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سال ده الالم ،ش المالالاره  ،39پاییالالز 1395

نقد استناد بهائیان به آیات و روایات
در اثبات مهدویت علیمحمد شیراز ی
محمدعلی پرهیزگار
مجید حیدریفر
چکیده
بشارت پیالامبر ،امالام یالا کتالاف آسالمانی پیشالین ،از جملاله راههالای اثبالات نبالوت
است .از اینرو سران تشکیالت بهائیت با کاربست آیات قرآن و روایات ،در پی
اثبات نبوت حسینعلی نوری بودند؛ اما هیچیک منابی اسالمی قابال انطبالاق
با ادعای او نبالود .بالر ایالن اسالاس ،بالا اسالتناد باله آیالات و روایالات در پالی تطبیالق
علالیمحمالد شالیرازی بالا مهالدی موعالودی برآمدنالد کاله در منالابی اسالالمی گالالزارش
شده است و این گونه کوشالیدند حسالینعلالی نالوری را مالن یظهالره اللهالی معرفالی
کنند که علیمحمد شیرازی وعده ظهورش را داده بود.
این نوشتار با اسالتناد باله متالون و پردهبالرداری از شالیوه اسالتناد بهائیالان ،در پالی
نق الالد و ابط الالال بهره گی الالری آن الالان از آی الالات ق الالرآن و روی الالات در اثب الالات مه الالدویت
علیمحمد شیرازی است.
واژگان کلیدی

مدعیان مهدویت ،علیمحمالد شالیرازی ،بابیالت و بهائیالت و اسالتناد باله آیالات و
روایات ،تأوی گرایی.

 .1دانشآموخته حوزه و دانشجوی دکتری کالم اسالمی دانشگاه قم (نویسنده مسلول) (.)map@bahaiat.com
 .2استادیار دانشگاه معار اسالمی قم.

1
2

مقدمه
پذیرش ادعای هر مدعی نبوت و رسالت ،از چنالد راه ممکالن اسالت کاله بشالارت پیالامبر ،امالام یالا
کتاف آسمانی پیشین از جمله آن راههاست؛ بدین معنا کاله پیالامآوری از فرسالتادگان الهالی وعالده

بعثت و سفارت شخصی را دهد و ویژگیهایش را برای مردم بیان کند؛ زیرا همه فرستادگان الهی
معصالوماند و در شالهادت آنالان ،احتمالال هالیچ اشالالتباه خودخواسالته یالا خطالای ناخواسالتهای وجالالود

ندارد ،بلکه بشارت آنالان عالین واقعیالت اسالت .بالر ایالن اسالاس ،ا گالر پیالامبری معصالوم از رسالالت یالا
نبالالوت شخص الی خبالالر داد ،بیشالالک او پی الامبری آسالالمانی اسالالت کالاله از سالالوی خالالدای سالالبحان بالالرای
هدایت بشر مبعوث خواهد شد.
اعتبار این بشارت دو شرط دارد:
 .1بشارت فرستاده الهی از راه معتبر و یقینآوری به ما برسد.
 .2ویژگیها و نشانههای شخص بشارت داده شده ،با شخص مدعی هماهنگ باشد.
مالالدعیان دروغ الین نبالالوت و رسالالالت نی الز پیوسالالته در پ الی آن بودهانالالد کالاله بالاله گونالالهای خالالود را بالالا

فرستادگان الهی مرتب سازند و بشارتی بر ادعای خود دست و پا کنند .سران تشالکیالت بهائیالت
از این مدعیان هستند که با استناد به آیات و روایات مجبورند مخاط خود را قانی سالازند کاله مالا
نی الز بشالالارتی از دی الن مب الین اسالالالم داری الم؛ امالالا چالالون نتوانسالالتند آی الات و روای الات را بالالر ادعالالای نبالالوت
1
حسالینعل الی نالالوری (بهالالاء) منطبالالق سالالازند ،در پ الی اثبالالات مهالالدویت عل الیمحمالالد ش الیرازی (بالالاف)
برآمدند که با استفاده از متون اسالمی ،او را «مهدی موعود» اسالم معرفی کنند و از بشالارتی بهالره

گیرند که علیمحمالد شالیرازی بالر ظهالور شخصالی باله عنالوان «مالن یظهالره اهلل» داده بالود و بالا نبالوت
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معنالالا کالالردن عنالالوان «مالالن یظهالالره اهلل» ،حسالینعل الی نالالوری را پیالامبری بشناسالالانند کالاله علالیمحمالالد
شیرازی ،مدعی ظهورش در آینده شده بود.
سران بهائیت برای دستیابی به این هد  ،دست به دامان آیات و روایالات شالدند؛ ولالی بالرای
رسال الیدن ب الاله مقص الالود ،از راه تقطیال الی ،تحریال الف و تأویال ال وارد گش الالتند کال اله در ایال الن نوش الالتار ب الالا ذکال الر
نمونههایی از استنادات مشهور بهائیت در اثبات مهدویت علیمحمد شالیرازی ،باله نقالد و ابطالال
استناد آنان به آیات و روایات میپردازیم.
هزاره ظهور
سالالران بابی الت و بهائی الت ،هزاره گرایالالی را یک الی از بهتالالرین راههالالای اثبالالات مهالالدویت علیمحمالالد
 .1علیمحمد شیرازی _ کاله نالزد بهائیالان (بالاف) خوانالده میشالود _ در سالالهای  1264 - 1260قمالری نخسالت مالدعی بابیالت،
سپس مهدویت ،نبوت و الوهیت شد.

شیرازی یافته و کوشیدند با بهکالارگیری ایالن دیالدگاه ،حقانیالت او را ثابالت کننالد و شالریعت اسالالم را

نسخ نمایند .آنان مدعی هستند که کاظم رشتی نیز پیش از مرگش از نزدیکی ظهالور سالخن گفتاله

است (اشراق خاوری.)35 :134 ،
السالماء إ َلالی ْ َاِل ْرض ُثالمَ
ابوالفض گلپایگانی با بهره گیری از این نظریه ،باله آیاله ُیال َدب ُر ْ َاِل ْم َالر م َالن َ
َ
دار ُه أ ْل َف َس َن م َما َت ُع ُد َ
َی ْع ُر ُج إ َلیه فی َی ْوم ک َان م ْق ُ
ون ( 1سجده )5 :استناد کرده و معتقد است:

خدای سبحان امر را از آسمان به زمین تدبیر میفرماید ،سالپس در مالدت یالک روز عالروج
خواهد کرد که مقدار آن هزار سالال اسالت؛ یعنالی خالدا دیالن را از آسالمان باله زمالین فرسالتاد،

پس از ا کمال و نزول ،کمکم در مدت هزار سال نور دیانت نابود خواهد شالد و باله آسالمان

صعود خواهد کرد .او بر این باور است که نزول انوار امر دین از آسمان به زمین معقالول و
متصور نیست ،مگر به وسیله وحیهایی که بر پیامبر خاتم
که بر ائمه اطهار

نازل شده و الهالامهالایی

رسیده است و این انوار در مالدت  260سالال از هجالرت نبالی امالین تالا

پایان عصر ائمه از آسمان بر زمالین نالازل شالد؛ پالس از شالهادت امالام حسالن عسالکری

و

اختالفات ،افق امر الهی را تاریکتر کرد تا آنکه از اسالم جز نالام آن بالاقی نمانالد و عالزت و

غلبالاله امالالت اسالالالمی بالاله ذلالالت و میلوبی الت تییی الر کالالرد .پالالس از هالالزار سالالال از غیبالالت مهالالدی

موعود ،در سال  1260قمری ،شمس حق (علیمحمد شیرازی) از افق فالارس ظالاهر شالد
َ
َ
و بشارت قرآن و حدیث کامال تماما تحقق یافت( .گلپایگانی)55 - 54 :158 ،

بر این اساس ،گلپایگانی معتقد است مراد از امر در این آیه ،دین و مالذه و تالدبیر باله معنالای

فرستادن دین و عروج به معنای برداشتن و نسالخ دیالن اسالت .از ایالنرو هالر مالذهبی بالیش از هالزار

سال نمیتواند عمر کند و باید جای خود را به مذهبی دیگر دهد و بر اساس فرمود قرآن ،پالس از
گذشتن هزار سال ،مذهبی دیگر خواهد آمد.

در پاسخ این ادعا به چند نکته اشاره می کنیم:

 .1استناد گلپایگانی بر پایه تأوی رمزی واژههاست که دلیلی بر درستی آن وجالود نالدارد و تنهالا

در حد ادعاست؛ زیرا چنین تأویلی نه مدلول مطالابقی الفالا قالرآن اسالت ،ناله مالدلول تضالمنی ،ناله

مدلول التزامی ،نه از لوازم بین آیالات اسالت ،ناله از لالوازم غیالر بالین .از ایالنرو کسالانی باله ایالنگوناله از
تأوی دست میآالیند که تأویالتشان رابطه منطقی و زبانشناختی با الفا قرآن ندارد و ناچارنالد

زبالالان قالالرآن را زبالالان رمالالز و اشالالاره بخواننالالد کالاله بالاله معنالالای دلخالالواه خالالود دسالالت یابنالالد (نالالک :شالالا کر،
 .1کار زمین را از آسمان تدبیر می کند ،سپس در روزی که مدتش به حساف شما هزار سال است ،به سوی او باال میرود.

نقد استناد بهائیان به آیات و روایات در اثبات مهدو یت علیمحمد شیرازی

آغاز ایام غیبت ،اختال در اقوال و افعال علما ظاهر گردید و روز به روز تالاریکی بالدعت و
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.)67 - 60 :1388این گونه از تأوی باط است؛ زیرا تأوی ،خال ظاهر هر واژه یا جملهای ،به

دلی نیاز دارد و پذیرش بیدلی چنین تأویلی ،سب میشود نص صریحی بالاقی نمانالد و کتالاف
هدایت ،سب تحییر و سرگردانی شود.

 .2حسالالالینعلی نالالالوری منالالالی تأویال ال منالالالابی دینال الی را سالالالب پنهالالالان مانالالالدن حقیقالالالت و اسالالالرار

علوم میداند:

ا گالالر معالالانی ای الن کلمالالات ُمنزلالاله در کت ال را کالاله جمی الی نالالاس از عالالدم بلالالو بالاله آن ،از غای الت
قصوی و سدره منتهی محجوف شدهاند از ظهورات احدیه در هر ظهور به تمالام خضالوع

سالالؤال مینمودنالالد ،البتالاله بالاله انالالوار شالالمس هالالدایت مهتالالدی میشالالدند و بالاله اسالالرار علالالم و

حکمت واقف می گشتند( .نوری)19 - 18 :155 ،

از اینرو دست به تأوی میبرد که ابواف علم الهی را باز و نور هدایت را بگستراند:
حال این بنده رشحی از معانی این کلمات را ذکر مینمایم تا اصحاف بصالیرت و فطالرت

از معنای آن به جمیی تلویحات کلمات الهی و اشارات بیانات مظاهر قدسی واقف شوند

تالا از هیمنالاله کلمالالات از بحالالر اسالالماء و صالالفات ممنالوع نشالالوند و از مصالالباح احدیاله کالاله محال

تجلی ذات است محجوف نگردند( .همو)19 :

ابواف علم الهی باله مفالاتیح قالدرت ربالانی مفتالوح گشالته و جالواهر وجالود ممکنالات باله نالور
علمی و فیوضات قدسی َ
منور و مهتدی گشتند ،به قسمی که در هر شیء بابی از علم بالاز
گشته و در هر ذره آثاری از شمس مشهود شده و با همه ایالن ظهالورات علمالی کاله عالالم را

احاطه نموده ،هنوز باف علم را مسدود دانستهاند و امطالار رحمالت را مقطالوع گرفتالهانالد.
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(همو)20 - 19 :

امالالا بالاله ظالالاهر ،وی ای الن ش الیوه را وی الژه خ الود دانسالالته و تأوی ال گرایی دیگالالران را سالالب تحری الف

دانسته و از آن نهی می کند:

ان الذی یأو ما نز من َساء الوحى و ی جه عن الظاَ اناه َمان حارف کلماة اَّلل العلیاا و
کان من االخسر ین ف کتاب مقی( .همو ،بیتا)102 :

آری ،حسینعلی نوری به سب ادعای نبوت ،حق تأویال منالابی دینالی را بالرای خالود محفالو

میدانالالد و دیگالالران را از آن منالالی می کنالالد .از ای النرو هالالر متن الی را آنگونالاله معنالالا می کنالالد کالاله او را بالاله
اهدافش برساند؛ اما هنگامی گفتار و نوشتار او درباره تأوی معنا مییابد که بتوانالد ادعالای نبالوت

خود را از راههایی جز تأوی و باطن گرایی اثبات کند ،نه آنکه نخست ادعای خود را ثابالت شالده
بداند ،سپس با کاربست این شیوهها در پی اثباتش برآید .این شیو او دور و باط است.

 .3بهائیالان باله پنجمالین آیاله از سالورهای اسالتناد کردهانالد کاله هالدفش بیالان مبالدأ ،معالاد و اقاماله

برهالالان بالالر ایالالن مسالاللله و دفالالی شالالبهات ایالالن زمینالاله اسالالت (طباطبالالایی :1417 ،ج .)243 ،16هالالیچ

دانشمند یا مفسری این آیه را به معنالای تشالریی ادیالان ندانسالته اسالت ،بلکاله آنالان مالراد از یالوم در
َ ْ ُ ََْ
دار ُه ألف َس َن را روز قیامت دانستهاند (زمخشری :1407 ،ج )508 ،3که
جملۀ فی َی ْوم کان مق
مدتش برابر هزار سال این دنیاست (طبرسی :1372 ،ج.)510 ،8

گفتنالالی اسالالت برداشالالت بالالاطنی بهائیالالان از آمالالوزه «قیامالالت» و تفسالالیر آن بالاله ظهالالور دیالالن جدیالالد،

برگرفت الاله از هم الالین معناس الالت (ن الالوری ،بیت الالا222 :؛ نال الک :ح الالاجقلی )269 - 264 :1394 ،ک الاله در
استناد گلپایگانی به این آیه در اثبات مهدویت علیمحمد شیرازی به آن اشاره نشد.

 .4در هیچ منبی قرآنی یا حالدیثی ،کلماله امالر باله معنالای دیالن و مالذه نیامالده اسالت ،بلکاله باله

معنای فرمان آفرینش است؛ مانند آیه شریفه:

َ َ َ َ
َ َ
َ َ
َ
راد شیئا أ ْن َیقل له ک ْن ف َیکلن
ِإمنا أ ْمره ِإذا أ
فرمان او چنین است که هر گاه چیزى را اراده کند ،تنها به آن میگویالد« :بالاش» ،آن نیالز
؛ (یس)82 :

در این آیه و آیات فراوان دیگری مانند آیه  50سوره قمر ،آیه  27سوره مؤمنون ،آیاله  54سالوره

اعرا و ...امالر باله معنالای امالر تکالوینی باله کالار رفتاله اسالت ناله باله معنالای تشالریی دیالن؛ زیالرا هالر جالا

سخن از آسمان ،زمین و آفرینش است ،امر به معنای امر تکوینی است (مکالارم شالیرازی:1374 ،
ج.)118 ،17

 .5کلمه تدبیر نیز درباره آفرینش و سامان بخشیدن جهان هستی به کار مالیرود (طباطبالایی،

 :1417ج ،)247 ،16نالاله بالاله معنالالای فرسالالتادن مالالذه ؛ بالالر ایالن اسالالاس هرگالالز در آیالات دیگالالر ،کلمالاله

تدبیر به معنا یا حتی درباره دیالن و مالذه باله کالار نرفتاله اسالت ،بلکاله کلماله تشالریی ،یالا تنزیال و یالا

انزال به کار رفته است کاله از جملاله میتالوان باله آیاله  3سالوره آلعمالران ،آیاله  13سالوره شالوری و آیاله

 44سوره مائده اشاره کرد (مکارم شیرازی :1374 ،ج.)118 ،17

 .6آیات پیشین و پسین آیه مالورد بحالث ،مربالوط باله آفالرینش جهالان اسالت ،ناله تشالریی ادیالان؛

زیرا در آیه قب  ،از آفرینش آسمان و زمین در شالش روز سالخن گفتاله شالد و باله عبالارت دیگالر ،شالش

دوران بود و آیات بعد از آفرینش انسان سخن می گوید.

نا گفته پیداست که تناس و وحدت سیاق آیات ایجالاف می کنالد کاله ایالن آیاله نیالز کاله در وسال

آیات آفرینش واقی شده است ،مربوط به آفرینش و تدبیر امر آن باشد (همو.)119 - 118 :

 .7علیمحمالد شالیرازی در سالالال  1260هجالری قمالالری نخسالتین ادعالای خالالود ،یعنالی ذکریالت و

نقد استناد بهائیان به آیات و روایات در اثبات مهدو یت علیمحمد شیرازی

بیدرنگ میشود.
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بابیت را برای مال حسین بشرویه مطرح کالرد (اشالراق خالاوری )49 :134 ،کاله فاصالله ایالن زمالان بالا
بعثت پیامبر معظم اسالم
مهدی موعود

 1273سال است ،نه هزار سالالی کاله بهائیالان ادعالا می کننالد .آری،

در سال  260باله امامالت رسالید و علیمحمالد شالیرازی نیالز هالزار سالال بعالد مالدعی

ادعاهای خود شد؛ این فاصله هزار سال است؛ اما:

یک .بهائیان علیمحمد شیرازی را مهدی موعود اسالم میخوانند؛ ولالی او دوازهمالین پیشالوا

و پاسدار شریعت اسالم است ،نه ناسخ آن و آورنده آیین تازه .علیمحمالد شالیرازی در نامالهای باله
دانسته و از نبوت خود سخن می گوید ،نه مهدویت:

آلوسی ،خود را همتراز پیامبر خاتم

و لقد بعثن اَّلل مبثل ما قد بعث ُممد رسل اَّلل

من ققل( .بالغی)53 - 52 :1381 ،

دو .وی مالدعی بابیالت بالود ،از ایالنرو «بالاف» خوانالده میشالد؛ از ایالنرو بالر فالرض درسالت بالودن

ادعایش ،او باف مهدی موعود

است ،نه خود او؛ زیرا مینویسد:

َفا َو اال عقد اَّلل و باب بقیة اَّلل مولیک اْل

( .شیرازی)61 :1261 ،

نکته ظریفی که کمتر به آن پرداخته شده این است که پیروان علیمحمد نیز وی را باف امام

زمان

میدانند ،نه مهدی موعود

؛ زیرا پیوسته او را در آثالار خالود بالا عنالوان «بالاف» خطالاف

می کننالالد (فیض الی )142 :1987 ،و بالالا همالالین عنالالوان بالالرایش کتالالاف مینویسالالند (محمدحس الینی،
 .)1995آیتی از جمله کسانی است که در گزارشهای خود مینویسد:

مریدان علیمحمد در جنگهای قلعه طبرسی و زنجالان از مساللمانی دم میزدنالد و نمالاز

می گزاردند و از بابیت علیمحمد جان
سال دهم ،شمططاره  ،39پایی 1395
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داری می کردند( .آیتی :1342 ،ج)195 ،163 ،1

سالاله .بالالر فالالرض کالاله علیمحمالالد شالالیرازی را مهالالدی موعالالود

نمیشود؛ زیرا مهدی موعود

بالالدانیم ،مشالالکلی از بهائیالان ح ال

بر اساس اخبار شیعه و اه سنت دوازدهمین امام است؛ ا گر بنالا

باشد هزار سال پس از اسالم ،ایالن شالریعت نسالخ شالود ،از سالال اعالدام او یعنالی سالال  1266قمالری

(فیضالی )345 :143 ،بایالد هالالزار سالالال بالاله انتظالالار بنشالینیم .بالالر ای الن اسالالاس سالالال میعالالاد بهائی الت و

ظهور پیامبرشان سال  2266قمری است.

 .8فاصله هیچیک از ادیان گذشته هزار سال نبالوده اسالت .فاصالله میالان حضالرت موسالی

حضرت عیسی

خاتم

بیش از هزار و پانصالد سالال اسالت و فاصالله میالان حضالرت عیسالی

کمتر از ششصد سال .فاصله میان حضرت نوح

و ششصالالد سالالال اسالالت و فاصالالله حضالالرت ابالالراهیم

با حضرت ابراهیم

بالالا حضالالرت موسالالی

و

بالا پیالامبر

بیش از هالزار

کمتالالر از پانصالالد سالالال

(مکارم شیرازی :1374 ،ج .)120 ،17بر این اساس ،حتی یک نمونه وجود ندارد که فاصله یکی

از ادیان و مذاه گذشته با آیین پس از خود ،هزار سال باشد.

 .9علیمحمالالد شالالیرازی نی الز کالاله مهالالدی موعالالود بهائیالت اسالالت ،ایالن فاصالالله هالالزار سالالاله را قبالالول

نالالدارد؛ زیالالرا شخصالی را بالالرای پالالس از خالالود معرف الی می کنالالد کالاله بالاله عالالدد غیالاث ( )1511یالا مسالالتیاث
( )2001سال پس از خود ظهور خواهد کرد (شیرازی ،بیتا :واحد  ،2باف .)6

 .10حس ال الالینعلی ن ال الالوری نیال ال الز ه ال الالزاره ظه ال الالور را نمیپ ال الالذیرد؛ زی ال الالرا مس ال الاللک بابیال ال الت را دینال ال الی

مستق میداند:

حضرت اعلی به منظور اثبات استقالل دور جدید و نیز برای آماده سالاختن زمیناله جهالت

ظهالور قریال الوقالوع جمالالال قالالدم احکالالامی بسالیار دشالالوار و شالالدید نالالازل فرمودنالالد .ا گالالر چالاله
اغل این احکام هرگالز باله مرحلاله اجالرا در نیامالد؛ ولالی نفالس نالزول ایالن احکالام دال لالت بالر
استقالل آیین حضرت اعلی داشت( .نوری ،بیتا)181 - 180 :

اما با ادعای بهائیت ،این مسلک و احکام آن را نسخ می کند:
ام الالالر و ش الالالریعت اهلل نوش الالالته ش الالالده باش الالالد .جم الالالال اق الالالدس ابه الالالی ای الالالن حک الالالم را نس الالالخ
فرمودهاند( .همو)180 :

او همچنین مینویسد:
قد رفع اَّلل ما حک

به القیان ف تدید االسفار( .همو)123 :

بر این اساس ،خود حسینعلی نوری نیز فاصله هزار ساله میان ادیان را قبول ندارد.

 .11کلمه عروج به معنای باال رفتن است (انوری ،)5005 :1390 ،نه به معنای نسخ و نابودی

ادیان .در هیچ آیهای از قرآن کریم ،عروج به معنای نسخ دیده نمیشود .ایالن واژه در پالنج آیاله از

قرآن کریم آمده که سه مورد آن ،در سوره مبارکه حدید است و هیچیالک باله معنالای نسالخ نیسالت؛

بلکه درباره ادیان ،همان کلمه نسخ یا تبدی و امثال آن به کار رفته است:

َ
َْ
َ ْ
َ
َ ْ
َما ن ْن َسخ ِم ْن َآیة أ ْو ن ْن ِس َها نأ ِ ِبج ْی ِم ْ َ ا أ ْو ِمث ِل َها
هر آیهای که آن را نسالخ کنالیم یالا از یادهالا ببالریم یالا حکالم آن را باله تالأخیز انالدازیم ،آیالهای
؛ (بقره)106 :

بهتر از آن یا مانند آن خواهیم آورد.

در حقیقت ماهیت و چیستی ادیان و کت آسمانی به گونهای نیست که پس از پایان عمالر باله

آسمان عروج کنند ،بلکاله اصالول آیالین نسالخ شالده باله قالوت خالود بالاقی اسالت و تنهالا شالک و شالیوه

عبادات دگرگون و عمق معالار آنهالا بیشالتر میشالود؛ بالرای نموناله ،اصال توحیالد و نبالوت و معالاد

نقد استناد بهائیان به آیات و روایات در اثبات مهدو یت علیمحمد شیرازی

در کتاف مبارک بیان محو کتال بالر مالؤمنین فالرض گردیالده بالود مگالر کتبالی کاله در اثبالات
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باقی میماند که از اصول هر دینی است و تنها آداف نمالاز ،روزه و ماننالد آن تیییالر می کنالد (مکالارم
شیرازی :1374 ،ج.)119 ،17

استناد به حدیث سنه ستین
حسینعلی نوری (بهاء) برای اثبات ادعای خود ،نیازمند اثبالات حقانیالت دعالوت علیمحمالد

شیرازی بود که این هد با تعیین سال ظهور مهدی موعود

و تطبیق آن با ظهور علیمحمد

شالیرازی حاصال میشالالد .از ایالنرو نالالوری بالالا اسالالتناد باله حالالدیثی کالاله نالالزد بهائیالان بالاله «سالالنه سالالتین»

شهرت دارد ،در پی تعیین سال ظهور امام زمان

بر آمد و این حدیث را این گونه نق کرد:

َ َ
ََ
ِف َحدی ِث اْلفضلَ ،سئل عن الصادق
َ َ
ی َیظهر امره و یعلو ذک ه( .نوری)168 :155 ،
الست ِ

َ
َ َ
رالر ِه؟ فقاا
فکیف یا ماوال َی ف ظ ِ

 :ف َس َان ِة

حسینعلی نوری سنه ستین را اشاره به سال  1260هجری قمری میداند؛ یعنالی همزمالان بالا

مالالر س الید کالالاظم رشالالتی و ادعالای بابی الت علیمحمالالد شالالیرازی .او بالالا ای الن پالیشفالالرض میخواهالالد
مهدویت علیمحمد شیرازی را ثابت نماید و سال ظهور مهدی موعود

سال پیدایش علیمحمد شیرازی تطبیق کند.

را تعیین و اینگونه بالا

آری ،اسالتدالل نالالوری در کتالالاف ایقججان بالالا چنالین حالدیثی جالالای تأمال دارد؛ امالالا مشالالک در روایتالی

است که حسینعلی نوری به آن استناد میکند؛ زیرا مستند او در منابی معتبر اسالالمی بالا محتالوا و

جملهبندی دیگری آمده است که هرگز ادعای او را ثابت نمی کند.
عالمه مجلسی این حدیث را از امام صادق

سال دهم ،شمططاره  ،39پایی 1395
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این گونه گزارش می کند:

َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ ََْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ
َََ
ْ
اعیال َو َعا ِ ِ ْب ِان
ی ب ِن محدان عن ُمم ِد ب ِان ِإَس ِ
ر ِو َي ِف َبع ِ مْلفا ِ َ أصج ِابنا ع ِن اْلس ِ
ْ
ْ
َ
اَّلل َ
ان َعا ْان أ ِب شا َاع ْیب َو َُم َما ِاد ْبا ِان ن َصا ْای َعا ْان َع ْما ِار و ْبا ِان الفا َارا ِ َعا ْان َُم َما ِاد ْبا ِان
اْل َسا
ع ْبا ِاد ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ َ
َ ْ َ
ْ َ
ْ ََْ
َ َ َ
َ ْ َْ
اْلفضا ِال عا ِان اْلفضا ِال ْبا ِان ع َما َار قااا َ :سااأل َسا ِای ِدي الصا َ ِ
اادق َاال ِللمااأم ِلر اْلنتظ ا ِ
َ
َ
ََ َ
َ
َ
َ ْ
ْ
َ
َْ
اْل ْه ِد ِي
الره ِب َوقا َی ْعلماه
ِم ْن َوق م َوق َی ْعلمه النا فقا َحااَ ِلِل أ ْن ی َو ِقا َ ظه
َ
َ َ
َ
َ َ َ
الس َ
ش َیعت َنا ق ْل َیا َسیدي َو ل َ َذ َاك َقا َ َِل َنه َ َاو َ
ااعة ال ِات قاا اَّلل َت َعاال َی ْسائلونو َع ِان
ِ
ِ
ِِ
ِ
َ َ َ َ
ْ َ ْ
َْ
َ َ ََ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
الساع ِة أیان مرساَا قل ِإمنا َِعلمرا ِعند ر ِب ال ی ْج ِلیا ِلوق َِتا ِإال َاو ثقلا َ ِف الساماوا ِ
َ َْ
الس َ
الس َاعة الت َقا َ اَّلل َت َع َاال َی ْسا َئل َون َو َعان َ
اِل ْرض ْاآل َی َة َو َ َو َ
اان م ْرسااَا وَ
ااع ِة أ َی َ
و
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ
ْ َ ْ َ َ َ َْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ
َ َ
ْ
ااع َة أنْ
َ
َ
قاا ِعناده ِعلا السااع ِة و ل یقال ِإّنااا ِعناد أحاد و قااا فهال ینظار ون ِإال السا
َ َ َ ْ َ َ َْ َ َ َ َ
ْ َ َ َ ْ
َْ َ ْ َْ َ ََ ْ َ َْ
جاء أش اطرا اآل َیاة َو قاا اق َت َر َبا ِ السااعة و انشا القمار و قاا ماا
تأ ِتی بغتة فقد
َ
َ َ
َ
ْ َ َََ َ ََ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ید ِر یو لعل الساعة تک َلن ق ِر یقا َ ،یستع ِجل ِهبا  ،ال ِذین ال یْ ِمنلن ِهبا و ال ِاذین آمناوا
َ
ْ
َ َ
ون ف َ
لن أ َ َّنا ْ َ
لن ِم ْ ا َو َی ْع َلم َ
م ْش ِفق َ
ین میار َ
اْل أال إ َن ال ِذ َ
الس َاع ِة ل ِ ضام َب ِعیاد قلا
َ ِ
ِ
َ
ْ
َ َ
ون؟ َقاا َ َیقول َ
َ ََفا َم ْع َن َیار َ
الن َم َات و ِل َاد َو َم ْان َرأ َو أ ْی َان َیکالن َو َم َات َیظ َهار َو کال ذ ِلاو

بر این اساس ،با مقایسه روایت ایقان و بحار االن ار ،چند نکته آشکار میشود:

 .1حدیثی که در ایقان نق شده است ،تقطیی شده و بسیاری از سخنان امام صادق

درباره

زمان ظهالور و اتفاقالات حالین ظهالور حالذ گردیالده اسالت کاله ا گالر باله آنهالا پرداختاله شالود ،شالکی در

بطالن ادعای مهدویت علیمحمد شیرازی باقی نمیماند؛ زیرا از جمله عالئالم ظهالور کاله حضالرت
نیز در این روایت از آن سخن می گوید ،اتحاد ادیان و رفی اختالفات مل به هنگام ظهور است:

َ َ َ َ َ َْ
ْ َ
َ َ َ َ ْ
ْ َْ
الدین کله َو ِاحدا ک َما قا َجل ِذ کاره
َیا مفضل! لی ْرفع ع ِن ِاملل ِل َو اِلدی ِان ِاالخ ِتمف َو َیکلن ِ
ْ
َ
َْ
اَّلل ِاْل ْسم .
الدی َن ِعند ِ
ِإن ِ

اما نهتنها این اتحاد محقق نشالد ،بلکاله اختالفالات افالزایش یافالت و دامالان سالران بابیالت را نیالز

گرفالالت؛ آن گونالاله ک اله بابی الان بالاله دو گالالروه ازل الی و بهائی الت منشالالع شالالدند و دو طالالر دعالالوا بالاله رد و

تالوهین علیاله دیگالالری پرداختنالد .در ایالن اخالالتال اسالت کاله حسالینعلی نالوری بالالرادر خالالود (یحیالالی

نوری) را حرامزاده میخواند (اشراق خاوری :129 ،ج.)355 ،4

 .2حالالدیثی کالاله نالالوری بالاله آن اسالالتناد می کنالالد ،تحری الف شالالده اسالالت .از ای النرو جملالاله «ف الی سالالن

نقد استناد بهائیان به آیات و روایات در اثبات مهدو یت علیمحمد شیرازی

َ َ َ
َ
َ َ
َ
ْ
َ
ْاسا ِات ْع َجاال ِ َِل ْ
اَّلل َو شااکا ِف قضااا ِِ ِه َو دخااوال ِف ق ْد َر ِتا ِاه أول ِئااو الا ِاذی َن خ ِساار وا الاادن َیا َو ِإن
ا
م
ِ
ِ
َ َ
ْ َ ََ َ َ ْ ََ َ
َ َ َ
ْ َ
َ ْ
َ ََ
ین لش َر َمآب قل أ فم ی َوق له َوق ی فقا َیا مفضل ال أ َو ِق ل َه َوقتاا َو ال ی َوقا
ِللک ِاف ِر
َ
َ
َ
ْ
َ َْ ی َ َ ْ َ َ َْ َ َْ ََْ َ َ َ َ َ
َ َ
اَّلل َت َعال ِف ِعل ِم ِه َو اد َعى أنه ظ َه َر َ َعا ِس ِار ِه
له وق ِإن من وق ِْله ِد ِینا وقتا فقد شارك
َ
َ
َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
اْل ْل ْ َ
اَّلل
َو َما َِّلل ِم ْن ِسر ِإال و قد وقع ِإل َذا
اَّلل الر ِاغ ِب عن أو ِلی ِااء ِ
اْلعکو ِ الضا ِ َع ِن ِ
ِ
َ
َ َ
َ ْ
َ ْ ْ َ َ َ
َ
َ
ای ِلیک
َو َما َِّلل ِم ْن خ َب ِإال َو َ ْ أخ ِب ِه ِل ِس ِار ِه َو َ َاو ِع ْن َادَ ْ َو ِإ َّناا أل َایق اَّلل ِإل
الن حجاة
ِ
َ
َ َ
َ
َع َل ْی ْ َقا َ ْاْل َف َضل َیاا َم ْاو َال َي َف َک ْی َاف َب ْادء ظهالر ْ َ
َیاا
اْل ْه ِاد ِي َو ِإل ْی ِاه الت ْس ِالمی قاا
ِ
ْ َِ َ
ْ
َ َ َ
َ
ْ
َ َ
َ َ ْ َ
اَس ِه َو ک ْن َی ِت ِاه َو ن َس ِاق ِه َو
مفضل َیظهر ِف ش َ ْ َُة ِل َی ْست ِقی ف َی ْعلو ِذ کره َو َیظهر أ ْمره َو یناد ِب ِ
ْ
َ ْ
ْ
َ ْ
ْ َ َ َ َ ْ
ْ َ
َ ْ َ
ااال ِف َی ِل َتل َااز َمه اْلجااة
َیکثاار ذ ِلااو عاا َأف َااو ِاه اْل ِج ِقاای َو اْل ْب ِط ِلاای َو اْل َااو ِاف ِقی َو اْلخ ِ
ََ
ََْ َ
َ
َ
َ َ َ َ
َ
ْ َ
ِ َِب ْع ِ ف ِ َِت ْ ِب ِه َع أنه ق ْد ق َص ْص َنا َو دلل َنا َعل ْی ِه َو ن َس ْب َناه َو َس ْی َناه َو ک َن ْی َناه َو قل َنا َِسا َج ِاد ِه
َ
َ َ َْ َ ْ َ َ َْ َ َ ََ َ َ َ
َ
َ َ
َ
اَّلل
اَّلل ل َی َت َجقا
َرسل ِ ِ
َو ک ِنیه ِلئم َیقل النا َما ع َرفنا له اَسا و ال کنیة و ال نسقا و ِ
َ
ْ
َ
َ
ْ َ
َ
َ َ
ْ
َ
اَس ِه َو ن َس ِق ِه َو ک ْن َی ِت ِه ع أل ِس َن ِ َِت ْ َحت لی َس ِم ِیه َب ْعضه ْ ِل َب ْع کال ذ ِلاو
ِاْلیضاح ِب ِه َو ِب ِ
َ
َ
َ
َ
ْ َ ََ ْ َ ْ
َ
ای ْ ث یظ ِرااره اَّلل ک َمااا َو َعا َاد ِبا ِاه َجااده
ِف ق ْو ِلا ِاه َعااز َو َجاال َا َاو الا ِاذي
َ ِللااز َو ِ اْلج َا ِاة عل ْا ِ
ْ َ َ َ
ْ
َ َ َ
َ َ ْ َ َ ْ ْ
َ
َ
َْ َ
ین ک ِلا ِاه و لااو ک ا ِ ه اْلش ا ِ کلن قااا
أ ْرسا َال رسااوله ِباَل ا َد ْو ِدیا ِان اْل ا ِ ِلیظ ِرااره ع ا الا ِاد َ ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
الادین ک ِل ِاه َو ل ْاو َکا َه اْل ْشا ک َ
اْلفضال َیاا َم ْاوال َي ََفاا َتأ ِو یال ق ْو ِل ِاه َت َعااال ِلیظ ِر َاره َعا
لن
ِ
ِ
ِ ِ
َ َ
َ
الن ِف ْت َن یاة َو َیک َ
َ َو َق ْولاه َت َع َاال َو قاا ِتلوَ ْ َح َات ال َتک َ
قا
اَّلل َیاا
الادین کلاه ِلِل ف َاو ِ
الن ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ََ َ َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
الدین کلاه َو ِاحادا کماا قاا جال ِذ کاره
مفضل لی ْرفع ع ِن ِاملل ِل َو اِلد َی ِان ِاالخ ِتمف َو َیکلن ِ
ََ ْ َ
َ َ
ْ
َ ْ
إ َن الد َ ْ َ
اَّلل ا ِْل ْسم َو قا اَّلل َو َم ْن َی ْب َت ِغ غ ْی َر ِاْل ْسام ِ ِدیناا فل ْان یق َبال ِم ْناه َو َ َاو
ین ِعند ِ
ِ
ِ ْ َ َ ْ
َ
اس ِر ین ( .مجلسی  :1403 ،ج)5- 1 ،53
ِف اآل ِخر ِة ِمن اْل ِ
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سالالتین» در اصالال حالالدیث نیامالالده اسالالت .عالمالاله حلالالی و عالمالاله مجلسالالی ایالالن جملالاله را این گونالاله

نق می کنند:

فقل فکیف یا موال ف ظرلره؟ فقا یظرا ف شاُه لیساتقی اما ه و یعا
حلی)435 :1421 ،

ذکا ه( .همالو؛

بنالالابراین جملالاله «ف الی سالالن سالالتین» در اص ال روای الت نیامالالده و اص ال ادعالالای حسالالینعلی نالالوری

دربال ال الالاره تعیال ال الالین سال ال الالال ظهال ال الالور ( )60و تطبی ال ال الق آن بال ال الالا سال ال الالال ادعال ال الالای علیمحمال ال الالد شال ال الالیرازی
()1260اثباتشدنی نیست.

 .3بنا بر آنچه در ابتدا و انتهای حدیث آمده ،در این روایت ،زمانی برای ظهور تعیالین نشالده

است ،بلکه امام صادق

بهکلی نفی می کند:

در پاسخ مفض  ،مسلله تعیین وقت برای ظهور مهدی موعالود

را

َف َقا َ َیا م َف َضل َال أ َو ِق َله َو ْقتا َو َال ی َو َق َلاه َو ْقا ی إ َن َم ْان َو َقا َ ِ َْل ْه ِاد َینا َو ْقتاا َف َق ْاد َش َ
اار َک
ِ
ْ
َ َ
اَّلل َت َعال ِف ِعل ِم ِه.

 .4گذشالالته از هم الاله مالالوارد ب الالاال ،در س الالال  1260تالالا س الالال  1264هج الالری قمالالری ،هال الیچ ادع الالای

مهدویتی از علیمحمد شیرازی ثبالت نشالده اسالت .او در تمالام ایالن چهالار سالال تنهالا دو ادعالا بیالان
کرد ،یکی ذکریت:

سال دهم ،شمططاره  ،39پایی 1395
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َ َ
ََ
َ َ
اَّلل َقد َق َد َر أن یر َ ِذل َ
ََ
َ
بان
ک ِ
الکتاب ف تفسی ِ أحس ِن القص ِ ِمن ِع ِند ُمم ِد ِبن اْلس ِن ِ
َ َ
َ
َ
َ
ََ
ََ
ی با ِان َعا با ِان
عا با ِان ُمما ِاد با ِان عا با ِان مااو َ با ِان جعفا ِ با ِان ُممااد با ِان عا با ِان اْل َسا ِ
َ َ
َ َ َ
َ َ
الذک ِ ع العاملی َبلیغا( .شیرازی)3 :1261 ،
طالب َع َع ِقد ِه ِلیک
اَّلل ِمن ِع ِند ِ
لن حجة ِ
أب ِ

و دیگری بابیت امام زمان

:

یا ایا املل أنا باب امامک

املنتظ ( .همو)128 :

نه مهدویت و امام زمان بودن.

او در سال  1263قمری از اصفهان به تبریز تبعید شالد (اشالراق خالاوری )198 :134 ،و در سالال

 1264قمری از چهریق به تبریز آورده شد و در جلسه علمای تبریز ادعای مهدویت کرد:

مالالن همالالان قالالائم موعالالودی هسالالتم کالاله هالالزار سالالال اسالالت منتظالالر ظهالالور او هسالالتید و چالالون

اسم او را میشالنوید از جالای خالود قیالام می کنیالد و مشالتاق لقالای او هسالتید و «عجال اهلل
فرجاله» بالر زبالان میرانیالد .باله راسالتی مالیگالویم بالر اهال شالرق و غالرف اطاعالت مالن واجال

است( .همو)283 :

بر این اساس ،نخستین ادعای او در سال  1264قمری بوده ،نه سال  1260قمالری .از ایالنرو

بر فرض تحریف نشده بودن حدیث نیز جملاله «سالن سالتین» بالا مهالدویت علیمحمالد شالیرازی در
َ
سالالال  1260قمالالری تطالالابق نالالدارد؛ زیالالرا علیمحمالالد شالالیرازی در ای الن سالالال اصالالال ادعالالای مهالالدویت
َ
نداشته است .از اینرو به مالصادق خراسانی دستور اضافه کردن جمله «اشهد ان علیا قب نبی
باف بقی اهلل» در اذان نماز جمعه شیراز را میدهد (همو .)122 :بر این اساس حسالینعلی نالوری

نمیتواند مهدویت علیمحمد شیرازی را با این حدیث ثابت کند.
حدیث لوح

حسینعلی نوری با استناد به حدیث لوح ،در پی تطبیق علیمحمد شیرازی با مهدی موعود

است .از اینرو این روایت را این گونه نق می کند:

حسالالینعلی نالالوری ای الن کشالالتار را ریختالاله شالالدن خالالون ی الاران و پی الروان علیمحمالالد شالالیرازی و

اسالالارت و سالالوخته شالالدن آنهالالا دانسالالته و مالالدعی رخالالداد ای الن جری الان در زمالالان عل الیمحمالالد اسالالت.

او در اینباره مینویسد:

حرف الی از ای الن حالالدیث بالالاقی نمانالالد ،مگالالر آن کالاله ظالالاهر شالالد .چنالالانک اله در ا کثالالر امالالاکن دم
شریفشان ریخته شد و در هر بلدی ایشان را اسیر کرده و به والیالات و شالهرها گردانیدنالد،

بعضی را سوختند( .نوری)163- 162 :155 ،

استناد نوری به حدیث لوح از چند جهت قاب بررسی است:

 .1تقطیالی روایالت :ایالن حالالدیث در منالالابی معتبالر اسالالالمی بالاله صالورت کامال ثبالالت شالده اسالالت؛ امالالا

حسینعلی نوری با تقطیی روایت ،خواسته مراد خالود را باله خواننالده القالا کنالد؛ بالرای نموناله مرجالی
ضمیر «علیه کمال موسی» در متن حدیث آمده است:

َ َ ََ
َ
َْ ْ َ
َ
َ
َ
یاه
اص ِار ی َو َم ْان أ َضاع عل ِ
َ ِعند ان ِقض ِاء م َد ِه مو َ ع ْب ِدی َو َح ِقی ِ َو ِخ َیر ِی ِف ع ِ َو ِلای َو ن ِ
ْ
االض ِط َم َهبا ْیقتله ِع ْفر ی ی م ْس َات ْکق یر ْیاد َفن ف ْ َ
اْل ِد َینا ِة ال ِات َب َن َاَاا
أ ْع َب َاء النب َو ِه َو أ ْم َت ِجنه ِب
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ َ
ْ
َ َْ
َ
َ َ
َ َْ
َ
ال َع ْبد الص ِالح ِإل َج ْن ِب ش ِر خل ِیق َح الق ْل ِم ِن ِلس َرنه ِِب َج َماد ْاب ِن ِاه َو خ ِلیف ِت ِاه ِم ْان َب ْع ِاد ِه َو
َ
ْ
ْ
ْ َ
َ
َ َْ َ ْ
َو ِار ِ ِعل ِم ِه فه َو َم ْع ِدن ِعل ِمى َو َم ْو ِضع ِس ِر ی َو حج ِت َع خل ِیق ال یْ ِمن َع ْب ید ِب ِه ِإال َج َعلا
َ
َ
َ َ
َ
َ
َْ َ ْ
اار َو أ ْخات ب َ
الن َ
السا َاع َاد ِة
اْلن َاه َمث َاواه َو شاف ْعته ِف َس ْاب ِع َی ِم ْان أ َْ ِال َب ِیت ِاه َکلها ْ ق ِاد ْاس َات ْو َجبوا
ْ
ِ ِ
َ َ
َ َ
َ
َْ
َ
ْ
َ َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ااَ ِد ِف خلا ِایق و أ ِمیا ِان ع ا وحاای أخا ِار ِمنااه الااد ِاعى ِإل
اصا ِار ی و الشا ِ
ِال ْب ِنا ِاه ع ا ِ و ِلاای و ن ِ

نقد استناد بهائیان به آیات و روایات در اثبات مهدو یت علیمحمد شیرازی

َ
َ َ َ َ
َ َ
وب ف َی ِذ اولیاؤه ف َزما ِن ِه و ت ََتادی ر ؤ وسر کماا
َعلی ِه کما مو َو َهباء عیس و صقر ای
الن و َیکونا َ
جرقا َ
ت ََتااادی ر ؤو الت ا ِک و الا َادی َل ِ َفی ْق َتلا َ
الن و ی َ
الن خااا ِِف َی َم عاالب َی َو ِجل ا َی
َ َ
َ َ
ْ َْ
َ
ولئک اولیایئ حقا.
ساِئ ا
تصبغ االرض ِب ِد ِ ِ
ماِئ و یفشو الل یل و الرنة ف ِن ِ ِ
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َ َْ َ ْ
ک ب ْاب ِن ِه ح د َر ْ َ
َْ َ َ َ ْ َ َ
محة ِل ْل َع َِامل َی َع َل ِیه َک َما مو َ
َ
س ِقی ِ و اْل ِاز ن ِل ِعل ِ َمى اْلسن و َأ ک ِمل ذ ِل ِ
َ َ َ
ااد رءوساه ْ َک َماا ت َ ََت َ
یاذ أ ْولیاایئ ف َز َماناه َو ت َ ََت َ
ااد رءو
َو َ َهباء ِع َیس َو َص ْبر أیوب ف
ِِ
ِ ِ ِ
ْ َ َ
لن َو ْ
الد َیل ِ َف ْیق َتل َ
التر ِک و
ی َرقلن( .کلینی :1407 ،ج)528 ،1

از اینرو مهدی موجود

نهمین فرزند از فرزندان حسین بن علالی

اسالت ،ناله علالیمحمالد

بن رضای بزار که با بیش از بیست واسطه نیز ممکالن اسالت باله امالام نرسالد و حسالینعلی نالوری بالا
تقطیی حدیث ،سعی بر تحریف این واقعیت داشته است.

 .2تحریف حدیث :همچنین در این حالدیث قدسالی آمالده اسالت« :فیالذل اولیالائی فالی زماناله» و

مراد از یالاء مالتکلم ،خالدای سالبحان اسالت ،ناله علیمحمالد شالیرازی کاله در ایقجان ،حالدیث را باله ایالن
صورت آورده است« :فیذل اولیائه فی زمانه».

حسینعلی نوری با تحریف حدیث ،گرفتاری اولیای خدا را به زمان ظهور نسالبت داده اسالت،

در حالی که ایالن گرفتالاری نالهتنهالا همزمالان بالا شالهادت امالام حسالن عسالکری

موعالالود

و امامالت مهالدی

آغالالاز میشالالود و وی الژه زمالالان ظهالالور نیسالالت ،بلکالاله روای الات متالالواتری از غلبالاله و پیشالالرفت

حضرت مهدی

و یارانش در زمان ظهالور و قلالی و قمالی ظالمالان و جبالاران خبالر دادهانالد (حالا کم

نیشابوری :1422 ،ج.)465 ،4

بر این اسالاس ،حالدیث لالوح نیالز نمیتوانالد دال بالر مهالدویت علیمحمالد شالیرازی باشالد؛ زیالرا در

زمان پیدایش او و پس از او نهتنها ظالم و جائری قلی و قمی نشد ،بلکه ظالمان و جباران بیشتر،
گاه نیز نیرومندتر شدند .اعتضاد السلطنه نمونهای از قت و غارت بابیالان در شالورش مازنالدران را

چنین گزارش می کند:
سال دهم ،شمططاره  ،39پایی 1395
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اولبار تفنگچیان را طعمه شمشیر ساختند ،سپس به کار اهالی قریه پرداختند و از زن و

مرد و پیر و جوان همه را از دم شمشیر گذراندند و بعد از این کار قریه را به آتالش کشالیدند

و هر چه هم به دستشان رسید به غارت بردند( .اعتضادالسلطنه)44 :1383 ،

حدیث زوراء
حسالالالینعلی نالالالوری بالالالرای اثبالالالات مهالالالدویت علیمحمالالالد شالالالیرازی بالالاله حالالالدیث زوراء متوسال ال

شده است:

َ
َْ َ ْ
راء؟ قل ا :
ف روضااة الکاااف عاان معاو یاة باان وَااب عاان اب عقااد اَّلل قااا ا َتع ا ِ ف الااز و
الار َی؟ ق ْلا َ :ن َعا ْ  .قاا َ َا َت ْیا َ
وللن َإّناا َبغاداد .قاا الَ ،ث قاا َ َ :د َخ ْلا َ َ
ج ِع ْل ِفدا َکَ ،یق َ
َ َ
ْ َ َ ْ َ َ ََ َ َ ََ َ
َ
َ َ
اال َ َ َ َ
لاک الاز وراء .ی َقتال
ی الطر ی ؟ ِت
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( .نوری)164- 163 :155 ،

نوری با استناد به این حدیث« ،زوراء» را همان سرزمین «ری» معرفی کرده و می گوید:
زوراء موافق این روایت ارض ری است و این اصحاف را در آن مکالان باله بالدترین عالذاف

به قت رساندند و جمیی این وجودات قدسی را عجم شهید نموده ،چنانکاله در حالدیث
مذکور است و شنیدهاند و بر همه عالم واضح و مبرهن است( .همو)164 :

با بررسی اص حدیث ،انحرافات استناد حسینعلی نوری روشن میشود:
َ
 .1این روایت در نسخ مختلفی وجود دارد که در برخالی از آنهالا جملاله «مالنهم ثمالانون رجالال» را
َ
ندارد که احتمال سق هست؛ اما جمله «ثمانون الفا» در همه نسخ کافی وجود دارد؛ زیالرا امالام در
َ
صدر حدیث به شعر ابنابیعق مثال زده است که در این شعر ،بیتردیالد عبالارت «ثمالانون الفالا»
وجود دارد.

بر این اساس ،اص حدیث چنین است:
هشتاد هزار نفر مانند نحر شالترهای قالوی هیکال نحالر میشالوند _ مثالال زده و فرمالود :آیالا

زوراء را میشناسی؟ عرض کردم :فدایت شوم! می گویند بیداد است .فرمود ،نه؛ به ری

رفتالالهای؟ گفالالتم :بلالاله .فرمالالود :داخال بالالازار مالفروشالالان شالالدهای؟ گفالالتم :بلالاله .فرمالالود :از

طر دست راست راه ،کوه سیاه را دیدهای ،همان زوراء است .در آنجا هشتاد هزار نفالر

کشالالته میشالالوند کالاله هشالالتاد نفالالر آنالالان از اوالد فالنانالالد کالاله همگالی قابلیالت خالفالالت دارنالالد.

عرض کردم :چه کسی آنان را می کشد؟ فرمود :فرزندان عجم( .کلینی :1407 ،ج)177 ،8

گفتنی است که این روایت ،از کشته شالدن هشالتاد هالزار نفالر در زوراء سالخن می گویالد کاله چنالین

جمعیت الی بالالرای بابی الت از زمالالان پی الدایش تالالا انقالالراض آن ،تصالالور نمیشالالود؛ زیالالرا آمالالار کشتهشالالدگان
بابیت در فتنههای بزر قلعاله طبرسالی مازنالدران (باله سالرکردگی مالحسالین بشالرویه و محمالدعلی

بارفروشی) ،زنجالان (باله سالرکردگی مالمحمالدعلی زنجالانی) و نیریالز (باله سالرکردگی یحیالی دارابالی)
گویای آن است که جمعیت اندکی داشتهاند؛ زیرا غالال پیالروان ایالن جریالان باله خیالال حمایالت از

مهدی موعود

در آن فتنهها حضالور داشالتند .تعالداد کشتهشالدگان بالابی در فتناله قلعاله طبرسالی

دو هزار و پانصد تن و تعداد جانباختگان آنان در قیام زنجان ،نزدیالک باله دوهالزار و ششصالد تالن

در میدان جنگ و صد و هفتاد تن پس از اسارت از مردان و  36تن از زنان (تبریزی161 :1346 ،
  )169و تلفات شورش نیریز نیز  354نفر گزارش شده است (مرسلوند.)93 :1388 ،حال چند سلوال به ذهن میآید:
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_ از کجای این روایت استفاده میشود که این کشتار در زمان مهدی موعود

رخ میدهد؟

_ حسینعلی نوری چه شاهدی در این روایالت دیالده اسالت کاله بالا بهره گیالری از آن ،ایالن کشالتار

را از پیال الروان علیمحم الالد شال الیرازی میدان الالد و میخواه الالد مه الالدویت و حقانیال الت علال الی محم الالد را ب الالا
آن اثبات کند؟

_ در کجا هشتادهزار تن از پیروان علیمحمد شیرازی با هالم کشالته شالدهاند کاله همگالی از یالک

خاندان و خانواده باشند؟
َ
_ در زمان علیمحمد شیرازی ،تعالداد پیالروان علیمحمالد شالیرازی کالال چنالد نفالر بالوده اسالت کاله

حسینعلی نوری به حدیثی استناد می کند که خبر از کشته شدن هشتاد هزار نفر میدهد؟

_ در کالالدام منبالالی تالالاریخی بالالابی یالالا بهالالائی ،خبالالری از کشالالته شالالدن دسالالتهجمعالالی بابیالالان در ری و

اطرا آن گزارش شده است؟

 .2برخالی ای الن قت ال عالالام را اشالالاره بالاله کشالالتار میالالول در زمالالان هالکوخالالان دانسالالتهاند کالاله خالفالالت

بنیعباس را منقرض کرد؛ زیرا ری شهری بسیار بزر بوده که با حمله میول ویران شده اسالت و
مراد از «عجم» ،مطلق غیرعرف است ،نه ایرانی و فارس بودن.
ُُ
َ
ََ
 .3مراد از خالفت در عبارت «کل ُه ْم َیصل ُح للخالف » حکومالت بالر مالردم اسالت ،ناله خالفالت الهالی

کالاله ا گالالر مالالراد یالالاران ویالالژه و پرهیزگالالاران باشالالد نیالالز قابلیالالت تطبیالالق صالالفات آنالالان بالالا پیالالروان بابیالالت
غیرممکن است؛ زیرا نمونههای فراوانی از قساوت و فساد آنالان گالزارش شالده اسالت کاله نموناله آن

شیوه آدم کشی آنان در فتنه زنجان (نک :تبریالزی )169 :1346 ،و روش زشالت و ناپسالند زنالدگی
سال دهم ،شمططاره  ،39پایی 1395
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آنان در دوران تبعید در عراق است (نک :اشراق خاوری :129 :ج.)138 ،7

نتیجهگیری
استناد سران و مبلیان بهائیت به آیات و روایات برای اثبالات مهالدویت علالیمحمالد شالیرازی و

پیرو آن بهرهمندی از بشارت ظهور «من یظهره اهلل» برای اثبالات نبالوت حسالینعلی نالوری باطال

اسالالت؛ زی الالرا آن الالان ب الاله شال الیوههای باطال ال اس الالتنادی ،همچ الالون تحریال الف و تقطیال الی آیال الات و روایال الات

روآوردند .از اینرو هیچیک از استنادات آنان صحیح نیسالت و باله بشالارت دیالن و پیالامبر پیشالین

نمیانجام الالد .ب الالر ای الالن اس الالاس ،ن الاله مه الالدویت علال الیمحم الالد شال الیرازی اثب الالات میش الالود ،ن الاله نب الالوت

حسینعلی نوری.
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