشلاره بله ادوار سلابقه و مظلاهر قبل اسلت .واو ثلانی کله حلرف ثاللث

کلمه واو است مقصود ظهور اقلدس کللی جملال ابهلی اسلت کله بعلد از اللف ظلاهر گشلته.

(نوری ،بیتا )222 :1

شهین احسان در گزارش اعالم ادعای «من یظهره اللهی» حسین علی نوری و آغاز کور جدیلد

پیشینهشناسی و نقد گرایشهای باطنی بابی و بهائی

ظهور من یظهره اهلل که آنچه شود به مشیت او می گردد( .شیرازی ،بیتا)120 _119 :
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در تکام جهان انسانی مینویسد:
در همان روز اول ،ایشان به عنوان مظهر کلیه الهیه ،بهاء اهلل ،حضرت من یظهلره اهلل،

رب الجنود ،قلم اعلی و منجی عالم انسان به بابیان حاضر ،اعالن امر فرمودند .دوازده
روز اقامللت مبللارک در بللاش رضللوان بلله طللول انجامی لد و ک لوری جدی لد ،در تکام ل جهللان

انسانی مفتوح گردید( .احسان ،بیتا)218 :

سلران بابیلت و بهائیلت ،هزاره گرایللی را یکلی از بهتللرین راههلای اثبللات مهلدویت عللی محمللد

شیرازی یافته و کوشیدند با به کارگیری این دیدگاه ،حقانیت او را ثابت و شلریعت اسلالم را نسلخ
کنند .آنان مدعی هستند که کاظم رشتی نیز پیش از مرگش از نزدیکی ظهور سخن گفته اسلت.

(نک :اشراق خاوری)35 :134 ،

گلپایگانی نیز برای اثبات مهدویت علیمحمد شیرازی به نظریه هزاره گرایلی و ادواری بلودن
َ َْ
َ
ُ
َ ْ ُ َْ َ
ادیان متوس شده و آیه ُی َدب ُر ْ َاأل ْم َر م َن َ
لدار ُه أللف
السماء إلی األ ْرد ث َم َی ْع ُر ُج إل ْیه فی َی ْو حم کان مق
ُ
َس َن حة م َما َت ُعدون (سجده )5 :را به تأوی میبرد.
پیشینه این گونه جهلانبینی ،باورهلای بلاطنی جریانهلای فکلری پلیش از بابیلت و بهائیلت

است که به برخی از آنها اشاره میشود:
الف) پیش از اسالم

سابقه هزاره گرایلی بله ادیلان پلیش از اسلالم میرسلد .زرتشلت و یهودیلت و مسلیحیت ادیلانی

بودنللد کلله از هللزاره ظهللور سللخن گفتهانللد و پیروانشللان هللر هللزار سللال ،در انتظللار ظهللور منج لی
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موعودنلد .ایلن بلاور بلله اندیشله برخلی مسلللمانان نیلز رخنله کللرد تللا جللایی کله در اواخللر قللرن نهللم

اسماعیلیان قلدیم ،معتقلد بودنلد کله تلاریخ مقلدس بشلریت ،در هفلت دوره ،هلر یلک بلا طلول

154

مرتبه ناطقی اعتال مییابد و پیامبر ناطق دور بعدی میشلود .او شلریعت نلاطق پیشلین را نسلخ و

هجللری ،گروه لی از پی لروان اسللالم ،منتظللر ظهللور موعللود موجللود بودنللد( .ذک لاوتی_107 :1393 ،

 )108اعتقاد به هزارهها ،سابقه ایرانی نیز دارد( .همان)
ب) جریانهای اسماعیلیه

زمانی مختلف به پایان ملیرسلد( .دفتلری )163 :1383 ،در دور هلر پیلامبری ،هفتملین املام بله
دور جدید را آغاز میکند .این ترتیب تنها در دور آخر تغییر می کند که دور آخر تاریخ است( .هملو:

 )164فاطمی لان نی لز دوریبللودن تللاریخ مقللدس و پیامبرشناس لیای را حفللظ کردنللد کلله متضللمن
هفت دور بود و هر دور با ناطقی آغاز میشد( .همو)269 :

سلطانی (شیعهپژوه معاصر) درباره تاریخ مقدس اسماعیلیه و دور ناطقان مینویسد:
دور به معنای مدت زمان قریب به هزار سال است که در آن یک نلاطق ظهلور می کنلد و

هفت امام بعد از او به تفسیر و تبیین شریعت او و اسلرار آن میپردازنلد .دور اهل علالم و

تدبیر آن بر محور چرخش افالک استوار است( .سلطانی)102 :1384 ،

او آورده است:

اصحاب دور هفت نفرند .نخستین فرد آنها آدم و هفتمین فرد قائم اسلت کله نبلی

بلله آن بشللارت داده اسللت :ا گللر فق ل ی لک روز از عمللر جهللان بللاقی مانللده باشللد ،ای لن روز

طللوالنی میشللود تللا زمللانی کلله فرزنللدم ظهللور نمایللد و جهللان را پللر از عللدل و داد کنللد،

همان گونله کله از ظللم و جللور پلر شلده اسلت .اصللحاب ادوار ،صلاحب دور خلود هسللتند.

مللردم بهوس لیله عللواملی بللا آنهللا ارتبللاس برقللرار می کننللد .ارتبللاس مللردم بللا صللاحب دور
(قطب) در همه ادوار بالقوه برقرار است تا زمانی که آن دور به پایان برسلد .مثل ارتبلاس

ما با حضرت محمد

در دوری که ما در آن هستیم( .همو)103 :

همچنین وی میافزاید:

دارنده دور هفتم شریعتی ارائه نمی کند .صاحب دور هفتم بر یکی از شرایع به اسم خود

تألیف کردهاند .آنان از شریعت قب به شریعت جدید رجوع کردهانلد ،از ایلن رو بله آنلان

اولیالعللزم می گوینللد .شللش دور از ادوار هفت گانلله بللرای عم ل اسللت و دور هفللتم عیللد
اسللت .دور اول مث ل شللنبه و دور آخللر مث ل جمعلله اسللت .دور هفللتم در زمللره ای لام هفتلله

نیست( .همو)104 :
ج) حربیه

دفتری در گزارشی مینویسد:
مل و نح نویسان ،برخی عقاید کلیدی ماننلد تناسلخ و تغییلر تلاریخ بشلریت بلر اسلاس

ادوار و ا کوار را به تشیع تندرو مانند حربیه نسبت دادهاند( .دفتری)77 :1383 ،

پیشینهشناسی و نقد گرایشهای باطنی بابی و بهائی

اقامه دعوت می کند .پنج تن از اصحاب دور ،ناسخ شرایع قب بوده و شریعت جدیلدی

د) حروفیه

دفتری درباره باورهای فض اهلل نعیمی مینویسد:
فض اهلل استرآبادی به نظریه ادواری بودن تاریخ اعتقاد داشت( .همو)519 :

در جهانبینی حروفی ،جهلان از سله مرحلله یلا دور تشلکی شلده اسلت؛ یعنلی دور نبلوت و دور

والی لت و دور الوهی لت .دور الوهی لت ک له بلله معنللای پای ل ان جهللان و آخللر الزمللان اسللت ،بللا ظهللور
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فض اهلل حروفی آغاز میشود( .ذکاوتی)384 :1391 ،
هـ ) نقطویه

محمللود پسلیخانی (سللرکرده نقطویلان) بللا نسللخ شللریعت اسللالم ،از پای لان دور عللرب و آغللاز دور

عجم سخن می گفت:

دین اسالم برافتاد و دور عرب به پایان رسید( .مشکور)117 :1375 ،

وی بلا عقیلدهای تناسلخی و اعلالم ادوار و ا کللوار ،بلذر و زمینله پیلدایش بشلارتهای متللوالی را

میان پیروان خود کاشلت( .ذکلاوتی )51 :1393 ،البتله ایلن عقیلده در ملل و نحل قلدیم بلوده و

باطنیان و شعوبیان از دیربلاز در علالم اسلالم بله پیشلگویی پرداختله و بلا تکیله بلر حلروف و ارقلام
مرموز ،وعده سقوس حکومتها را میدادنلد( ،اخلوان الصلفا :1405 ،ج154 ،1؛ ج)268 _249 ،3

از اینرو مبلغان نقطوی با عرفانبافی و کاربسلت میراثهلای برجامانلده ،نزدیکلی ظهلور موعلود

نقطوی و آغاز دور جدید را مژده میدادند.

ذکاوتی (فرقهنگار معاصر) در گزارش این مسلک مینویسد:
نقطوی لان در رأس هللزاره هجللری خیللال قیللام و برانللدازی آئللین هللزار سللاله را داشللتند و

مهللاجران فللراری ایرانللی و مشللاوران ا کبللر شلللاه در همللان ایللام او را بلله برسللاختن آیلللین

التقاطی و تلفیقی توحیدی االهی برانگیختند( .ذکاوتی)158 :1393 ،

آری نقطویلان در پ لی بشللارت ظهللور موعللود نقطللوی ،شللاه طهماسللب را مهللدی میخواندنللد و
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بزرگی در رأس هزاره بوده است( 1.همو)57 :

در نهص ل للد و هش ل للتاد و ن ل لله از حکل ل لم قض ل للا
(همو)54 :

از پلل ل للرده بل ل ل للرون خرامل ل ل للد آن ش ل ل ل لیر خل ل ل للدا

شاعر نقطوی دیگری درباره هزاره گرایی مینویسد:

مل ل للن آن بحل ل للرم ک ل ل له در ظل ل للرف آمدسل ل للتم

مل ل للن آن نقطل ل لله ک ل ل له در حل ل للرف آمدسل ل للتم
الل ل ل للف قلل ل ل للدم کلل ل ل لله در الل ل ل للف آمدستلل ل ل للم

این دو بیتی از زبان کسی اسلت یلا زبلان حلال کسلی اسلت کله ملدعی قلد برافراشلتن بلرای کلار
پیلروان محمللود پسلیخانی بله تناسللب مقللام و اقتضلای موقعیلت ،سللال ظهلور موعللود را گللاه از

 .1این شعر به باباطاهر نسبت داده شده است؛ لیکن عالمه قروینی ،مجتبی مینوی ،زرینکوب و ...این انتساب را نادرسلت
میخوانند ،زیرا این دوبیتی در نسخههای پیش از قرن یازدهم یافت نمیشود.

بعثللت می گرفتنللد و گللاه از هجللرت پی لامبر خللاتم

ذکاوتی دراینباره مینویسد:

تللا حسللابشللان درسللت شللود( .همللو)55 :

بزرگتللرین هملله وقلللایع در تللاریخ نقطویللان ،همانلللا قللران سللال هلللزار قمللری اسللت کللله
منجمان می گفتند در سیزدهم رمضان ،زح و مشتری در بلرج سلرطان جملع میشلوند

و فتنه عظیمی رخ میدهد و انتظار تغییر دین و دولت هست( .همو)60 :

وی میافزاید:
بعللدها نقطوی لان دامنلله تبلی لغ خللود را در سللال  999قمللری بللرای رأس هللزاره گسللترش
دادند؛ یعنی این بار سال را از هجرت گرفتند و آن قدر تأثیر این ایجاد تلوهم ،قلوی بلود

که منجمان دیگر هم کما بیش آن را تأیید نمودند( .همان)

آری نقطویها ا کبر تیموری را در هند بهعنوان موعود رأس الف نقطویان عللم کردنلد و بله او

القا کردند که موعود رأس هزاره هجری خود اوست( .رضازاده لنگرودی)652 :1379 ،

عقیلده نقطویله دربللاره هزارههللا و ظهللور منجلی نقطللوی رأس سللال هللزارم (هجللرت یلا بعثللت؟

شمس لی ی لا قمللری؟) ،در احادی لث مربللوس بلله «مجللدد رأس مائلله» ریشلله دارد؛ یعن لی نقطوی لان از

ذهنیت موجود میان مسلمین استفاده میکردهاند(.همو)108 - 107 :

در این بخش به چند نکته اشاره میشود که نیازمند پاسخ بهائیان است:

 .1نگاه ادواری و ا کواری بله جهلان ،اندیشلهای ادعلایی و غیرعلملی اسلت کله در میلان اقلوام

و جریانهای گونا گون مطر بلوده اسلت؛ وللی نله تنهلا اثبلات نشلده اسلت ،بلکله در آزمونهلای

خللود پیوسللته شکسللت نی لز خللورده اسللت؛ از جمللله بشللارت نقطوی لان رد سللال 996ق بللر ظهللور
موعللود نقط للوی اسللت کل له حتللی ش للاه طهماسللب را مه للدی میخواندنللد( .رض للازاده لنگ للرودی،
)651 :1379

 .2بر فرد صحت ادواری بلودن جهلان و پلذیرش هلزاره ظهلور ،سلران بابیلت و بهائیلت ،جلز

ادعا چه دلی و برهانی بر مهدویت علیمحمد شیرازی و نبوت حسین علی نوری دارند؟ قلرآن و

عترتی که مستند بابیان و بهائیان نیز هست ،مهدی موعود را مصلح جهان معرفلی ملیکننلد کله

ب للا ظه للور وی ،ع للدل ج للای ظل للم را می گیل لرد؛ (هاللل لی :1405 ،ج  )174 ،1لل لیکن پ للس از ادع للای

مهدویت علیمحمد شیرازی نه تنها ظلم و فساد رو به نابودی نرفت ،بلکه جنگها ،غارتهلا و
مفاسد روزافزون شده است و در روزگار فعلی نیز شاهد مفاسد اقتصادی و اجتماعی و ...همچون

پیشینهشناسی و نقد گرایشهای باطنی بابی و بهائی

نقد
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کشتار گروههای تروریستی بسیاری مانند القاعده و داعش و ...هستیم.

 .3یکی از استنادات مهم سران بابیت و بهائیلت در اثبلات هزاره گرایلی ،ادعلایی نقل شلده از

کاظم رشتی است که در منابع شیخیه نیامده است و تنها در برخی نق های بهائیت بلدون سلند
گزارش شده اسلت( .نلک :اشلراق خلاوری )35 :134 ،هلر چنلد بلر فلرد صلحت ایلن گلزارش نیلز

هزاره گرایی و مهدویت علیمحملد شلیرازی ثابلت نمیشلود؛ وللی بیسلند بلودن ایلن گلزارش نیلز

نقص دیگری بر این استناد بابیان و بهائیان است.
 .2تغییر تقویم

علیمحمد شیرازی و حسینعلی نوری با پایه گذاری تقویم «بدیع» ،پیروانشان را از کاربسلت

روزشمارهای میالدی و هجری بازداشتند .شیرازی سال ،ماه و روز را بر اساس علدد  19تغییلر داد
(شیرازی ،بیتا )149 :و نام ماهها را دگرگون ساخت .نوری در اینباره مینویسد:

نلللوزده شلللهر بملللا نلللزل فلللی البیلللان کللله هلللر شلللهری نلللوزده یلللوم ملللذکور اسلللت( .نلللوری،

بیتا )142 :2

این دگرگونیهای بابیت و بهائیت الگو گرفته از جریانهای پسیخانیه و نقطویه است.
الف) پسیخانیه

محمود پسلیخانی بلر ایلن بلاور بلود کله هلر ملاهی سلی و دو روز اسلت و هشلتک (هشلت روز) را

بهجای هفته قرار داد و در این حساب از قطب امسال تا قطب سال آینده هفلت روز تفلاوت بلود،
سال یازدهم ،شمههاره  ،43پایی) 1396
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از اینرو ا گر اول فروردین ماه امسال شنبه اسلت ،سلال آینلده شلش شلنبه باشلد و ا گلر اول بهملن

چهارشللنبه اسللت ،س للال آینللده سهش للنبه خواهللد ب للود( .ذکللاوتی 51 :1393 ،و  )163ذکل لاوتی در

اینباره مینویسد:

در مسلک او ،اسامی ماهها نیلز بلا معملول تفلاوت داشلت .ایلن هلم از ملواردی اسلت کله

بابیلت و بهائیلت از محمللود گرفتهانللد ،همللانطور کلله تقللدس عللدد  19را هللم از محمللود
اقتباس کردهاند( .همو)51 :

وی میافزاید:

علیمحمد با الگوگیری از تغییر نام ماهها توسل محملود پسلیخانی ،نلام ماههلا را تغییلر
داد و تقویم تازهای ساخت( .همو)177 :

ش لیرازی و نللوری در اسللامی ماههللای سللاختگی خللود و بی لرون رفللتن از حسللاب کهللن بللابلی ،از

پسیخانی الگو گرفتند تا گروهک خود را با خصوصیتی از دیگران ممتاز سازند.

ب) نقطویه

مشکور(فرقهنگار معاصر) در گزارش نقطویان آورده است:

آنان سال را به نوزده ماه و ماه را به نوزده روز قسلمت می کردنلد و علدد هفلت و نلوزده را

مقدس میشمردند( .مشکور)450 _448 :1375 ،

یادسپاری :بدیهی است که این حسلاب ماههلای نوزده گانله و نلوزده روزی بابیلت و بهائیلت،

همچنین دوازده ماه سی و دو روزه محمود پسیخانی و نوزده ماه و نوزده روز نقطویه ،نه با سلال
قمری میسازد ،نه شمسی؛ حالآنکه سال شمسی و قمری هر دو مبنای طبیعی دارند.
نقد

ا
تقویم بدیع که بر اساس بخشنامه بیتالعدل رسما مبنای تلاریخ بهائیلان قلرار گرفت(،پیلام

 10ژوئیله  2014بله محافل روحلانی مللی) همچلون روزشللمار پسلیخانیان مبنللای علملی و طبیعلی

ندارد؛ برخالف تقویم شمسی و قمری که مبنایی طبیعی و علمی دارد ،زیرا مدت زمان یلک ملاه،
ا
تقریبا برابر است با مدت زمانی که کره ماه یک دور کام به دور کره زمین میچرخد و این زمان
همللان حللدود  30روز اسللت ،از ای لنرو روشللن نیسللت ک له مبنللای قسللمت مللاه و سللال در بهائی لت

هیا یلک از ادیلان الهلی تلا کنلون چنلین ضلعفی از خلود نشلان ندادهانلد ،زیلرا شلریعت الهلی از

فلرامین و قلوانین الهلی سرچشللمه می گیلرد و خلدای سلبحان ،عللیم و حکلیم اسلت و کلار بیهللوده
انجام نمیدهد .قرآن حکیم که مستند بهائیان نیز هست درباره تعداد ماههای سال نزد خلدای

سبحان میفرماید:

تَ
َ ََ ُ
الشد ُدَه ع تسد َدد اَ تارسددا َع َشد َدر َشد تدَرا یف کتدداب اَ َی د ت َم َف َلد َدق َ
ال،ددماواُ َو األ ترض .
ِن عدددة
(تهبها )36

هملله ادی لان بللرای خللود تقللویمی دارنللد :یهودی لان ،عبللری ،مس لیحیان ،م لیالدی و مسلللمانان،

هجری؛ اما این به این معنا نیست که نظام طبیعت را در نظر نگرفته باشند و سال و ماه و روز را
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چیست؟ آیا صرف تقسیم سال بر اساس یک عدد میتوان تقویم ساخت؟

برهم ریخته باشند .ماه در همه ادیان بر اسلاس نظلام آفلرینش  30روز دارد و سلال  12ملاه و ایلن

یخلواهیم
دلبخلواهی کله چلون ملا مل 
تقسیمبندی بر اساس نظم نظام آفرینش است ،نله املری 
 19را مقدس بشماریم ،ماه و سال و روزمان نیز باید بر اساس این عدد تنظیم شود.

 .3نقطه گرایی

علیمحمد شلیرازی و پیلروانش ،او را «نقطله اوللی» میخواننلد (شلیرازی ،بیتلا271 :؛ نلوری،
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بیتا 45 :1؛ همو )379 :1285 ،که برگرفته از آموزههای نقطویه است:
علیمحمللللد بللللا الگللللوگیری از محمللللود پسللللیخانی ،خللللود را نقطلللله خوانللللد( .ذ کللللاوتی:
)177 :1393

نویسندگان بهائی درباره شیرازی مینویسند:
حضرت باب نقطه اولیه یا نقطه اولی بودند و از آن نقطه حروف پدید گشتند .لفظ حلی

بلله معنللای زنللده اسللت .ای لن حللروف بللر اثللر ایمللان بلله نقطلله اولی له ،حی لات تللازه یافتنللد.
(محمدحسینی)190 :1995 ،

ای لن نوش لته ،گذشللته از آن کلله بللوی نقطلله گرایی و نقطویبللودن میدهللد ،ریشلله در اندیشلله

حروفیان و نقطویان دارد .الشیبی(نویسنده معاصر) در گزارش حروفیه آورده است:

فض ل اهلل نعیم لی ،حللروف را اص ل آفللرینش و خللود را مظهللر مس لیح میشللمرد کلله کلملله

خداست( .الشیبی)223 :1380 ،

این از مقدسات پیروان ابومنصور بود که به کلمه قسم میخوردند و می گفتند« :ال والکلمة».

(اشعری قمی ،ج)75 ،1

ابوالقاسم امری که از شاعران نقطوی است درباره نقطه میسراید:

نقط ل ل ل لله عشل ل ل للق ش ل ل ل للاه م ل ل ل للردان اسل ل ل للت

هرکل ل ل ل له او را ش ل ل ل للناخت م ل ل ل للرد آن اس ل ل ل للت

«انل ل ل للا نقط ل ل ل لله» ک ل ل ل لالم آن ش ل ل ل للاه اسل ل ل للت
ْ
حلل ل ل ل للرف از نقطل ل ل ل ل لله میشل ل ل ل ل للود پی ل ل ل ل ل للدا

نقلطل ل ل ل لله اصل ل ل ل ل ل ن ل ل ل ل للام ق ل ل ل ل للرآن اس ل ل ل للت

اوس ل ل ل ل للت اصل ل ل ل ل ل وجل ل ل ل ل للود موج ل ل ل ل للودات

سال یازدهم ،شمههاره  ،43پایی) 1396
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نقلطلل ل ل ل ل لله تحل ل ل ل ل ل للت ب لل ل ل ل ل للاء بسل ل ل ل ل ل للم اهلل
(عفتی)14_13 :1391 ،

ن ل للزد آن کل ل لس کل ل له اهل ل ل عرف ل ل لان اس ل للت
گرچل ل ل لله اصل ل ل ل ل ک لل ل ل للالم ی ل ل ل للزدان اسل ل ل للت

ش ل ل ل للاه م ل ل ل للردان علل ل ل ل لی عم ل ل ل للران اسل ل ل للت

نقد

آن چلله از نقطوی لان گللزارش میشللود ،در حللد ادعللایی اسللت کلله قاب ل اثبللات نی لز نیسللت .از

سللوی دیگللر هللیا ی لک از ادیللان اله لی از نقطلله و نقطلله گرایی سللخن نگفتهانللد و سللران بابیللت

و بهائیل لت ،همچ للون س للران نقطویل له در پل لی آن بودن للد کل له سس للتیها و کاس للتیهای خ للود را در

پنللاه سللخنانی مللبهم و پیچی لده مخفلی سللازند و بلله مخاطبللان خللود القللا کننللد ک له ابهللام کلالم مللا
نشانه ضعف فهم شما و دلی بلر حقانیلت ماسلت و این گونله خلود و جریلانشلان را از انکلار افکلار

عمومی برهانند.

تأویل متون و آموزههای دینی
کاربست تأوی  ،یکی از شیوههای رایج بابیت و بهائیت در باطنی گرایی اسلت کله از آن بلرای

دستیابی به اهداف خود بهره می گیرند .این نوشتار به بررسی پیشینه تأوی متلون و آموزههلای

دینی میپردازد:

 .1تأویل متون دینی

بهائیت در استناد به آیات و روایات از شیوههای گوناگونی همچون تأوی و باطن گرایی بهره

گرفته و در مواردی پا را فراتر نهاده و دست به تحریف نیز آلوده اسلت .پلیش از بیلان نمونله ،ذکلر

چند نکته درباره تأوی گرایی بهائیت الزم است:
الف) الزم شمردن تأویل

حسینعلی نوری (مقلب به بهاء که ملدعی نبلوت شلد و پایله بهائیلت را گذاشلت) منلع تأویل

منابع دینی را سبب پنهان ماندن حقیقت و اسرار علوم دانسته و مینویسد:

ا گلر معللانی ایلن کلمللات ُمنزللله در کتللب را کله جمیلع نللاس از عللدم بلللوش بلله آن ،از غایلت
قصللوی و سللدر منته لی محجللوب شللدهانللد ،از ظهللورات احدی له در هللر ظهللور بلله تمللام

از معنی آن به جمیع تلویحات کلمات االهی و اشارات بیانات مظاهر قدسی واقف شوند

پیشینهشناسی و نقد گرایشهای باطنی بابی و بهائی

خضوع سمال مینمودند ،البته به انوار شمس هدایت مهتدی میشدند و به اسلرار عللم

بازگشته و در هر ذره آثاری از شمس مشهود شده و با همه این ظهورات علملی کله علالم
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و حکمت واقف میگشتند( .نوری)19 _18 :155 ،

ازاینرو نظریهپردازیهای خود درباره متون دینی را چنین آغاز میکند:
حال این بنده رشحی از معانی این کلمات را ذکر مینمایم تا اصحاب بصیرت و فطلرت
تلا از هیمنلله کلملات از بحللر اسلماء و صللفات ممنلوع نشللوند و از مصلباح احدیله کله محل

تجلی ذات است محجوب نگردند( .همو)19 :155 :

حسین علی نوری تأوی های خود را کلید ابواب علم االهی و گستراننده نور هدایت میداند:
ابواب علم االهی به مفاتیح قدرت ربلانی مفتلوح گشلته و جلواهر وجلود ممکنلات بله نلور
علمی و فیوضات قدسلی َ
منلور و مهتلدی گشلتند بله قسلمی کله در هلر شلیء بلابی از عللم
را احاطه نموده هنوز باب علم را مسدود دانستهاند و امطار رحمت را مقطوع گرفتهانلد.

(همو)20 _19 :155 :

این گونه از اندیشههای حسینعلی نوری ،برگرفته از آموزههایی است که جریانهای بلاطنی

رواج دادهاند .آقانوری در اینباره مینویسد:
تفکللر تأویلل گرایی و چشمپوشللی از ظللاهر نصللوص دین لی در میللان پیللروان هملله فللرق

اسللالمی یافللت مللیشللود ،چللون سللاختار نصللوص دینللی به گونللهای اسللت کلله تفسللیر و

تأوی پذیر و درخور تطبیلقهلای مختللف اسلت ،ازایلنرو باطنیلان هلیا ملتن مقدسلی و

حتی غیر مقدسی ،ولی با اهمیت را بدون تأوی نگذاشتهاند( .آقانوری)258 :1384 ،

اسللماعیلیان ،بللاطن را روح دی لن دانسللته و همللهجا بللر ظللاهر مقللدم داشللتهاند .آنللان بلله ظللواهر

کتاب و شریعت بلدون توجله بله بلاطن ،بهلای چنلدانی نلداده و شلریعت بلدون تأویل را همچلون

جسد بدون روح دانستهاند:

کتابهللا و شلللریعت چلللون دو جسلللد اسلللت و معنلللی و تأویللل ملللر آن جسلللدها را چلللون دو

روحست( .قبادیانی)66 :1384 ،

عارف تامر (محقق مشهور اسماعیلی) گمراهی دیگر فرق اسالمی (به تعبیلر او سلواد اعظلم) را

جه به باطن دین و ا کتفا به ظواهر آن دانسته و میگوید:

اعتقللاد بلله وجللود ظللواهر و بللاطن در دی لن جللز روح و از واجبللات دین لی ،بللهعالوه اسللاس

دعوت باطنیه است( .آقانوری)258 :1384 ،

ناصر خسرو (مروج برجسته اسماعیلیه) معتقلد اسلت کله شلریعت بلدون تأویل از هلیا ارزشلی

برخوردار نیست .همان گونه که جسد بلدون روح بلیارزش اسلت .آن کله بلاطن شلریعت را ندانلد،

سال یازدهم ،شمههاره  ،43پایی) 1396
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نهتنها از دین بیبهره است ،مورد بیزاری رسول خدا نیز هست:

هلمچنلانکله جسلد بلیروح خلوار باشلد ،کتلاب و شللریعت را هلم بیتأویل و معنلی مقللدار

نیست نزدیک خدای چنلانکله رسلول

گفلت :ان اهلل اسلس دینله عللی امثلال خلقله

لیستدل بخلقه علی دینه و بدینه علی وحدانیته؛ گفت خدای بنیلاد نهلاد دیلن خلویش
را بر مانند آفرینش خویش تا از آفرینش او دلی گیرند بر دین او و به دین او دلی گیرند

بر یگانگی او .چون اندر آفرینش جان پیداست که باطن چیزها از ظاهر چیزهلا شلریفتر

است و پایداری ظاهر هلر چیلز ببلاطن اوسلت الزم آیلد کله سلخن خلدای تعلالی و شلریعت

رسول بباطن کتاب و شریفتر استن و هر که باطن او نداند او از دین به چیزی نیسلت و
ْ
َ ُ
رسول ازو بیزار است به قول خدای تعالی :فال َتک َون َن م َن الجلاهلی َن( .قبادیلانی:1384 ،

)67 _ 66
ب) انحصار در تأویل

حس لینعلی نللوری بلله سللبب ادعللای نبللوت ،حللق تأوی ل منللابع دین لی را بللرای خللود محفللوظ

میداند و هر متنی را آن گونه معنا می کند که او را به اهدافش برساند؛ لیکن دیگران را از این کار
باز میدارد ،چون تأوی گرایی دیگران را سبب تحریف میداند:

ان الذی یأول ما ن ل من مساِ ال حى و یرجه عن الظالر انه نمن حدر
کان من األف،ر ین یف کتاب مبی( .نهر یه بتاا ج1ه )102

کلمد اَ العلیدا و

اشراق خاوری(نویسنده بهائی) نیز درباره تأوی متون مینویسد:

کلمه الهیه را تأوی مکنید و از ظاهر آن محجوب ممانید چه که احدی بلر تأویل مطللع

نه ،اال اهلل و نفوسی که از ظاهر کلمات غافلند و ملدعی عرفلان معلانی باطنیله ،قسلم بله

اسم اعظم که آن نفوس کاذب بوده و خواهنلد بلود؛ طلوبی از بلرای نفوسلی کله ظلاهر را

عام و باطن را آملند( .اشراق خاوری)341 _340 :128 ،

او از عباس افندی(ملقب به عبدالبهاء و دومین سرکرده بهائیت) این گونه نق می کند:

ازجمللله وصللایای حتمی له و نصللایح صللریحه اسللم اعظللم ای لن اسللت کلله ابللواب تأوی ل را

مسدود نمائید و به صلریح کتلاب ،یعنلی بله معنلی لغلوی مصلطلح قلوم تمسلک جوئیلد.

(همو)341 ،

انحصل للارگرایی حس ل لینعلی نل للوری در تأوی ل ل متل للون دین ل لی ،ریشل لله در اندیشل للههای بل للاطنی

هر فرد بهآسانی بدان دست یابد یا از الفاظ و ظواهر کالم چنین رمز و اشاراتی به دست آیلد ،بلکله

درک آن وابس للته ب لله تعلل لیم ام للام اس للت( .آق للانوری )254 :1384 ،آقانوری(شل لیعهپژوه معاص للر)

دراینباره مینویسد:

از دیدگاه اسماعیلیه همان گونله کله وظیفله املام ،بیلان و تأویل دیلن اسلت و ایلن عللم

ویژه اوست ،دیگران نیلز بایلد بلهطور کامل تسللیم املام بلوده ،هلر آنچله املام می گویلد

بپذیرند و هیا گونه انکاری نسبت به ائمه به قلب و زبلان خلود راه ندهنلد .هلر چنلد آن
موضلوع بللرای ایشلان ناشللناخته ،ناخوشلایند و چلله بسلا موجللب ضررشلان باشللد( .همللو،

)280

پیشینهشناسی و نقد گرایشهای باطنی بابی و بهائی

اس للماعیلیه دارد .آن للان ب للر ایل لن ب للاور بودن للد کل له رم للوز و ب للاطن ش للریعت به گون للهای نیس للت ک لله

او در ادامه میافزاید:

یکی از پایلههای تأویل و بلاطنی گری آنهلا و توجیهلات بلدون ضلابطه عرفلی و لغلوی و
داللتی از کتاب و سنت ،دیدگاهی است کله اسلماعیلیه نسلبت بله وظیفله املام داشلته و
معتقدند تأویالت از جانب اوست و پذیرش آن برای أتباع بدون هلیا پرسلش الزم اسلت

و اینها امور باطنی و رمزی است کله املام یلا درس آموختله او بلدان آ گلاه اسلت( .هملو،

)285 _284
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دفتری (اسماعیلیپژوه معاصر) نیز مینویسد:

هلر ظللاهری متضللمن بللاطن یلا حقیقتلی اسللت؛ درنتیجلله کتللب مقللدس منللزل و شللرایع و

احکام مندرج در آنها یک معنای لفظی یا ظاهر در مقاب یک معنای سلری ،پنهلانی و

باطنی داشتند .ظاهر دستخوش تغییرات میشلد و بلا آملدن هلر پیلامبر صلاحب شلر ،

برای آغاز نهادن دوره جدید منسو می گشت؛ اما در مقابل بلاطن کله متضلمن حقلایق
بود ،بدون تغییر و پایدار ماند؛ درنتیجه برای اسماعیلیه حقلایق یلک نظلام گنوسلی بله

وجود میآملد کله نماینلده و مظهلر جهلانی بلاطنی از حقلایق روحلانی و پنهلانی بلود .ایلن
دنیای باطنی ،پیش از ظهور قائم ،تنها برای خلواص قابل حصلول بلود ،یعنلی آنان کله

به دین اسماعیلی درآملده و سلوگند حفلظ اسلرار یلاد کلرده بودنلد ،نله بلرای تلوده ملردم؛

یعنلی عللوام کلله فق ل قللادر بلله درک ظللاهر یعن لی درک دنی لای بیرون لی بودنللد( .دفتللری،
)161 :1383

ج) دلیل تأویل

بسیاری از تأوی های سران بهائیت ،برای اثبات مهدویت علیمحمد شیرازی(ملقب به باب

و بنیانگلذار جریلان بابیلت در سلالهای  1266_1260قملری) اسلت کله میتلوان بله حللدیث زوراء

(نللوری1998 ،م ،)164 _163 :سللنه سللتین (همللو )168 ،و لللوح (همللو )163_162 ،اشللاره کللرد.

برخی نیز برای اثبات نبوت حسین علی نوری( .نک :احسلان2001 ،؛ مطللق )1391 ،این گونله از
کاربست تأوی در بیان متون دینی ،برگرفته از جریانهای فکری پیش از بابیت و بهائیت اسلت

که به برخی اشاره میکنیم:
سال یازدهم ،شمههاره  ،43پایی) 1396
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 .1اسماعیلیه

جریانهای اسماعیلی برای اثبات دیدگاههای خود ،هماننلد دیگلر فلرق و مکاتلب فکلری ،بله

شواهدی از قرآن و حدیث استناد کرده و یافتههای خود را با این دو منبع اصی اسالمی همسان
میسللازند .آنللان بللا ارائلله ادلللهای از قللرآن و حللدیث ،تأوی ل آیلات قللرآن ،معللارف و احکللام دین لی را

واجب مینمایند و برای همه معارف دینی ،ظاهر و باطنی میسازند که باید به آنها معتقد شد.
َ
آنان اعتقاد به نظریه فلسفی َمث و ممثول و ظاهر و بلاطن داشلتن املور تکلوینی را نیلز برگرفتله از

آیات قرآن میدانند( .آقانوری)267 _265 :1384 ،
آقانوری در اینباره مینویسد:

بیشللتر تأوی ل هللای اسللماعیلیه نسللبت بلله اشللخاص و مراتللب دعللوت دین لی آنهاسللت.

در اغلللللب تأوی هللللای اسللللماعیلیه ،محللللور تأویلللل  ،سلسلللللهمراتب دعللللوت اسللللماعیلیه

اسلت ،بلهویژه آنچله در تأویل دعلائم االسلالم ،وجله دیلن و کتلاب الکشلف آملده اسللت.

(همو)288 ،

وی در ادامه میافزاید:

با اینکه اسلماعیلیان ملدعی هسلتند فهلم معلارف دینلی و تأویل و بلاطن قلرآن بایلد بله

تعللیم امللام باشللد و شللریعت و کلیش آنهللا سلتیز و ناسللازگاری بللا عقل نللدارد ،تللأویالت و

تطبیقهای آنان بر مبنای ذوق بوده و هیا برهلانی بلر آن ندارنلد ،حتلی یکلی از عوامل

اخللتالف می لان داعی لان و متفکللران آنللان ،هم لین ذوق لی بللودن تأوی هللای آن لان اسللت.
(کرمانی ،بیتا)79 :

 .2نقطویه

مبلغان نقطویه نیز همانند داعیان (حجت) اسماعیلیه به تأوی متوس میشدند و از آیات و

روایات و حساب جم و ...برای تقویت مدعای خود بهره میبردند( .ذکاوتی)41 :1393 ،
د) تأویلهای ذوقی

ترجمه آیه مبارکه این اسلت کله تلدبیر میفرمایلد خداونلد املر را از آسلمان بله زملین پلس

بهسوی او عروج خواهد نمود در مدت یک روز که مقدار آن هزار سال است از آنچه شلما
ا
میشمارید .یعنی حق ج جالله امر مبلارک دیلن را اوال از آسلمان بله زملین نلازل خواهلد

فرملود و پللس از ا کمللال و نللزول در مللدت یلک هللزار سللال انللوار دیانللت زایل خواهللد شللد و
ا
اندکاندک در مدت مزبوره ثانیلا بله آسلمان صلعود خواهلد نملود و ایلن معللوم اسلت کله

نزول انوار امر دین از آسمان به زملین معقلول و متصلور نیسلت اال بله وحیهلای نازلله بلر

حضرت سید المرسلین و الهامات وارده بر ائمله طلاهرین و ایلن انلوار در ملدت دویسلت و
ا
شصت سال از هجرت خاتم االنبیاء تلا انقطلاع ایلام ائمله هلدی کلامال از آسلمان بله زملین
نازل شد و مائده سماویه به نلزول قلرآن و بیانلات ائمله :کله مبلین کتلاب بودنلد بلر املت
ا
اسالمیه تماما مبذول شلد و چلون در سلنه دویسلت و شصلت هجریله حضلرت حسلن بلن

علی العسکری

وفات فرمود و ایلام غیبلت فلرا رسلید و املر دیانلت بله آراء علملا و انظلار

فقها منوس و محول گشت  ...و پس از انقضای هلزار سلال تملام از غیبلت در سلنه 1260
ا
ا
هجللری شمس لی حللق از افللق فللارس ظللاهر گشللت و بشللارت قللرآن و حللدیث ک لامال تمامللا
تحقق پذیرفت( .گلپایگانی)55 _ 54 :158 ،

پیشینهشناسی و نقد گرایشهای باطنی بابی و بهائی

سلران بهائیلت در اسلتناد بله آیلات و روایلات ،ظلاهر را رهلا کلرده و معنلایی ذوقلی بلرای واژگللان
َ
َ َْ
ُ
آنها میسازند .ابوالفض گلپایگانی (بزرگ مبلغ بهائی) آیه ی َدب ُر ْاأل ْم َر م َن َ
السماء إلی األ ْرد ث َم
َ
دار ُه أ ْل َف َس َن حة م َما َت ُع ُد َ
ی ْع ُر ُج إ َلیه فی ی ْوم ک َان م ْق ُ
ون (سجده )5 :را مبین میعاد ظهور علیمحمد
ح
شیرازی خوانده و در تفسیر آن مینویسد:
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بر این اساس گلپایگانی معتقد است :مراد از امر در این آیه ،دین و ملذهب و تلدبیر بله معنلای

فرستادن دین و عروج به معنای برداشتن و نسلخ دیلن اسلت ،از ایلنرو هلر ملذهبی بلیش از هلزار

سال نمیتواند عمر کند و باید جای خود را به مذهب دیگری بدهلد و طبلق قلرآن پلس از گذشلتن
هزار سال ،مذهب دیگری خواهد آمد.

شهین احسان (نویسنده بهائی) نیز در ترجمه این آیه مینویسد:
امر از آسمان (مشیت خدا) به زمین (قلوب انسانها) تدبیر میشود و سپس به سوی او

بر می گردد ،در مدت یک روز کله میلزانش یلک هلزار سلال قملری اسلت( .سلالهایی کله
شما میشمارید تقویم عربی یعنی قمری)

وی در ادامه مینویسد:
مالحظلله میفرمایی لد کلله تللدبیر و تبیللین اسللالم در سللال  259هجللری ،بللا رحلللت امللام

یازدهم ،به کمال رسلید و درسلت یلک هلزار سلال پلس از آن ،طلعلت بلاب ظهلور فرملود.
(احسان ،بیتا)61 :

بهائیان با این ادعاها در پی مغالطهاند که پاسخهای فراوانی نیلز گرفتهانلد(.نک :پرهیزگلار،

.)222 _221 :1395

ای لن تفس لیر گلپایگللانی و تقلی لد احسللان ،برگرفتلله از تأوی هللای بللاطنی اسللماعیلیه اسللت ک له

دربارهاش نوشتهاند:

ا گللر کس لی مللوارد تللأویالت ذوق لی و عللددی و تطبی لق آنللان بللر مقبللوالت فلسللفی  -دین لی
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اسماعیلیه را بنگرد ،مالحظه می کند که بسیاری از آن تأوی ها با هلیا ضلابطه عرفلی و

لغوی سازگار نیست و گواهی از کتاب و سنت ندارد و میتلوان گفلت زیربنلای تلأویالت و

تفاسیر باطنی ،یکی از اعتقاد به نظریه فلسلفی و پلیش فلرد وجلود «مثل و ممثلول» و

«ظاهر و بلاطن» بلرای همله املور تکلوینی و تعملیم آن بله معلارف و احکلام دینلی اسلت و

دیگری اعتقاد آنان به واسطههای این تأوی که اماملان و حجلج اسلت .از طرفلی آنلان

برای اثبات این دو عقیده اساسی ،به دلی عقلی و فلسفی تمسک می کنند( .آقانوری،

)270 _269 :1384
 .2تأویل آموزههای دینی

از شیوههای مشترک فرق انحرافی بلهویژه باطن گرایلان ،طلر مسلائ مشلک دینلی و ایجلاد

شللک در ذه للن مخاطللب ،س للپس ارائلله پاس للخی تللأویلی ب لله آن مشللک اس للت .در میللان بابیل لان

نخستین ،به سید بصیر از خاندان سید جالل خا کسار برمیخوریم که بله رجعلت و تناسلخ معتقلد

بود و حسینعلی نوری نیز خود را رجعت حسین

و علی

(ذکاوتی )51 :1393 ،حسینعلی نوری دراینباره مینویسد:

و گاه رجعت مسیح

میخواند.

جمیلع انبیلاء هیا کل امللراهلل هسللتند کله در قمللائص مختلللف ظللاهر شللدند و ا گللر بلله نظللر
لطیف مالحظه فرمایی همه را در یک رضلوان سلا کن بینلی و در یلک هلوا طلائر و بلر یلک

بساس جالس و بر یک کالم ناطق و به یلک املر آملر .ایلن اسلت اتحلاد آن جلواهر وجلود و
شموس غیر محدود و معدود .پس ا گر یکی از این مظاهر قدسیه بفرماید من رجلوع کل

انبیاء هستم صادق است و همچنین ثابلت اسلت در هلر ظهلور بعلد صلدق ،رجلوع ظهلور
قب  ،و چون رجوع انبیاء موافق و مطابق آیات و اخبار ثابلت و محقلق شلد و ایلن رجلوع

اظهر از آن است که به دلی و برهان محتاج شود( .نوری)102 :1998 ،

شوقی افندی (از سردمداران بهائیت) در گزارش فتنه بدشت آورده است:
جنللاب طللاهره کلله در نظللر بابی لان مظهللر عفللت و عصللمت و در تقللوی و طهللارت رجعللت

حضرت فاطمه

محسلوب می گردیلد ،ناگهلان بیسلتر و حجلاب در محضلر مبلارک در

مقاب اصحاب ظاهر شد( .افندی)94 :1992 ،

همچنین اندیشله یلاد شلده را میتلوان میلان آراء حروفیله و نقطویله یافلت؛ محملود پسلیخانی

پیلل لروان خ ل للود ب ل للاقی گذاش ل للت( .ذکل ل لاوتی )51 :1393 ،او خ ل للود را هم ل للان ظه ل للور محم ل للد

میداند(.همو )141 :فض اهلل حروفی (سلرکرده حروفیله) نیلز خلود را مظهلر مسلیح
(الشیبی 207 :1380 ،و )223

میشلمرد.

با توجه به گزارشهایی که از گلرایش نقطویلان بله بابیلت داریلم ،بیشلک حسلینعلی نلوری

این گونه عقاید را از همکیشان نقطوی خود الگو گرفته است.
نقد

 .1بابی لان و بهائی لان در مللوارد بس لیاری بللرای اثبللات مهللدویت علیمحمللد ش لیرازی ی لا نبللوت

حسین علی نوری به تحریف ،تقطیع و تأویل دسلت آلودهانلد کله هلیا یلک از ایلن راههلا ،شلیوه
صحیح استناد بله متلون نیسلت ،زیلرا جلدای از بطلالن دو روش اول ،تأویل نیلز نیازمنلد قلرائن و

شواهدی است که در تأوی های بابیان و بهائیان وجود ندارد.

 .2گفتار و نوشتار حسینعلی نوری و همراهانش دربلاره تأویل  ،هنگلامی معنلا ملییابلد کله او

بتوانلد ادعللای نبللوت خللود را از راههللایی جللز تأویل و بللاطن گرایی اثبللات کنللد؛ نلله آن کلله نخسللت
ادعای خود را ثابت شده بداند ،سپس با کاربست این شیوهها در پی اثبات آن برآید .ایلن روش

پیشینهشناسی و نقد گرایشهای باطنی بابی و بهائی
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او ،دور است و باط .

 .3استنادات بابیان و بهائیان بر پایه تأوی رمزی واژههاسلت کله دلیللی بلر درسلتی آن وجلود

ندارد و تنها در حد ادعاست ،زیرا چنین تأویلی نله ملدلول مطلابقی الفلاظ قلرآن اسلت ،نله ملدلول

تضمنی ،نه مدلول التزامی ،نه از لوازم بین آیات است ،نه از للوازم غیلر بلین ،از ایلنرو کسلانی بله
این گونه از تأوی دست میآالیند که تأویالتشلان رابطله منطقلی و زبانشلناختی بلا الفلاظ قلرآن
ندارد و ناچارنلد زبلان قلرآن را زبلان رملز و اشلاره بخواننلد تلا بله معنلای دلخلواه خلود دسلت یابنلد.

(نک :شا کر )67 _60 :1388 ،این گونه از تأوی باط اسلت ،زیلرا تأویل خلالف ظلاهر هلر واژه یلا

جملهای ،نیازمند دلی است و پذیرش بیدلی چنین تأویلی ،سبب میشود نص صریحی باقی
نماند و کتاب هدایت ،سبب تحییر و سرگردانی گردد.

نتیجهگیری
ادعاهای بابیت و بهائیت در تأوی متون و آموزههایی دینی نه تنها تازگی ندارد؛ بلکله شلیوه

رایلج جریانهللای بللاطنی و تأوی ل گرا ،بلله ویلژه اسللماعیله و نقطویله بللوده ک له بللرای دسللتیابی بلله
اهداف فرقهای خود دست به دامان این روشها میشدند .همچنین جهانبینی باطنی این دو

جریلان در زمینله ادوار و ا کلوار ،تقلویم و نقطله گرایی بلله جریانهلای بلاطنی تشلیع شلباهت بسلیار
دارد؛ یعنی سران بابیت و بهائیت با الگوگیری از جریانهلای بلاطنی ماننلد اسلماعیلیه و حربیله و

حروفی له و نقطوی له ک له خاسللتگاه ش لیعی داشللتند و گللاهی مللدعی نسللخ اسللالم شللدند ،دسللت بلله
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