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چکیده
کنیوه «ابوون االنسووان» از اصووطالحات کتوواف مقوودس اسووت کووه یهودیووان آن را بوور
مسیح موعود آخرالزمان تطبی میکنند؛ مسویحیان نیوز حضورت عیسوی؟ع؟ را
ابن االنسان موعود کتواف مقودس و منجوی آخرالزموان معرفوی مویکننود .برخوی
شوووویعیان نیووووز بووووا تطبیوووو کارکردهووووای «ابوووون االنسووووان» بووووا مهوووودی موجووووود
موعوود؟جع؟ ایون شخصویت را همووان منجوی اسوالم م ویداننود .در ای ون می وان
بهائیان که از انشعابات انحرافی تشی است ،با تطبی هوای گونواگون ،در پوی
دستیابی به اهداف خودشان هستند.
این نوشتار بور پایوه روش پوژوهش توصویفی _ تحلیلوی تطبیو هوای شخصویت
«ابووون االنسوووان» را از دیووودگاه یهودیوووت و مسووویحیت و اسوووالم و گوووروه منحووورف
بهائیووت بیووان مووویکنوود؛ سوووپس بووه تحلیوو آنهوووا موویپوووردازد .در پایووان ایووون
شخص ویت را همووان حضوورت عیس وی؟ع؟ م ویشناس وند کووه همووراه امووام مهوودی
موعود؟جع؟ خواهد آمد و به آن حضرت اقتدا خواهد کورد و سورانجام بور پایوه
تحریوووف و تناقضوووات در تطبیقوووات بهائیوووان ،آنوووان را نادرسوووت شووومرده و نقووود
میکند.
واژگان کلیدی

ابن االنسان موعود ،آخرالزمان ،منجی موعود ،نقد بهائیت ،پسر انسان.

 .1استادیار پژوهشگاه معارج قم.
 .2دانش و ووجوی دکت و ووری ک و ووالم اس و ووالمی دانش و ووگاه ق و ووم و پژوهش و ووگر پژوهش و ووگاه مع و ووارج ق و ووم (نویس و وونده مس و ووئول)
(.)MAP@Bahaiat.com

مقدمه
ابن االنسان 1از رایجترین کنیههایی است که  80مرتبه در عهد جدید به کار رفته است( .مستر

هووا کس )219 :1394 ،برخ وی ای ون تعووداد را  83مرتبووه دانسووتهانوود( .سوولیمانی اردسووتانی:1389 ،
 )95در میان اناجی  ،انجی متی  31مرتبه و انجی لوقا  26مرتبوه و انجیو مورقس  14مرتبوه و

انجی یوحنوا  12مرتبوه ایون کنیوه را تکورار کوردهانود .در عهود قودیم نیوز کتواف حزقیوال نبوی بوا 93

مرتبه ،بیشترین سهم را در تکرار این عنوان در میان کتافها دارد؛ سپس کتاف دانیال نبی با دو

مرتبه از کتاف مزامیر داوود پیشی گرفته است.

شخص ویت «ابوون االنسووان» در برخ وی نوشووتههووا بررس وی شووده اسووت؛ ل ویکن بوور پای وه تطبی و بووا

شخصیت یا کارکرد مهدی موعود؟جع؟ یا حضورت عیسوی؟ع؟ ،از ایونرو تحلیلوی بویطرفانوهای
ارائه نشده که حقیقت «ابن االنسان» را معرفی کند(.سلیمانیفر1395 ،؛ کوارگر1396 ،؛ سولیمانی
اردستانی)1389 ،

ایوون نوش ووتار بووا تبی ووین دیو ودگاه یهودیووان ،مسو ویحیان ،مس وولمانان و بهائیووت درب وواره کیس ووتی

شخصیت «ابن االنسان» 2و تحلی دادههوا بوه نقود برخوی دیودگاههوا ،جمو بنودی و نتیجوهگیوری

میپردازد.

کیستی ابن االنسان
واژه «پسور انسووان» در عبووری (بوون آدام) و در آراموی (بارنوواش) هماننوود زبووان هووم خووانوادهشووان

عربی (ابن آدم) در اص به معنای یک فرد انسانی و قاب اطالق بر همه آدمیان است؛ اما کاربرد
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ایون واژه ،در تواریخ یهوود سوابقه دارد .دسوت کوم نویسونده کتواف دانیوال (حودود  200-150ق.م)
اول بووار ،ای ون واژه را بووه معنووای نجوواتشووناختی و فرجووامشووناختیاش بووه کووار بوورده اسووت( .آژی ور،

)183 :1393

ای ون ترکی وب در زبووان فارس وی موویتوانوود دو صووورت وصووفی ی وا اضووافی داشووته باشوود؛ ل ویکن در

زبانهای دیگر بدون هیچ ابهامی یک ترکیب اضوافی و در برابور عنووان پسور خداسوت؛ یعنوی هوم

پسر خداست ،هم پسر انسان( .سلیمانی اردستانی)96 :1389 ،

این بخش بوه بررسوی شخصویت ابون االنسوان از دیودگاه ادیوان یهودیوت ،مسویحیت ،اسوالم و

1. son of man
 .2روشن است که جای گرفتن بهائیت در کنار ادیان آسمانی ،به معنای الهی و آسمانی بودن آن نیست ،بلکوه بوه جهوت
ادعاهای سران این جریان است که در قلمرو مهدویت و منجی آخر الزمان مطر کردهاند.

جریان بهائیت میپردازد:
 .1یهودیت

اصطالح «ابن االنسان» در عهد قدیم برای مسیح موعود یهودیت به کوار رفتوه اسوت کوه بورای

او سلطنتی بیپایان معتقد بودند:

و در ر یوای شوب نگریسوتم و اینوک مثو پسور انسوان بوا ابرهوای آسومان آمود و نوزد قوودیم

االیوام رسوید و او را بووه حضووور وی آوردنوود و سوولطنت و جووالل و ملکوووت بووه او داده شوود تووا

جمیو قووومهووا و امووتهووا و زبووانهوا او را خوودمت نماینوود .سوولطنت او سوولطنت جوواودانی و
بیزوال است و ملکوت او زائ نخواهد شد( .همو؛ کتاف دانیال)14-13 :7 ،

در باور یهودیت ،پسور انسوان ،هموان مسویحای آسومانی اسوت ،بوا نوام و کارکردهوای جدیود ،از

این رو اخنوخ (اول اخنوخ10 :48 ،؛  )4 :52و عزرا (دوم عزرا )3 :13 ،او را مسیحا میخواننود .او

«شاخه داوود» نیز نامیده شده است( .اول اخنوخ32 :12 ،؛ 29 :7؛ )25 :13

خصلت فرجامشناختی «پسر انسان» ویژگوی برجسوته اوسوت .دانیوال ،آمودن او را هومزموان بوا

پای وان امپراتوووری کووافران و شوورو داوری خوودا م ویدانوود( .دانی وال )13-12 :7 ،وظیفووه اصوولی او
فعالیتی فرجامشناختی برای نجات درستکاران و محکومیوت و نوابودی گنواهکواران اسوت( .اول

«پس وور انس ووان» در «داوری پایو وانی» نق ووش دارد و گ وواهی خ ووود خ وودا «داور» خوان ووده مو ویش ووود؛

(دانیال7 ،؛ دوم عزرا )26 :7 ،در حالیکه «پسر انسان» همراه او میآیود( .اول اخنووخ )1 :46 ،از
اینرو شاید بتوان گفت که او از سوی خدا به داوری منصوف میشود( .آژیر)184 :1393 ،

براس وواس عه وود ق وودیم ،پس وور انس ووان ،شخصو ویتی در م وووازات مسو ویحا نیس ووت؛ بلک ووه او هم ووان

مسویحای فراانسووانیتوور شووده اسووت .نجووات مسویحا نیوز نوووعی نجووات ایون جهووانی بووا جنبووههووای

سیاسو وی ،دینو وی و اخالقو وی ب ووود؛ لو ویکن نج ووات «پس وور انس ووان» ب ووا حفو و ایو ون جنب ووهه ووا ،چه ووره
فرجامشناختی و کیهانی به خود میگیرد .مسیحای دوره عهود عتیو دارای پادشواهی مسوتق از
ّ
امووارت یهوووه نبووود؛ ل ویکن مسویحای متووأخر (ی وا همووان پسوور انسووان) حووا کم دورهای پ ویش از دوره

پادشواهی خودای سوبحان اسوت .در واقو سولطنت او درآمودی بور پادشواهی ابودی خودای متعوالی
است( .آژیر)185 :1393 ،
 .2مسیحیت

مسیحا دانستن عیسی؟ع؟ در جامعه یهودی ،امری نبود که به سادگی مورد پذیرش عمومی
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اخنوخ10-2 :48 ،؛ دوم عزرا)32 :12 ،
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قرار گیورد .بویتردیود عیسوی؟ع؟ در شخصویت و کوارکرد دارای تموام ویژگویهوای موعوود یهودیوان

نبووود ،از ای ونرو یهودی وان متعصووب نم ویتوانسووتند بوور روسووتازادگی عیسووی؟ع؟ چشووم بپوشووند و از

ادبیات سادهاش بگذرند .آنان براساس سنت دینی کهن خود ،در انتظار شهریاری از نسو داوود

بودن وود .در مقابو و  ،مسو ویحیان هم ووه ت ووالش خ ووود را ب ووه کاربس ووتند ت ووا انطب وواق عیسو وی؟ع؟ را ب ووا
پیشگوییهای پیامبران یهودی ثابت کنند؛ نمونه بارز آن در اناجی هومنووا بوه ویوژه بوا انجیو

متی است .در بیان داستان تولد عیسی؟ع؟ هیچ بخشی را نمیتوان یافت که در آن تالشی برای
انطباق پیشگوییهای عهد عتی بر عیسی؟ع؟ مشاهده نشود؛ به گونهای که برخی گفتهاند:

اناجی و وض و شوودهانوود تووا ثابووت کننوود عیس وی؟ع؟ همووان موعووود بنوویاسوورائی اسووت.
(صادقنیا)229-228 :1393 :

آیوا عیسوی خوود موودعی مسویحایی بوووده یوا خیور ،گووزارش روشونی در عهوود جدیود نیامووده اسووت؛

براسوواس ای ون گووزارش حضوورت عیسوی؟ع؟ از ای ون هووم پرهی وز دارد کووه ی وارانش او را بووا ای ون وصووف

بخوانند؛ ولی این درخواست میتواند برای دوری از جنجالهای احتمالی و حف جان یاران به
آنها توصیه شده باشد؛ چنانکه او در جم های خصوصی ِتر اصحاف ،ادعایی دارد که میتوانود

بر مسیحا بودن حم گردد( .متی)19-13 :16 ،

کنیه «پسر انسوان» کوه عیسوی؟ع؟  30مرتبوه آن را بورای خوود بوه کوار مویگیرد(،مسوتر هوا کس،

 )219 :1394تعبیری کنایهآمیز است که بر مسیحای یهود داللت دارد .او خود گفته است:

چنان که پسر انسان نیاموده توا مخودوم شوود؛ بلکوه توا خودمت کنود و جوان خوود را در راه

بسیاری فدا کند( .متی28 :20 ،؛ صادقنیا)229 :1393 ،
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براساس روایت اناجی  ،حضرت عیسی؟ع؟ هرگز فرضیه نجاتبخشی خود را بر تشکی یوک

نهاد حکومتی یا نظریهای اجتماعی بنا نکرده است .به هموین دلیو نمویتووان کوارکرد اجتمواعی
روشنی برای او در نظر گرفت .رسوالن مسیحی نیز معتقدند:

عیسی؟ع؟ آمده تا در نقش بنوده بالکوش خودا ،تواوان گناهوان آدم باشود و بارگنواه او را از
دوش مؤمنان بردارد( .رساله به رومیان25-23 :3 ،؛ صادقنیا)230 :1393 ،

بر این اساس حضرت عیسی؟ع؟ در غالب موارد ،این عنوان را درباره خود به کار بسته است:

ساعتی رسیده است که پسر انسان جالل یابد( .سلیمانی اردستانی97 :1389 ،؛ یوحنا،
)23 :12

مؤید این دیدگاه ،آیاتی است که از بازگشت و حضور زمینی عیسی؟ع؟ سخن میگوید:

همین عیسی که از میان شما باال بورده شوده ،بواز خواهود گشوت( .اعموال رسووالن11 :1 ،؛
صادقنیا)226 :1393 ،

بر پایه ایون اصوول ایموان مسویحی و براسواس گوزارش کتواف مقودس ،عیسوی؟ع؟ بارهوا اعوالم

کرده که شخص او (یوحنا3 :14 ،؛  )23-22 :21به صورت نا گهوانی و بودون اطوال قبلوی (متوی،

27 :16؛ 28 :19؛  )31 :25در جووالل پوودر و همووراه فرشووتگان (متوی )28 :19 ،و بووا پی وروزی و فووتح

خواهد آمد( .لوقا )27-11 :19 ،اشارات کتاف مقدس در این زمینه گویا و آشکار است و این گونوه
تعابیر را کم و بیش میتوان در سراسر کتاف مقدس پیگیری کرد( .صادقنیا)227 :1393 ،
همچنین آمده است:

هنگوامیکوه عیسوی؟ع؟ بوه نوواحی قیصووریه فیلیپوی رسوید ،از شوواگران خوود پرسوید« :بووه

گفتوووه موووردم ،پسووور انسوووان کیس ووت؟» آنوووان پاسوووخ دادنووود« :برخوووی می گوینووود :یحیوووای

تعمیددهنووده اسووت .بعضوووی دیگوور ایلیووا و عووودهای نیووز آن را ارمیووا یوووا یکووی از پیوووامبران
میدانند ».عیسی؟ع؟ پرسید« :شما چه می گویید؟ به نظر شوما مون کیسوتم؟» شومعون

پطرس پاسخ داد« :توئی مسیح ،پسور خودای زنوده ».عیسوی؟ع؟ گفوت« :خوشوا بوه حوال

تو ،ای شمعون پسر یونا (ملقوب بوه پطورس) 1 ،زیورا ایون حقیقوت را جسوم و خوون بور توو
آشکار نکرد ،بلکه پدر من که در آسمان است .من نیز می گویم که تویی پطرس و بر این

یافت .کلیدهای پادشاهی آسمان را به توو مویدهم .آنچوه بور زموین ببنودی ،در آسومان

بسووته خواهوود شوود و آنچووه بوور زم وین بگشووائی ،در آسوومان گشوووده خواهوود شوود ».آنگوواه
شاگران خود را من کرد که به هیچ کس نگویند او مسیح است( .انجی متوی ،بواف ،16
)54 ،23-13

هنگامی که از کوه فرود میآمدند ،عیسی؟ع؟ به آنان فرمود:

آنچه دیدید برای کسی بازگو نکنید تا زمانی که پسر انسان از مردگوان برخیوزد( .انجیو
متی ،باف )56 ،21-8 ،17

هنگامی که در جلی گرد هم آمدند ،عیسی؟ع؟ به ایشان گفت:

پسر انسان به دست مردم تسلیم خواهود شود .آنهوا او را خواهنود کشوت و او در روز سووم

بر خواهد خاست( .انجی متی ،باف )57 ،18-22 ،17

هنگامی که عیسی؟ع؟ سوی اورشلیم میرفت ،در راه ،دوازده شوا گرد خوود را بوه کنواری بورد و
1. Petrus
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به ایشان گفت:

اینووک بووه اورشوولیم م ویرویم .در آنجووا پسوور انسووان را بووه سووران کاهنووان و علمووای دی ون

تسلیم خواهند کرد .آنها او را به مر محکوم خواهنود کورد و بوه اقووام بیگانوه خواهنود
سپرد تا استهزا شود و تازیانوه خوورد و بور صولیب شوود .اموا در روز سووم برخواهود سواخت.
(متی ،باف)64 ،30-19 ،20 ،

براساس گزارش انجی  ،حضرت عیسی؟ع؟ در پیشگویی مح و زمان مر و رسوتاخیز خوود

میفرماید:

از آن پس عیسی؟ع؟ به آ گاه ساختن شاگردان خود از این حقیقت آغاز کورد کوه بایود بوه

اورشلیم برود و آنجوا از مشوایخ و سوران کاهنوان و علموای دیون آزار بسویار ببینود و کشوته

شود و در روز سوم برخیزد .اما پطرس او را به کناری برد و سرزنشکنان گفت« :دور از تو،
سرورم؛ مباد که چنین چیزی هرگز بر تو واق شود( ».متی ،باف )55 ،24-17 ،16

بنابراین آنچه درباره مر و رستاخیز پسر انسوان در کتواف مقودس آموده اسوت ،موراد حضورت

عیسی؟ع؟ است.

براساس گزارش کتاف مقدس ،حضرت عیسی؟ع؟ پیش از مور ظواهری ،بوه اطرافیوان خوود

گفت:

ساعت جالل یافتن پسر انسان فورا رسویده اسوت( .یوحنوا ،بواف  ،12آیوه ،266 ،28-16
یونانیان در پی مالقات با عیسی؟ع؟)

در نق صریح دیگری از کتاف مقدس آموده اسوت کوه حضورت عیسوی؟ع؟ کوور موادرزادی را بوه
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اموور اله وی شووفا داد؛ ل ویکن علمووای یهووود پووس از گفووتوگویی بووا او ،وی را از کنیسووه بیوورون کردنوود.

حضرت عیسی؟ع؟ از وی پرسید:

«آیا به پسر انسان ایمان داری؟» پاسخ داد« :سورورم ،بگوو کیسوت توا بوه او ایموان آورم».

عیسی؟ع؟ به وی گفت« :تو او را دیدهای؛ همان است که ا کنون با تو سخن می گوید».
(یوحنا ،باف  ،9آیه )258 ،29-10

براساس این نق صریح کتاف مقدس ،مراد از ابن االنسان ،همان حضرت عیسی؟ع؟ اسوت،

بنابراین حضرت عیسی؟ع؟ بر این عنوان توجه خاصی داشته است« :موردم مورا کوه پسور انسوانم

چه شخصی میگوینود؟» (متوی )16:13 ،لویکن پوس از دوران پوولس ،بوا جوا افتوادن عنووان «پسور
خدا» ،عنوان «پسر انسان» مطرود و حذف شد( .سلیمانی اردستانی)108 :1389 ،

دانشمندان مسیحی نیز بر این باورند که عنووان «پسور انسوان» کوه در عهود جدیود بسویار تکورار

شوده ،در بیشووتر موووارد خووود عیسوی؟ع؟ دربوواره خووودش بووه کووار گرفتووه و تنهووا چهووار مووورد اسووت کووه
دیگران او را پسر انسوان خوانودهانود :یوحنوا12:34 ،؛ اعموال رسووالن56 :7 ،؛ مکاشوفه یوحنوا:1 ،

 13-10و ( .14-13 :14همو)97 :1389 ،
وی دورانت مینویسد:

اصطالح پسور انسوان را کوه دانیوال (دانیوال  )14_13 :7متورادف حضورت مسویح؟ع؟ قورار
داده بود ،حضرت عیسی؟ع؟ به کاربست؛ نخست بویآن کوه خوودش را قصود کنود؛ ولوی

در این عبارت که فرمود« :پسر انسان مالک روز سبت نیز است( ».متی8 :12 ،؛ لوقوا:6 ،

 )5خود را مصداق آن گردانید( .دورانت :1390 ،ج )670 ،3

مستر ها کس مینویسد:

مراد از پسر انسان ،طبیعت جسمانی حضرت عیسی؟ع؟ است؛ چنان که مقصوود از پسور

خدا ،طبیعت اوست( .مستر هاکس)219 :1394 ،
 .3اسالم

میان شیعیان دوازده امامی ،دو دیدگاه درباره شخصیت «ابن االنسان» وجود دارد:

الف) برخی همچون ابن طاووس با مسیحیان هم نظر هستند .وی در فصلی بوا عنووان «فوی

و «ابن االنسان» را خود حضرت عیسی؟ع؟ میداند( .ابنطاووس ،بیتا)61-59 :

ف) برخو وی «اب وون االنس ووان» را هم ووان موع ووود اس ووالم؟جع؟ دانس ووته و ب ووه تطبیو و کارکرده ووا و

ویژگیهای او با حجت بون الحسون؟جع؟ پرداختهانود ،زیورا حضورت مهودی؟جع؟ در کارهوایی

همچوون پوواک کوردن زموین از شورک و کفوور و گسووترش اسوالم ،گسووترش رحموت و عوودالت ،تشووکی

حکومووت و در ویژگویهووایی نظیور حوووادث پ ویش از ظهووور ،چگووونگی ظهووور و جمو شوودن ی وارانش
شباهتهای فراوانی با «ابن االنسان» دارد( .کارگر :1396 ،ش)67-44 ،57
 .4جریان بهائیت

بهائیت یکی از متنبیان و مدعیان دروغین مهدویت و ظهوور اسوت کوه بوا کاربسوت شویوههوای

گونووا گون بوواطنیگووری و تأوی و گرایووی ،ادعاهووای بس ویاری دربوواره منج وی موعووود دارد (پرهیزگووار،

226-211 :1395؛ همووو )170-151 :1396 ،کووه غالبووا مبتنووی بوور بشووارت ادیووان اسووت؛ (افنوودی،
 )40 :1992ماننود بحو کیسوتی «ابون االنسوان» کوه در ایون بخوش بوه گوزارش دیودگاه سوران ایون

جریان میپردازیم:
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حسین علی نوری

حسین علی نوری در بیوان بخشوی بوا عنووان «عالئوم ظهوور بعود» بوه گزارشوی از «انجیو متوی»

پرداخته و درباره موعود مسیحیان مینویسد:

در سفر ّاول که منسوف به ّمتی است در وقتی که سوؤال نمودنود از عالموات «ظهوور بعود»
َ َ م َ َّ
ومس و َالق َم مور الیعطوی َض َ
الش م
ووء مه و
ام تظلوم
قت ِمن َب ِ
جواف فرمود :و ِل َلو ِ
عد ضی ِ تلک االی ِ
َ
م
م
م
َ
َ
م
َم َ
َ
ّ
َ ّ
َ م َ َ َ م َ َّ
االنسوان فوی
ابون
ِ
رض ترتج .حین ِئذ تظهر عالموات ِ
الکوا ِکب تتساق مط ِمن السماء و قوا ،اال ِ
م
ابن اإلنسان آتیوا َعلوی سوحاف َّ
السماء َو ی من م
وح مک ّ َقبا ِئ َاالرض َو ی َ
ّ
رون َ
السوماء َمو َ ق ّووا ،و
ِ
ِ
ِ
م
ّ م
َ
َ م
ور َالعظی ِم ».وی به ترجمه این بنود پرداختوه
رس َمال ِئک َته م َ َص ِ
َمجد کبیر و ی ِ
وت الساف ِ

و مینویسود« :ترجمووه آن بوه فارسوی ایون اسوت کووه بعود از تنگوی و ابووتال کوه همووه مووردم را
احاطه مینماید ،شمس از افاضه ممنو میشود؛ یعنی تاریک می گردد و قمر از اعطای

نور باز میماند و ستارههای سماء بر ارض نازل میشوند و ارکوان ارض متزلوزل میشوود.

در ایون وقووت ظوواهر می گووردد نشووانههای پسوور انسووان در آسوومان؛ یعن وی جمووال موعووود و

سانج وجود بعد از ظهور این عالمات از عرصه غیب به عالم شهود میآید .و میفرمایود:

در آن حوین جمی و قبیلووهها کووه در ارض سوواکناند ،نوحووه و ندبووه مینماینوود و میبیننوود
خالی آن جمال احدیه را کوه میآیود از آسومان در حوالتی کوه سووار بور ابور اسوت بوا ّ
قووت و
بزرگی و بخششی بزر و میفرستد مالئکههای خود را با صودای سوافور عظویم .انتهوی.
(نوری)17-16 :1998 ،

وی در ادامه مینویسد:
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علمای انجی چون عارف به معانی این بیانات و مقصود مودعه در این کلمات نشودند
ّ
و به ظاهر آن ّ
محمدیه و از سحاف فض احمدیوه
متمسک شدند ،لهذا از شریعت فی
ممنو گشتند .و ّ
جهال آن طائفه هوم ّ
تمسوک بوه علموای خوود جسوته ،از زیوارت جموال
سلطان جالل محروم ماندند ،زیرا که در ظهور شمس احمدیه چنوین عالموات کوه موذکور

شد به ظهور نیامد .این است که قرنهوا گذشوت و عهودها بوه آخور رسوید و آن جووهر روح
ْ
به ّ
مقر بقای سلطنت خود راج شد و نفخه دیگور از َنفوس روحوانی در صوور الهوی دمیوده
ّ
شد و نفسهای مرده از قبوور غفلوت و ضواللت بوه ارض هودایت و محو عنایوت محشوور
شدند و هنووز آن گوروه در انتظوار کوه کوی ایون عالموات ظواهر شوود و آن هیکو معهوود بوه

وجووود آیود تووا نصوورت نماینوود و مالهووا در راهووش انفوواق کننوود و جانهووا در سووبیلش ایثووار.

چنانچه امم دیگر هم به همین ظنونات از کوثر معانی رحمت نامتناهی حضورت بواری
دور ماندهاند و به خیال خود مشغولند( .همو)18-17 :

بر این اساس حسینعلی نوری ،حضرت ّ
محمد؟ص؟ را مصوداق بوارز ابون االنسوانی میدانود کوه

حضرت عیسی؟ع؟ وعده ظهورش را به عنوان ظهور بعد داده بود .شایان نکر است که نووری نوه
تنها هیچ مستندی بر این ادعای خود ندارد ،بلکه در این تطبیو تنهوا اسوت و هویچ کوس ،حتوی
پیروانش نیز در این تطبی با او همراهی نکردهاند.

عباس افندی

عباس افندی (معروف به عبدالبهاء ،دومین سورکرده بهائیوت) در مقوام معرفوی موعوود ملو و

تطبی آن با علیمحمود شویرازی ،بوه بیوان کیسوتی شخصویت موعوود کتواف مقودس میپوردازد و

بخشی از فقرات آن را گزارش می کند که پدرش بعضی از آنها را در کتاف ایقان آورده بود:

و چون به کوه زیتون نشسته بود ،شاگردانش در خلوت نزد وی آمده و گفتند :به ما بگو

که این امور کی واق میشود و نشان آمدن تو و انقضای عالم چیسوت؟ از جملوه بیانوات

حضورت مسویح کوه در جوواف ایشوان گفوت ،ایون بوود :پوس چوون مکوروه ویوران را کوه بوه
زبووان دانیوال نب وی گفتووه شووده اسووت ،در مقووام مقوودس بوور پووا شووده ببینیود ،هوور کووه خوانوود
دریافت کند( .افندی)33 :1988 ،

وی در ادامه آورده است:

جواف را حواله با صحاح ثامن از کتاف دانیال فرمود که هر کس آن صحاح را بخواند آن
زمان را دریافت خواهد نمود .مالحظه فرمایید که چگونه ظهوور حضورت اعلوی 1،صوریح

عبدالبهاء در جای دیگری مینویسد:

وای دوم در گذشووته اسوووت ،اینووک وای سووووم بوووزودی مووویآیووود وای ّاول ظهوووور حضووورت
ّ
ّ
محمد بن عبداهلل؟ع؟ وای دوم حضورت اعلوی لوه المجود و الثنواء وای سووم یووم عظویم
ّ
است که یوم ظهور ّ
رف جنوود و تجلوی جموال موعوود اسوت و بیوان ایون مطلوب در کتواف

حزقیال فص سیام مذکور است ،چنانچه میفرماید :و کالم خداوند بور مون نوازل شوده
گفووت :ای پسوور انسووان نبو ّووت کوورده بگووو خداونوود یهوووه چن وین م ویفرمای ود :ولولووه کنی ود و

بگوئی ود وای بوور آن روز ،زی ورا کووه آن روز نزدی وک اسووت و روز خداونوود نزدی وک اسووت .پووس
معلوووم شوود کووه روز وای روز خداونوود اسووت ،زی ورا در آن روز وای بوور غووافالن اسووت وای بوور

گنوهکواران اسووت وای بور جواهالن اسووت؛ ایون اسوت کووه مویفرمایود :وای دوم در گذشووت،

اینک وای سوم بوزودی مویآیود و ایون وای سووم روز ظهوور جموال مبوارک اسوت یووم اهلل

است و نزدیک است به یوم ظهور حضرت اعلی( .افندی)44 :1988 ،
 .1مراد از حضرت اعلی در آثار بهائیت ،علی محمد شیرازی مشهور به «باف» است.

نقد نگاه موعودگرایانه بهائی در مفهو ابن االنسان ...

تورات و انجی است( .همو)
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شوقی افندی

شوقی افندی (معروف به ولی امراهلل و سومین سرکرده بهائیت) ادعوای حسوین علوی نووری را

با بشارت ظهور ابن االنسان موعود تطبی کرده و در اینباره مینویسد:

ّ
ّ
حضرت مسیح این ظهور اعظم را رئیس این جهان و ّ
معوزی و الوذی یبکوت العوالم علوی
خطیئ و علی ّبر و علی دینون توصیف فرموده و همچنین او را روح الح ّ فهو یرشودکم
ّ
ّ
ّ
الی جمی الح ّ و ال یتکلم من نفسه بو کو موا یسوم یوتکلم بوه و صواحب الکورم و پسور

انسان کوه در جوالل پودر ظواهر خواهود گردیود ،خوانوده و بوه بیوان یورون ابون االنسوان آتیوا
السووماء مو قو ّووا ،و مجود کبیوور و یرسو مالئکتووه مو صوووت ّ
علوی سوحاف ّ
السوافور العظوویم

جاللت قدر و مرتبتش را ستوده و باین بشارت بزر اخبار فرمووده کوه جمیو ملو حوول

سریرش مجتم میشوند .حضرت مسیح یوم ظهور را یوم تجدیود و احیواء هنگوامی کوه
پسر انسان بر سریر ّ
عزت جالس خواهد گردید نامیده است( .افندی)211-210 :1992 ،

تحلیل
در پی تطبی هایی که گزارش شد ،تحلی هایی وجود دارد که در این بخش بیان میشود:
کاربست «پسر انسان» در برابر «پسر خدا»

برخی کنیه «پسر انسان» را کنوار کنیوه «پسور خودا» آورده و در پوی اثبوات ایون امور برآمودهانود کوه

عیسی؟ع؟ پسر انسان است ،نه پسر خودا( .سولیمانی اردسوتانی )108-97 :1389 ،بعضوی نیوز بوا
اشاره به این که عیسی؟ع؟ خود را پسر انسان معرفی کرده ،نوه پسور خودایی کوه مسویحیان بودان
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معتقدند ،بر این نکته تأ کید دارند که مراد از پسر انسان ،حضرت عیسی؟ع؟ است؛ آنگونه که او

درباره خودش میگوید:

پسر انسان نیامد تا مخدوم شود ،بلکه آمده تا خدمت کند و جان خوود را در راه بسویاری
فدا سازد( .متی)28 :20 ،

جدائی ابن االنسان و موعود در کتاب مقدس

قاموس کتاف مقدس درباره ابن االنسان مینویسد:

پسر انسان  80مرتبه در انجی و ملحقات آن (عهد جدید) آمده اسوت کوه تنهوا  30موورد

آن بووا حضوورت عیس وی؟ع؟ قاب و انطبوواق اسووت و امووا  50مووورد دیگوور از نجوواتدهنوودهای

سخن میگوید که در آخرالزمان و پایان روزگار ظهور خواهد کرد( .مسوتر هواکس:1394 ،
)219

بر این اساس ،ابن االنسانی که آخرالزمان میآید ،لزوما همان منجوی آخرالزموان نیسوت؛ بلکوه

میتواند کسی باشد که همراه منجی میآید؛ یعنی ابن االنسان همان عیسی؟ع؟ باشد کوه هموراه
منجی موعود یعنی مهدی موعود؟جع؟ میآید.

تردید در تطبیق ابن االنسان موعود؟ع؟ با مهدی موجود موعود

پژوهشگرانی کوه در پوی تطبیو کارکردهوای پسور انسوان موعوود کتواف مقودس بوا کارکردهوای

مهدی موعود؟جع؟ کتاف و سنت هستند ،پیوسته از امکان سخن گفتهاند و حتمیتوی در میوان

نیست:

شاید بتوان از حی کارکردی ،بین منجی موعود اسالم و پسر انسوان ارتبواط برقورار کورد.
(کارگر)49 :1396 ،

امکان تطبیق منجی موعود ادیان با موعود اسالم

مسووئله منج وی از ویژگویهووای اسووالم نیسووت؛ بلکووه در همووه ادیوان و مووذاهب بووه آموودن منج وی

وعده داده شده که در اوصاف کلی و اصول برنامههای انقالبی مشترک است:

َّ
َّ ُ م َ م ّ م َ َ م َ َ
ُ
ََ م َ َ
للص م ُ
اا ؛
بادی
للهک م أ ّ لأل مرض ی م ُثا مة م
َو لقی کت مبنا میف للز ب مر مم بع می م
همانووا در زبووور (پووس از تووورات) نگاشووتیم کووه زم وین را بنوودگان صووالح موون بووه تصوورف در
خواهند آورد( .انبیاء)105 :

َّ
مُ
َ َ َ ُ َ َّ
للس َ ُ َة َ م َ
َّ
لهلل َة ّز َو َجل مب مه لأل َم (لب مشهیی)590 :1419 ،
لْل مه میی لل مهی وةی

لیکن در نامگذاری این شخصیت موعود اختالف وجود دارد.

بوورای نمونووه بس ویاری از شاخص وههووایی کووه تووورات بوورای منج وی آخرالزمووان م ویشوومارد ،قاب و

تطبی با مهدی موعود؟جع؟ است:

امیر عظیموی کوه بورای پسوران قووم توو ایسوتاده (قوائم) اسوت ،خواهود برخاسوت و چنوان
زمان تنگی خواهد شد که از حینی که امتی بوه وجوود آموده اسوت توا اموروز نبووده و در آن
زمان هر یک از قوم تو که در دفتر مکتووف یافوت شوود ،رسوتگار خواهود شود و بسویاری از

آنانی که در خاک زمین خوابیودهانود ،بیودار خواهنود شود ...خوشوا بوه حوال آنکوه انتظوار
کشد( .کتاف دانیال نبی ،باف دوازدهم ،بند)1309 :12-1

در بنوود نخسووت از منجوی بووه عنوووان «ایسووتاده» تعبیور شووده کووه برخواهوود خاسووت و ای ون وعووده

میتواند بر ظهور مهدی موعود؟جع؟ باشد که در اسالم با لقب «قائم» شناخته میشود.

مراد از «زموان تنگوی» زموان بیودادگریهوا ،سوختیهوا ،فشوارها و سوتمهوایی اسوت کوه پویش از

نقد نگاه موعودگرایانه بهائی در مفهو ابن االنسان ...

همچنین:
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ظهور آن حضرت در سراسر جهان پیدا میشود؛ چنانچه در روایات اسالمی بیان شده است:

َّ
ُ م
ُ َ َ
َ
َُ مَ َ
َ
ُه َم م َ
لْل مه میی َ لل مهی ممیأل لأل مرض َة میال َو مق مسطا ک َما ُم ملئ م َج م را َو ظلمزا َتکز ُ ل ُزه غک َبز َو َحکز َّ
ُّ
م
َ
ی مضل مف َهیا أق َمل َو می َت میی مف َهیا آخ ُر و (کلکی :1407 ،ج )338 ،1

مراد از «آنانی که در خاک زمین خوابیدهاند» گروهی از امووات هسوتند کوه در دولوت بوا سوعادت

حضرت مهدی؟جع؟ زنده میشوند و برخی از آنان از یاران حضورت مویشووند و در رکواف ایشوان
ّ
(محمودی ریشوهری:1395 ،
میجنگند و برخی دیگر به سزای اعمال ناشایست خود میرسند.
ج )48-47 ،8در این زمینه روایات فراوانی با عنوان رویداد رجعت آمده است:

ُ َ
ََ م ُ َ ََ
ملل َق مت ُل یف َسب َ
َ ُّ
لهللَ ،و َلزک َ
َ
کل م
کل ة َز م َ؟ع؟ َو ذ مر میت مزهَ ،فز َ ق متزل میف َ وال میت مزه ق متزل میف س مزب م
م م م
میُم ُ َِبهه ملآلی إ ّال َو ل ُه َق متل َو َم َکت  ،إ ّن ُه َم م ُقتل مین َش ُّ َح َّ ُمیزم َ َ ،و َمز م َمزا َ
م
م
م مم
م
م
م
یق َتل (ح )112-111 :1421 ،

َ
ممز م أ َحزی
م َ ُ َ َّ
ینشزّ حز

شایان بیوان اسوت کوه وجوود چنوین بشوارتهوایی و امکوان تطبیو آنهوا بور حضورت مهودی و

منجووی موعووود اسووالم؟جع؟ بووه معنووای یگووانگی همووه شخصوویت ،همووه بشووارتهووا و تطبی و هوور
عنوان آخرالزمانی بر موعود اسالم؟جع؟ نیست.

همراهی ابن االنسان با منجی موعود؟جع؟

غیر از مسیحیان که به بازگشت حضرت عیسی؟ع؟ باور دارند( ،انجی یوحنوا :بواف )29 ،14

بیشووتر مسوولمانان بوور اثوور تووواتر روایووات ،بووه بازگشووت حضوورت عیسووی؟ع؟ در آخرالزمووان معتقدنوود و

سال سی)دهم ،شمههاره  ،49بهار 1398
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دانشوومندانی بووه ایوون موضووو تصووریح کووردهانوود( .البووانی :1415 ،ج  )178 ،5برخووی مفسووران در
َ َ
َّ َ ْ
تفسوویر آیووه َو إن مو ْون َأ ْه و ْالک َ
واف ِإال ل میوؤ ِم َن َّن ِبو ِوه ق ْبو َم ْو ِتو ِوه (نسوواء )159 :بووه بازگشووت حضوورت
و
ت
ِ ِ
ِ ِ ِ
عیسوی؟ع؟ اشواره کوردهانوود و موراد از ضومیر بوه را آن حضوورت دانسوتهانود( .طبرسووی :1372 ،ج ،3
211؛ فخر رازی :1420 ،ج  )106 ،6قط نظر از این تفاسویر ،توواتر روایوات اسوالمی نیوز تردیودی در

اینباره باقی نمیگذارد( .طوسی 185 :1411 ،و )191

همچنین روایات فراوانی از مناب حدیثی شیعه و اه سنت به همراهی حضرت عیسی؟ع؟ با

حضرت مهدی؟جع؟ اشاره کرده و از اقتدای ایشان به حضرت مهدی؟جع؟ سخن گفتهاند:

َّ
م َ ّ َ َ م َ م َ َ ُّ م َّ
َ َ َّ َ ُ َ َ م
َ م
َ
لهلل ذ ملزك لل مکزم َ َحز ّ خی ُزر َج
للینکا مإال میم َو ملحی لطز
َو لل مهی َب َعث می مباا مق ن مبکا لم مل میبق مم
َ م ُ َ م َ َ َ ّ َمَ
م َ مَ ُ
لْل مه میی َف مکنزز َ ُر ُ
مف مکه َو َل میی م َ
کصز م خلف ُزه َو ُتش مزش ق لأل مرض مب ُنز مره َو
لهلل مةکسز لبز مزر ی ف
وح م
م
مُ َ ُ م َ ُ ُ مَ م َ َ مَ م
یبلغ سلطانه لْلش مش ق و
لْلغ م َب (لب باب یه :1395 ،ج)280 ،1

همچنین میفرماید:

یلتف لملهیی و قی نز ةکس ب مش ی کأمنا یقط م شع ه لملزا فکقز لزه لملهزیی :تقزی

فصل یف للنا  ،فکقز  :إمنزا أقکمز للصز
(ح ةام  :1425 ،ج)247 ،5

لزك ،فکصز ةکسز خلزف رجزل مز ولزیی

امام باقر؟ع؟ نیز میفرماید:

م َ م ُ
َّ
َ مَ ُ
َ
ُ ُ م ُ
ملل َق م ُ
امئ مم َّنا َم من ُص ر ب ُّ
الن مص م ُت مط َزم ل ُزه لأل مرض َو َتظ َه ُزّ ل ُزه للک ُنز ُز میبلزغ ُسزل َطان ُه
الّ مة م ُمی یی مب
م
ُ َ َ َّ
م
مَ م َ َ مَ م
َ َُ َ َ ّ
لْل مشز ُک َ َفز َ م
للیی ُک مّل مزه َو َل مزم َکز َه م ُ
یزب َی
لْلغ م َب َو یظ مه ُّ
لْلش مش ق و
لهلل ة ّز َو َجل مب مه دینه ة م
م
م
م
َ َ َّ َ م ُ َ َ م ُ
کصزززز ّ َخ مل َفززززهُ
لهلل مة َکسزززز ملبزززز ُ َمز مزززر َی؟ع؟ َف َ
ُ
ُ
م َم
ض خززززّلب مإال قززززی ة ممززززّ و ینز مزززز ر وح م
م
میف لألر م
(لب باب یه :1395 ،ج)331 ،1

برخی آیات کتاف مقدس نیز به همراهی عیسی؟ع؟ و این منجی بشارت دادهاند که میتواند

مؤیوودی ب وور اخب ووار اس ووالمی در ب وواف همراهو وی حض وورت عیسو وی؟ع؟ و موع ووود آخرالزم ووان (مه وودی

موعووود؟جع؟) باشوود( .سوولیمانیفوور :1395 ،ش )43 ،18کس وی کووه حضوورت عیس وی؟ع؟ وعووده
آمدنش را میدهد و چون تسلیدهنده و روح راستین میآید و عیسی؟ع؟ را داللت میبخشد و بر

حقانی وت او شووهادت م ویدهوود( .هم وو )50 :ل ویکن ای ون خبوور تنهووا همراه وی را بی وان م ویکنوود و ابوون
االنسان بودن مهدی موعود؟جع؟ را ثابت نمیکند.

نقد دادههای جریان انحرافی بهائیت
میپردازد:

چرائی بهره گیری از متن عربی

پرسشی نخست نهن پژوهشگران را به خود درگیر می کند که چرا جناف نوری (بهاء) از متن

عرب وی بوورای گووزارش مووتن انجی و مت وی بهووره میبوورد؛ سووپس آن را بووه فارس وی ترجمووه می کنوود ،در

حالی که متن فارسی آن موجود است.

ا گر گفته شود که ایشان در پی گزارش متن اصلی و استناد به آن بود ،در پاسخ باید نوشوت کوه

متن اصلی انجی به زبان سریانی یا عبری است ،نوه عربوی ،زیورا انجیو از زبوان اصولی بوه عربوی

ترجمه شده ،از ایونرو تفواوتی نداشوت کوه نووری عربوی را بیاورنود یوا فارسوی را ،زیورا هور دو ترجموه
شده متن سریانی یا عبری است.
تحریف در ترجمه

متنوی کووه حسوین علوی نووری بووه عنوووان ترجمووه فارسوی انجیو ارائووه می کنوود ،دارای تقطیو و

غلطهوای خواسوته (تحریوف) یوا ناخواسوته (اشوتباه سوهوی) اسووت کوه از مودعی نبووت و الوووهیتی

نقد نگاه موعودگرایانه بهائی در مفهو ابن االنسان ...

این بخش به تحلی دیدگاه سران بهائیت و نقود تطبیو «ابون االنسوان» بوا پیوامبر خواتم؟ص؟
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چون او بعید است.

در ایو ون بخ ووش ب وورای بررسو وی گ ووزارش حسو وینعلی ن وووری ،بای وود م ووتن فارسو وی انجیو و متو وی

گزارش شود:

هنگامی که عیسی معبد را ترک گفته ،به راه خود میرفت ،شواگردانش نوزدش آمدنود توا

نظور او را بوه بناهووای معبود جلوب کننوود .عیسوی بووه آنوان گفوت« :همووه اینهوا را میبینیود؟
آمین ،به شما می گویم ،سنگی بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند؛ بلکه همه فرو خواهود

ریخت».

وقتی عیسی بر کوه زیتون نشسته بود ،شاگردانش در خلوت نزد او آمده ،گفتند« :بوه موا

بگو این وقای ِکی روی خواهد داد و نشانه آمدن تو و پایان این عصور چیسوت؟» عیسوی
پاسخ داد« :به هوش باشید تا کسوی گمراهتوان نکنود ،زیورا بسویاری بوه نوام مون خواهنود

آموود و خواهنوود گفووت« :موون مس ویح هسووتم» و بس ویاری را گمووراه خواهنوود کوورد .همچن وین
دربوواره جنگهووا خواهی ود شوونید و خبوور جنگهووا بووه گوشووتان خواهوود رس وید؛ ّام وا مشوووش

مشوید ،زیرا چنین وقایعی میبایود ر دهود؛ ولوی هنووز پایوان فورا نرسویده .نیوز قوومی بور

قوووم دیگوور و حکووومتی بوور حکومووت دیگوور بوور خواهنوود خاسووت و قحطیهووا و زلزلووهها در

جایهای گوناگون خواهد آمد؛ اما همه اینها تنها آغاز درد زایمان است.

در آن زمان شما را تسلیم خواهنود کورد توا آزار بسویار بینیود و شوما را خواهنود کشوت .هموه

قومها به خاطر نام من از شما نفرت خواهند داشت .در آن روزها بسویاری از ایموان خوود

بازگشووته ،بووه یکوودیگر خیانووت خواهنوود کوورد و از یکوودیگر متنفوور خواهنوود شوود .پیووامبران
دروغووین زیووادی برخاسووته ،بسوویاری را گمووراه خواهنوود کوورد .در نتیجووه افزون وی شوورارت،

سال سی)دهم ،شمههاره  ،49بهار 1398
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محبت بسیاری به سردی خواهد گرائید؛ اما هر که تا پایان پایودار بمانود ،نجوات خواهود

یافت و این بشارت پادشاهی در سر توا سور جهوان اعوالم خواهود شود  ...در آن زموان ،ا گور

کسوی بووه شووما گویود ببینی ود ،مس ویح ای ونجاسووت ی وا مس ویح آنجاسووت ،بوواور نکنی ود ،زی ورا

مسیحان کانف و پیامبران دروغین برخاسته ،آیات و معجزات عظیم به ظهور خواهند

آورد تووا ا گوور ممکوون باشوود ،حتووی برگزیوودگان را گمووراه کننوود .ببینیوود ،پیشوواپیش بووه شووما
گفتم ...بالفاصله پس از مصیبت آن روزها ،خورشید تاریک خواهود شود و مواه دیگور نوور

نخواهوود افشوواند؛ سووتارگان از آسوومان فروخواهنوود ریخووت و نیروهووای آسوومان بووه لوورزه در

خواهند آمد .آنگاه نشانه پسر انسان در آسمان ظاهر خواهد شد و همه طوایف جهان بور
سینه خود خواهند زد و پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جالل عظویم بور ابرهوای

آسمان میآید .او فرشتگان خود را با نفیر بلند شیپور خواهد فرستاد و آنها برگزیدگان او

را از چهار گوشه جهان از یک کران آسمان تا به کران دیگر گرد هم خواهند آورد( ».متی،

)75

جوای شووگفتی اسوت کووه چوورا جنواف نوووری مووتن انجیو متوی را بهصووورت نواقص گووزارش کوورده

است ،در حالی که در متن اصلی اطالعات مهمی را به مخاطب میدهد؟
در پاسخ به این پرسش باید به چند نکته توجه کرد:

الف) متن کتاف مقدس با هدف حسین علی نوری در تناق

است ،زیرا در متن انجی متوی

آمده که مخاطب از حضرت عیسی؟ع؟ میپرسد« :نشوانه آمودن توو و پایوان ایون عصور چیسوت؟»

پس این بخش کتاف مقدس یا حداق کالم شخص پرسشگر ،حضورت عیسوی؟ع؟ را بوه عنووان

«ابن االنسان» معرفی می کند که این خالف خواسوته حسوین علوی نووری اسوت ،زیورا او در پوی آن
است که پیامبر خاتم؟ص؟ را «ابن االنسان» بشناساند.

اص امانتداری حکوم می کنود کوه ا گور بوه متنوی اسوتناد موی کنیم ،بایود هموه آن موتن را سوند

بدانیم ،نه با تقطی  ،خواسته خود را به مخاطب تحمی کنیم.

ف) حضرت عیسوی؟ع؟ در اداموه ایون موتن میفرمایود« :پیوامبران دروغوین زیوادی برخاسوته،

بسوویاری را گمووراه خواهنوود کوورد ...زی ورا مسوویحان کووانف و پیووامبران دروغووین برخاسووته ،آیووات و
معجزات عظیم به ظهور خواهند»؛ پس یکی از عالئم ظهور بعد ،ادعای مدعیان دروغین نبووت

ج) براسوواس هم وین روایت وی کووه از حضوورت عیس وی؟ع؟ دربوواره نشووانههای عصوور ظهووور گووزارش
شووده ،دلی و حس وینعلی نوووری در اثبووات حقانی وت علی ّ
محموود ش ویرازی باط و موویگووردد ،زی ورا او
گ وورایش برخو وی دانشآموختگ ووان ب ووه علیمحم وود شو ویرازی را دلیو و حقانیو وت او معرفو وی ک وورده و

مینویسد:

در ای ون ظهووور اظهوور و سوولطنت عظمووی جمعووی از علمووای راشوودین و فضووالی کوواملین و

فقهای بالغین از کأس قرف و وصال مرزوق شودند و بوه عنایوت عظیموی فوائز گشوتند و از
ّ
کون و امکان در سبی جانان گذشتند  ...از آن جمله جناف مال حسوین  ...و جنواف آقوا
ّ
ّ
ّ
سید یحیی  ...و ّمال ّ
محمد علی زنجانی و مال علی بسطامی و موال سوعید بارفروشوی و موال
ّ
ّ
نعم اهلل مازندرانی و مال یوسف اردبیلی و مال مهدی خوئی و آقا سید حسوین ترشویزی و
ّ
ّ
ّ
ّ
مال مهدی کندی و برادر او مال باقر و مال عبد الخال یزدی و مال علی برقانی و امثال آنها
که قریوب چهارصود نفور بودنود کوه اسوامی جمیو در لووح محفوو الهوی ثبوت شوده .هموه
اینها مهتدی و ّ
مقر و مذعن گشتند برای آن شمس ظهور.

لیکن حضرت عیسی؟ع؟ درباره نشانههای عصر ظهور می گوید:
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است که جناف نوری سعی بر سانسور آن دارد تا پیشگویی حضرت عیسی؟ع؟ مغفول ماند.
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مسیحان کانف و پیامبران دروغین برخاسته ،آیات و معجزات عظیم به ظهور خواهند

آورد تووا ا گوور ممکوون باشوود ،حتووی برگزیوودگان را گمووراه کننوود .ببینیوود ،پیشوواپیش بووه شووما
گفتم. ...

ب ووراین اس وواس در عص وور ظه ووور ،م وودعیانی دروغو وین بسو ویاری برم وویخی ووزد و ش وواید برگزیو ودگان

(هوومچووون دانشآموختگووان و  )...را بووا خووود گمووراه سووازند ،از ای ونرو گوورایش ای ون چهارصوود نفوور
نمیتوانند دلی بر حقانیت علی ّ
محمد شیرازی باشند.

شووایان بی وان اسووت کووه شووخص حس وینعلی نوووری نی وز در جووای دیگووری گوورایش ی وا اعتووراض

دیگران را دلی حقانیت یا بطالن ندانسته و در اینباره مینویسد:

ح ناظر به قول و اعاض و اعتراض ناس نبوده و نخواهد بود( .نوری ،بیتا)34 :

د) حضوورت عیسووی؟ع؟ از ظهووور ای ون نشووانهها بووه هنگووام پایووان عصوور حاضوور و ظهووور «ابوون

االنسووان» سووخن می گوی ود و حس وینعلی نوووری نی وز ای ون نکتووه را قبووول دارد؛ ل ویکن در انتقوواد بووه

دیدگاه مسیحیان که چرا ظهور «ابن االنسان» را ظهور حضرت عیسی؟ع؟ میدانند ،بودین نکتوه

اعتراف می کند که این نشانهها در زمان بعثت پیامبر خاتم؟ص؟ ظواهر نشود ،از ایونرو مسویحیان
ظهور حضرت ّ
محمود؟ص؟ را ظهوور «ابون االنسوان» ندانسوته و هنووز در انتظوار حضورت عیسوی؟ع؟

هسوتند ،پوس بووا ایون اعتوراف او و ارائووه نکوردن دلیلوی بوور «ابون االنسوان» بووودن پیوامبر خوواتم؟ص؟

بطالن ادعایش روشنتر می گردد.
تناقض در کالم سران
سال سی)دهم ،شمههاره  ،49بهار 1398
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حسینعلی نوری و دیگر سران بهائیت خود را از مظاهر الهی میدانند؛ (اشوراق خواوری:130 ،

ج 78 ،1؛ آیتووی ،بیتووا258 :؛ پرهیزگووار )31-27 :1394 ،لوویکن براسوواس نووص آثووار حسووین علووی

نوری ،تناق

به ساحت مظاهر الهی راه ندارد:
تناق

را در ساحت اقدس مظاهر مقدسه الهیه راه نبووده و نخواهود بوود .ایون تنواق

در نفس خل است نه در امر ح ( .نوری ،بیتا)126 :

بر این پایه ،یا حسین علی نوری یا عباس افندی یا شوقی افنودی از مظواهر الهوی نیسوتند کوه

به هر حال ،هر یک از آنان کوه کوذاف باشوند و بوه دروغ ادعوای مظهریوت کننود ،بور بطوالن جریوان

بهائیت کفایت می کند ،زیرا ا گر حسین علی نوری دروغگو باشد ،جایگاهی برای عباس افندی و

شوقی افندی باقی نمیماند و ا گر عباس افندی کذاف باشد ،از یک سوو حسوین علوی نووری یوک

کذاف را جانشین و مبین آثار خود کرده است و از سوی دیگر جایی برای شووقی بواقی نمانود ،زیورا

شووقی بوه اسواس نووص عبواس افنودی بوه والیووت اموری بهائیوت رسویده و دربوواره شووقی نیوز آنچووه

برای عباس افندی بیان شد ،صادق است.
نتیجهگیری

بوورخالف آنچووه در بسوویاری از مقوواالت نوشووته شووده اسووت ،بشووارت ظهووور یووا بازگشووت «ابوون

االنسان» به هنگام آخرالزمان و تحوالت این دوران به معنای مطابقت این شخصویت بوا منجوی

موعود نیست ،زیرا:

از یکسو این اصطالح در برابر «ابن اهلل» به کار میرود که به بندگی حضرت عیسی؟ع؟ اشاره

دارد؛ از سوی دیگر کتاف مقودس در مووارد بسویاری «ابون االنسوان» و منجوی موعوود را از هوم جودا

میسازد و از سوی سوم حتمیتی وجود ندارد که بر تطبی این شخصیت با مهدی موعود؟جع؟

داللت کند؛ لیکن براسواس شوواهد و روایواتی کوه از آمودن حضورت عیسوی؟ع؟ و اقتودا کوردن او بوه

مهوودی موعووود؟جع؟ خبوور میدهنوود ،چنووین برداشووت موویشووود کووه ابوون االنسووان موعووود ،همووان

حضرت عیسی؟ع؟ است که در آخرالزمان باز خواهد گشت و پشت سر حضرت مهدی؟جع؟ نماز

خواهد خواند.

با روشن شدن حقیقت شخصیت ابن االنسان ،بطالن تطبی های چندگانه و ناروای بهائیت

«ابناالنسان» دارد؛ از سوی سوم از شیوه تحریف در برداشت از کتاف مقدس بهره گرفته است.

از همووه مهوومتوور اخووتالف درون گروهووی سووران بهائیووت در معرفووی و تطبی و شخصوویت «ابوون

االنسان» از جه سران این گروه حتی نسوبت بوه آرای پیشووایان پویش از خوود پورده بور مویدارد.

ایوون حوود از سووفاهت در اخووذ و تحریووف و تطبیوو بشووارتها و آموزههووای ادیووان آسوومانی روشوون

میسازد که این گروه انحرافی تا چه اندازه از نظر محتوای دینی فقیر است.
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روشوون می گووردد ،زیوورا از یووک سووو مسووتندی نوودارد؛ از سوووی دیگوور نگوواه تووک بعوودی بووه شخصوویت
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