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محمدعلي پرهيزگار
علي موسوينژاد
رحمان عشریه

*

**

***

بابیّت ،از جمله جریانهای معتقد به نسخ شریعت اسالم برر اایره ااهاهرای
سید هلي محمد شیرازی (باب) (م 6611ق) است .ایروان او ،همه کوشش خوا
را بهویژه ار نشست بدشت به کار بستند تا ضمن اهالم نسخ شریعت اسرالم و
جایگزین ساختن کتاب «بیان» به جای قرآن ،شرریعت ااهرایي جدیرد را اینري
مستقل و بدیع جلوه اهند .اندکي اس از اهدام هليمحمد شیرازی ،حسینهلري
نوری (بهاءاهلل) مدهي نبوت و نسخ شریعت ااهایي «بیان» شد و بیش از بابیران
بر نسخ اسالم و احکام آن تأکید کرا و بسیاری از احکام را برهکلري تيییرر ااا.
این نوشتار ،با بررسي ایشینه مدهیان نسخ احکام و شریعت اسالم ،ار اي اثبات

* اانشجوی اکتر ی اانشرگاه قرد ار رشرته کرالم اسرالمي و اژوهشرگر اژوهشرگاه معرار ،،رایانامره:
.map@bahaiat.com
** استاایار اانشگاه اایان و مذاهب ،رایانامه.mousavi70@yahoo.com :
*** استاایار اانشگاه هلوم و معارف قرآن کرید قد ،رایانامه.oshryeh@quran.ac.ir :
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این نکته است که ااهای بابیان و بهائیان ،ترازيي نردارا و بريرهتره از يرترار و
کراار مدهیان ایشین نسخ اسالم مانند جریانهای :اسماهیلیه ،حروهیره ،نقطویره
و اهلحق است و تناقضهای این ااها بهيونه و انردازهای اسرت کره براور بره
ناارستبوان آن را به انبال اارا.

کلیدواژگان :بابیّت ،بهائیّت ،علي محمد شیرازي ،حسيی عليي نيرري ،نسيخ اسي م،
بدشت.
مقدمه

بهائیان ،از مدعیان معاصر نسخ اس م هستند که مدعي نبرت حسی علي نرري (بهيا) (م
2032ق و نسخ شریعت و احکام اس م با تکیه بر فتنه بدشت 1شدند .آنيان در ادعاهياي
خرد ،مدعي بداعت هستند؛ اما شراهد بسیاري وجرد دارد که بر الگرگیري سيران بابیّيت و
بهائیّت از جریانهاي انحرافي تشیع داللت دارند؛ از جمله ميتران بيه ميرارد لیي اشيار
کرد:
هاجس

2

3

(م 2298م از تأثیر اسماعیلیه بر بهائیّت مينریسيد و دانشنامه جهان اسالم

گرایش نقطریان به بابیّت و یاريرساندن به عليمحميد شيیرازي در دیي سيازي را نقي
ميکند 4.صاحب حروفيه نیز از قرای الگرگیري بابیّت از حروفیه و نقطریه پرد برميدارد.

5

تحقیق حاضر ،در پي پاسخ به ای پرسش است که ادعاهاي سران بهائیّت دربار نسخ
اس م در فتنه بدشت ،در چه جریانهاي فکري و مذهبي پیش از خرد ریشه دارد؟ بهائیان
در مرارد بسيیاري ،از نسيخ اسي م سيگ گ تيهانيد؛ وليي ایي نرشيتار ،از دسيتاویزهاي
غیرتاریگي آنان ي که شرح آن نیازمند مقالهاي جداگانه است ي چشم پرشید و نرشته را با
گزارش نگستی ادعاي نسخ آنها (گردهمایي بدشت آغاز ميکند .سپس ،نمرنههيایي از
دستبرد بابیان و بهائیان در احکام اس م را بیان مينماید و پیشینهاي از نسخ اس م و تغییر
احکام آن در جریانهاي شیعي ،مانند :اسماعیلیان ،حروفیان و نقطریان پيیش از بابیّيت و
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بهائیّت را ميآورد که همچرن بابیان و بهائیان ،در اس م سابقه داشتند و با ادعياي نسيخ،
مدعي استق ل شدند و در پایان نیز ،ادعاهاي سران بابیّت و بهائیّت دربار نسخ شریعت و
احکام اس م را نقد و بررسي ميکند.
گ تني است که تحقیق جداگانهاي در راستاي مرضرع ای مقاله ،انجام نشيد اسيت و
همانگرنهکه گذشيت ،پژوهشيگراني همچيرن :هاجسي در فرقاله اسالعاليهيه 6،رضيازاد
7

لنگرودي در دانشنامه جهان اسم و خیاوي در حروفيه؛ تحقيق در تاريخ و آرا و لقايال ،

8

تنها در حد چند سطر به تأثیرپذیري بهائیّت از جریانهيایي ماننيد :اسيماعیلیه ،حروفیيه و
نقطریه اشار کرد اند و هیچ گرنه ترضیح یا دلی و برهاني بر اثبات ای تأثیرپذیري ارائيه
نميدهند .ازای رو ،در حد تران ،با کاربست منابع دست اوّل ،معتبر و دقیق ،به تألیف ایي
مقاله پرداخته ميشرد.
.1نَسخاسالمدرگردهماييبدشت 

پیروان سید عليمحمد شیرازي ،ملقّب به باب و بنیانگذار جریان بابیّيت (م 2999ق  ،بيه
سرکردگي حسی علي نرري ،ملقّب به بهيا)اهلل کيه ميدعي نبيرت شيد و پایيه بهائیّيت را
گذاشت ،زری تاج ،ملقّب به قرةالعين و اع مکنند نَسخ اس م در بدشيت (م 2998ق و
محمدعلي بارفروشي ،ملقّب به قدوس و از سران بابیّت (م 2995ق ،در اواخر رجب و اوای
شعبان  2999قمري ،گروهي  82ن ر را در چهاررا ارتباطي بدشت جمع کردنيد و  99روز
در آنجا ماندند 9.ای اجتماع ،دو هدف را دنبال ميکرد :یکي نجات عليمحمد شيیرازي از
زندان ماکر ،و دیگري تعیی تکلیف بابیّت و اع م مگال ت و جيدایي صيریح از اسي م.

10

بسیاري از بهائیان گزارش ای گردهمایي را در آثار خرد روایت کرد اند که به نمرنههيایي
از آنها اشار ميکنیم:
الف .شوقي افندي از سران جريان بهائیّت (م 1377ق) ،نسخ اسالم را يكي از اهددا
اصلي گردهمايي بدشت دانسته و مينويسد:
هدف اصلي و اساسي اين اجتماع عظيم (بدشت) ،آن بود که اوّالً ب ه وس اي
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مقتضي ،استقالل امر بيان و انفصال شريعت رحم ان ا رس وو و آداو و س ون و
شرايع قبليّه به نحو مؤثر و نافذ اعالو گردد.

11

وي در جاي ديگر مينويسد:
يک رو هوگامي که هيك مبارک به علت نقاهت مال و بستر بودن د ،جو او
طاهره که در نظر بابيان مظه ر عف ت و عص مت و در تق و و طه ار رجع ت
حضر فاطمه

محسوو ميگرديد ،ناگهان بيستر و حجاو در محضر مبارک

در مقاب اصحاو ظاهر شد و در جانب راست جو او ق دّو ک ه آث ار خش م و
غضب ا رخسار ايشان هويدا بود ،جالس گرديد و با کلما آتش ين حل ول دور
جديد را اِعالو [کرد] و نسخ سون و شعائر قديمه را علي رئ و االش هاد اب ال
نمود.

12

ب .اشراق خاوري ،نويسنده و مبلغ بهائیّت (م 1351ق) ،در گزارش شیوه نسدخ اسدالم
در بدشت مينويسد:
در اياو اجتماع ياران در بدشت ،هر رو يكي ا تقاليد قديمه الغاء ميشد.

13

وي همچنین آورده است:
جواو طاهره ،حاضرين را مخاطب ساخته ،فرمودند« :خ وو فرص تي داري د
غويمت بدانيد ،جشن بگيريد امرو  ،رو عيد و جشن عمومي است .رو

اس ت

که قيود تقاليد سابقه شكسته شده همه برخيزيد با هم مصافحه کويد ».ب ار  ،آن
رو تاريخي ،تغيير عجيبي در رويّه و عقايد حاضرين داد .رو پُرهيجاني بود .در
عبادا  ،طريقه خاصي ايجاد شد و رويّه و عقايد قديمه ،متروک گشت.

14

ج .آيتي ،از مبلّغان و نويسندگان بهائیّت (م 1371ق) ،در گزارشي از گردهمايي بدشت
مينويسد:
در موضوع احكاو فروعيه ،سخن رفت .بعضي را عقيده اين بود که هر ظه ور
الحق ،اعظم ا سابق است و هر خلفي ،اکبر ا سلف .و بر اين قيا  ،نقطه اول ي،

019
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اعظم است ا انبياء سلف ،و مختار است در تغيير احكاو فروعي ه ...ق ر الع ين ،ا
قسم اوّل بود .اصرار داشت که بايد به عموو اخطار شود و همه بفهمود ک ه ق ائم
دارا مقاو شارعيت است و حتي شروع شود به بعض ي تص رفا و تغيي را ا
قبي افطار صوو رمضان و امثالها.

15

1ـ.1تغييراحکام 

بابیان و به دنبال آنان بهائیان ،خرد را پیرو مکتب اس م ميدانستند؛ ولي بيا تکیيه بير
نسخ اس م در بدشت و ادعاي شارعیت عليمحمد شیرازي ،احکام اس م را تغییر دادنيد و
قرانی تاز اي جع کردند که به نمرنههایي از آنها اشار ميکنیم:
.قبلهسازي 

1ـ1ـ1

به ادعاي بهائیّت ،عليمحمد شیرازي« ،م یظهر اهلل» 16را قبله متحرك پیروان خرد
معرفي کرد؛ آنگرنهکه حسی علي نرري در ای بار مينریسد:
انّما القبلة من يظهره اللّه متي يوقلب توقلب الي ان يستقرّ.

17

حسینعلي نوري نیز با بهرهگیري از اين حكد ،،خدود را قبلدهگداه بهائیّدت سداخت و
پیروانش را به سجده بر خود واداشت .ازاينرو ،هر بهايي بايد رو به عكا و قبر حسینعلدي
نماز بخواند:
إذا أردتم الصّلو ولّوا وجوهكم شطر األقد المق او المق دّ الّ ذ جعل ه
اللّه ...مقب اه مدآئن البقآء.

18

در ملحقات اق س نیز درباره قبله بهائیان آمده است:
عود غروو ش مس الحقيق ة والتّبي ان المق رّ الّ ذ ق دّرناه لك م جم ال ق دو
(حسين علي نور ) ،فرموده اند که پس ا صعود آن حضر  ،قبله اه بهاء ،مح ّ
استقرار عرش مطهر (قبر حسينعلي) است.

19

همچنین ،آمده است:
حضر عبدالبهاء ،اين مقاو مقدّ  ،يعو ي روض ه مبارک ه را ک ه در بهج ي
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(عكّا) واقع است ،مرقد موور و مطاف مأل اعلي توصيف فرمودهاند.

20

1ـ1ـ.2تغييرمحلحج 

بهائیان ،حجّ شریعت اس مي را تغییر داد اند و در پاسخ به پرسشي دربيار مکيان آن،
آورد اند:
حجّ بيت که بر رجال است ،بيت اعظم در بغداد و بيت نقطه در شيرا مقص ود
است .هريک را که حج نمايود ،کافي است .هرکداو نزديکتر به ه ر بل د اس ت،
اه آن بلد آن را حج نمايود.

21

1ـ1ـ.3تغييرروزه 

حسی علي نرري ،زمان روز داري را به اس ندما  ،یعني فص زمستان ،انتقال داد:
قد کتبو ا عل يكم الصّ ياو ايّام اً مع دودا وجعلو ا الوّي رو عي داً لك م بع د
اکمالها.

22

در توضیح میزان و زمان روزه آمده است:
ايّاو نو ده رو ه صياو ،مقارن است با شهرالعالء ا تقويم ب ديع ک ه معم والً
مصادف است با دوو الي بيستم ماه مار  .شهرالعالء ،بالفاصله بعد ا ايّاو «هاء»
شروع ميشود و خاتمهاش ،آغا عيد نورو است.

23

.اباحهگري 

1ـ1ـ4

بابیّت و بهائیّت ،بيهویيژ در روابيو و معاشيرتهيا بيی زنيان و ميردان ،بسيیاري از
محدودیتهاي اس مي را برداشتند .مرارد لی  ،از مهمتری آنهاست:
1ـ1ـ4ـ.1جوازازدواجبامحارم 

در بحث نكاح ،عليمحمد شیرازي به جواز ازدواج خواهر و برادر اشاره ميکند:
ولقد أذن اهلل بين األخ وأخته بحكم اهلل ما يشاء فيه رحمة وذکر من عو د اهلل
لعلكم تشكرون.

24
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پس از وي ،عباس افندي ،ملقّب به عبدالبها) ،دوميی سيرکرد بهائیّيت (م 2093ق ،
براي افزایش جمعیت بهائیان ،ازدواج با محارم را تجریز کرد و دربيار ازدواج بيا محيارم
مينریسد:
چون امر بهايي قوّ گيرد ،مطمئن باشيد که ا دواج به اقربا نيز نادر الوق وع
گردد.

25

روش است که فراگیرشدن جمعیت بهائیان ،منافاتي با ادامهیافت ای تجریز ندارد.
1ـ1ـ4ـ.2جواززناولواط 

سران بابیّت و بهائیّت ،بيه روش هياي گرنياگرني رویکيرد غیرسيگتگیرانه خيرد را در
خصرص روابو جنسي نشان داد اند؛ زری تاج (قرةالعين  ،از جمله سران ای جریان است
که در بدشت آشکارا از آزادي جنسي سگ گ ت:
نان خود را در مضاجعت طري ق مش ارکت بس ياريد و در ام وال يك ديگر
شريک و سهيم باشيد که در اين امور ،شما را عقابي و عذابي نخواهد بود.

26

پس از اشار به نمرنه هایي از نسخ احکام اس م در بابیّت و بهائیّت ،به مرضيرع مهيم
پیشینهشناسيِ ای عملکرد ميپردازیم؛ زیرا بابیّت و بهائیّت ،نگستی و تنها جریيانهيایي
نیستند که با وجرد خاستگا اس مي ،مدعي نسخ شيریعت و تغییير احکيام ایي شيریعت
اس مي شدند؛ بلکه جریانهاي دیگري نیز پیش از آنان برد اند که ریشه در اس م داشتند
و چنی ادعاهایي را بیان کردند .در ادامه ،به نمرنههایي از آنها اشار ميشرد:
.2پيشينهنَسخاسالم 

گزارش مل و نح نریسان ،گرا آن است که جریان هاي دیگري از منحرفان نیز با وجرد
سابقه مسلماني ،از همان سد هاي نگست تاریخ اس م ،مدعي نسخ ای شریعت آسماني و
استق ل از آن برد اند .در ای نرشتار ،گزارشهایي از نسخ اس م در جریانهاي شيیعي و

پيشينهشناسيونقدادعاهايسرانبهائيّت…


011

غیرشیعي پیش از بابیّت و بهائیّت را همرا نمرنههایي از تغییرات آنان در احکامشان روایت
ميکنیم که شباهت بسیاري با احکام تاز جع شد بهائیّت دارند:
.جريانهاياسماعيليه 

2ـ1

گزارش منابع چنان مي نماید که نسخ اس م را در سه جریيان اسيماعیلیه 27مييتيران
پیگیري کرد:
2ـ1ـ.1قرامطه 

قرمطیان یا قرامطه ،گروهي از مبارکیه بردند که بيه سيرکردگي «حميدان قيرمو» (م
988ق  28در سال  922قمري ،در منطقهاي اطراف واسيو عيراق شيک گرفتنيد 29.آنيان
محمدب اسماعی را ه تمی امام ميدانستند و بر ایي بياور بردنيد کيه او نميرد و زنيد
است 30.ازای رو ،از عبیداهلل مهدي31جدا شدند؛ زیرا از مردن محمدب اسماعی سگ گ ت
و ادعاي مهدویت کرد .دی تاز اي آوردند و بر مسلماناني که با آنيان بیعيت نمييکردنيد،
شمشیر ميکشیدند.

32

اِع م نسخ اس م ،از مهمتری عرام افرل ای جریان دانسته شد است .قرامطيه بير
ای باور بردند که محمدب اسماعی (م 220ق  ،امام قائم و خاتم پیامبران اولرالعزم اسيت.
چرن دوبار ظهرر کند ،ناسخ شرایع قبلي و شریعت محمدي است 33.آنان بر ای باور بردند
که با ظهرر امام آخر (محمدب اسماعی  ،دور پایاني جهيان آغياز مييشيرد 34.بنيابرای ،
سرکرد آنان ،ابرطاهر سلیمانب ابيسعید (م 009ق  ،براي آنکه نشيان دهيد پایيان دور
اس م فرارسید است ،در سال  022قمري حجر األسرد را از کعبيه برکنيد و بيه پایتگيت
جدید خرد ،احسا) ،برد 35.در احرال قرامطه آمد است که براي آنکه دی اس م را بردارند،
با نیرنگ به تأوی احکام اس م پرداختند و ازدواج با دختير و خيراهر و مييگسياري را روا
دانستند .ابرطاهر نیز لراط را شیر پیروان خرد ساخت و پسراني را سزاوار کشت ميدانست
که از ای کار امتناع ميکردند.

36
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پیشگامان قرامطه بر ای باور بردند که محمدب اسماعی  ،آخری امام است و شيریعت
اس م را نسخ ميکند و دور پایاني جهان را آغاز ميکند .او شریعت تاز اي نميآورد؛ بلکه
حقایق باطني نه ته در وراي شرایع قبلي را کام ً مکشرف ميسازد .آنان معتقد بردند کيه
در ای عصرِ مسیحایي و مهدوي ،دیگير نیيازي بيه شيرایع نیسيت و محميدب اسيماعی
بهعدالت در جهان حکمراني ميکند.

37

2ـ1ـ.2دروزيه

دروزیه ،از مهمتری انشعابات اسماعیلیه است که قائ بيه حليرل و تناسيخ و الرهیيت
الحاکم بامر اهلل ،ششمی خلی ه فياطمي (م 922ق  ،و اماميت حمزةةبزنعلز  بردنيد.

38

حمةةبنعل ب احمد ،پایه گذار ایراني جریان دروزیه (م نیمه اوّل قرن 5ق  ،انتظار داشيت
که الحاکم بامر اهلل دور واپسی تاریخ مقدس را آغاز کند و هميه شيرایع قبليي ،از جمليه
اس م را منسرخ سازد 39 .تعالیم او ،دی جدیدي را عرضه ميداشت که ناسخ هميه ادیيان
پیشی برد.
از عقاید و اندیشههاي دروزي ،ميتران :جراز ازدواج با محارم ،الرهیت الحاکم بامر اهلل،
عقید به تناسخ و حلرل خدا در انسان را نام برد.

40

2ـ1ـ.3نزاريان 

اسماعیلیان نزاري که در پي اخيت ف مسيتعلي (م 925ق و نيزار (م 988ق بير سير
جانشیني المستنصر باهلل ،هشتمی خلی ه فاطمي (م 982ق ،به رهبيري حسي صيباح (م
528ق  41از فاطمیان جدا شدند و پس از رفع شریعت اس م و اباحه محرميات در دعيرت
حس صباح« ،م حد » لقب گرفتند 42.حَسَ عَلي لِکرِ ِ الس م (م 592ق  43در مرافقت با
انتظاراتي که اسماعیلیان متقدم از فرارسیدن قیامت داشتند ،نسخ شریعتي را اع م کرد که
حس صباح ،بزرگ امید (م 509ق  44و محمدب بزرگ امید (م 552ق  45بهشيدت رعایيت
ميکردند 46.او دو سالونیم پس از دستیابي بيه حکرميت بير الميرت ،در رمايان 552ق
مجلسي در مص ي عمرمي المرت گرفت و اع م داشت کيه اميام زميان شيما را درود و
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ترحم فرستاد است و بندگان خراصِ گزید خریش خراند و بار تکلیف شریعت را از شيما
برگرفته و شما را به قیامت رساند است .حس در آن روز ،عید قیامت گرفت.

47

نزاریان در دور قاجاریه (همعصر بابیّت  ،در قالب جدید آقاخانیه ظهرر کردند و نسگه
جدیدي از باطنيگرایي و القاي شریعت را به جامعه خرد ارائه کردند؛ از جمله آنان ،محميد
شا  ،معروف به آقاخان سرم (م 2252م است که در سال 2223م در آداب و رسرم دینيي
پیروانش ،همچرن :نماز ،روز  ،حج و طهارت ،تغییرات جدیدي ایجاد کيرد 48.او بيه حيدي
بيبندوبار و اباحهگر برد که پس از پانزد سال ارتباط با رقاصه نرزد ساله ایتالیایي 49ازدواج
کرد؛ درحاليکه پسر دومشان ،یازد ساله برد.

50

2ـ.2حروفيهونقطويه 

حروفیه ،پیروان فا اهلل نعیمي استرآبادي (م 229ق  51و جنبشي سیاسي ي اجتمياعي
با عناصري از تصرف ،باطنيگري ،آمرزشهاي اسماعیلیان و غالیان در اواخر سد هشيتم
هستند .فا اهلل ،حروفي نام گرفت؛ زیرا براي حروف ویژگيهاي اسرارآمیزي قائي بيرد.
ازای رو ،پیروانش را حروفیه خراندند.

52

نقطریه ،شاخهاي فرعي از فرقه حروفیه است که پس از یک دور انزواي صدساله ،بيه
صررت یک جنبش مهمّ سیاسي ي مذهبي مگالف در ایران دور ص ري ظهرر کرد 53.آنان
خاك را نقطه آغاز همه چیز ميدانند .محمرد پسيیگاني (م 802ق  ،54سيرکرد نقطریيان
(پسیگانیان است.
حروفیان ،پس از مرگ «فا اهلل استرآبادي» ،پیکير او را بيه عنيران رهبير خيرد ،در
«نگجران» به خاك سپردند و پس از چندي ،در آن مح مقبر اي سياختند .ایي مقبير
بهتدریج براي آنان جاي کعبه را گرفيت؛ چنيانکيه آن را کعبيه حقیقيي ميينامیدنيد و از
شهرهاي مگتلف به قصد حجگزاردن به زیارت آن ميآمدند ،احرام ميبستند و  98بار بيه
دور آن طراف ميکردند.
جاي گنج ملددک آذربايجدان

بود النجه شد کنون هستِ جهان
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ذات پاک کردگدددددار بيمثال
مظهر پاکش در آنجا شد دفین
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گشت چون ظاهر ز ذو الجالل
قبلدده خلق سمدددداوات و زمین

55

محمرد پسیگاني با اِع م پایان دور عرب ،دی اس م را نسخشد دانست و دور جدید
را دور عجم معرفي نمرد که همرا دی جدید اوست .وي دی اس م را منسرخ ميدانست
و ميگ ت :اآلن ،دی  ،دی ِ محمرد است:
رسید نوبت رندان عاقبت محمود

گذشت آنكه عرب طعنه بر عج ،ميزد

56

نقطریان ،احکام و رسرم شریعت را مراعات نميکردند؛ آزادانه شراب مينرشیدند و مادر
و خراهر و دختر و پسر خرد و دیگران را بر پیروان آیی ِ خریش مباح ميدانستند و سگناني
ميگ تند که سایر مسلمانان ،آنان را به کلمات واهي و انحراف از طریق شریعت و سیر در
مسیر الحاد تعبیر ميکردند.

57

نقطریاني که به هند رفتند ،اکبر تیمرري (م 2329ق را مرعرد رأس هيزار نقطریيان
خراندند .شریفالدی آملي بر برانگیگت اکبرشا به پذیرش آیيی جدیيد ،از نرشيتههياي
محمرد پسیگاني گرا ميآورد و ميگ ت :وي پیشگریي کرد اسيت کيه در سيال 223ق
مردي ميآید که باط را برانداخته و دی حق را برپيا مييکنيد .ازایي رو ،اکبير ،انجمنيي
نرزد ن ر فراهم کرد .آنان آییني پدید آوردند که ترکیبيي از اسي م ،هندوئیسيم و ادیيان
ایراني برد و چنان القا کردند که او ،مرعرد رأس هزار است.

58

هاييازاهلحق 

2ـ.3جريان

اه حق (یارسان  59،از جمله کساني هستند که شریعت و احکام اس م را نسخ کردند.
آنان قبر «سلطان اسحاق»( 60م 228ق در «پردیرر» 61را قبله خرد ميدانند و آن را برابير
کعبه قرار ميدهند 62.آنان مردگان خرد را نیز رو به ای مقبر دف مييکننيد 63.جیحيرن
آبادي 64دربار پردیرر ميسراید:
چون اين گفتوگو شـاه با هفـت تنـان
به پـا خـاستـنـد بعـد از آن زآن مقـام

نمــودنـد اتـمــام در آن مـكـــان
به فرمـان شـه پيـر رخشنـده جـام
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نمـودنـد كـوچ و روان شــد بــه راه

بـه پـرديــور آمــد نــزد بـارگـاه

در آنجاي حـاال كه آن «قبله» است

بـر يـارستــان خـانـه كعبــه است

همان نعـش «ايـوت» كه همـراه بـود

غـالمـان بـه فـرمــان حــي و دود

نمـودنــد مـدفــون «ايـوت» در آن

ز پس گفت سلطان به «داوود» چنان

بسـازيد يك كوشك خـان بر سـرش

به سنگ و به گل آنچه بُد در خورش

كـه تـا «قبـله» باشـد بر يــارستـان

بـه ديـن حقيـقت شـود اين نشــان

65

در جاي ديگر نیز آمده است:
بـر خلـق بـاشـد همـان قبـلهگـاه

به هـر جا كه سلطـان زده بارگـاه

66

حج ،به معناي اصط حي ،بهظاهر در اه حيق وجيرد نيدارد؛ اميا از سيلطان اسيحاق
گزارش شد است:
جم،

67

کعبه حقيقت است اناث و ذکور اه حقيق ت ،ص بو و ش او ب ه کعب ه

يار کوود .اه حقيقت ،صبو و شاو جم داش ته باش ود .در ش ب جمع ه ب يج م
نباشود ،سر ماه بيجم نباشود.

68

ایام روز داري اه حق نیز با اس م مت اوت است .سلطان اسحاق ،بنیانگذار اه حيق،
روز را به مدت سه روز در زمستان قرار داد 69.شا ویس قلي (ز 823ق از سران اه حق،
روز یک ماهه را بر اه حق حرام کرد و گ ت:
هرکس ا اه حق رو ه يک ماهه بگيرد ،ا اين طايفه بيرون است.

70

بر اساس آمرز هاي اه حق ،بر هر یارسان واجب است که سه روز پیاپي روز «غيار»
بگیرد و زمان آن ،از دوازدهم ما قمري است که مصادف با چله زمستان کردي باشد .پس
از سه روز مداوم روز داري ،روز پانزدهمِ آن ما را جش ميگیرند که «عید خاوندگاري»

71

نام دارد 72.نامهاي دیگري مث «مرنري» 73و «قرلطاسي» 74نیز براي ای روز بیان شد
است.

75
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نررعلي الهي( 76م 2029ق نیز مرام خرد را دیني پس از اس م دانسته و ميگرید:
مراو ما ،آخرين مراو است و تا قيامت هر وقت اس مي ا دي ن بياي د ،هم ين
است.

77

او در نرشته دیگري نیز منظرر خرد از مرام را همان دی ميداند:
مواجاتم اين بود :خداوندا! من ميخواهم تحت توجه تو يک ديوي داشته باشم
که واقعي و خداپسودانه باشد.

78

بر ای اساس ،او مرام خرد را دیني پس از اس م ميداند که شيریعت پیيامبر خياتم را
نسخ کرد و تا قیامت باقي خراهد ماند.
.3نقدوبررسي 

بررسي و نقد ادعاي نسخ شریعت و تغییر احکام اس م را در دو بگش پي ميگیریم:
3ـ.1نَسخشريعت 

الف .بر اساس گزارشهاي تاریگي بهائیّت ،عليمحمد شیرازي براي پیيروان خيرد در
بدشت ،تنها پیام محبت فرستاد؛ 79زیرا از اِع م نسخ اس م در بدشت آگا نبرد؛ بلکه پس
از خردسري سران بابیّت در طرح نسخ اس م است که در کارِ انجامشد قيرار مييگیيرد و
مُهر تأیید بر آن ميزند .شرقي افندي در ای بار مينریسد:
حضر باو بوفسه المقدّ هوگاميکه هوو در مخالب اع داء اس ير و مب تال
بودند ،در حضور وليعهد م ان و جمع ي ا علم اء اع الو و راس اء ش يخيّه ،در
عاصمه آذربايجان دعو خويش را اع الن ،و ب ا اظه ار مق او قائميّ ت و اثب ا
استقالل و اصالت امر مبارک قي او پي روان خ ود را در احتف ال بدش ت ت يي د ،و
نظرا و معتقدا آنان را نسبت به ش ريعه الهي ه تقوي ت و تص ويب فرمودن د.
بار در اثر اين اجتماع ،نفخه صور دميده شد و طلوع دور بديع افول شرع قديم
را اعالو نمود.

80
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بر ای اساس ،نگست پیروان بابیّت تصمیم گرفتند و اع م استق ل امر کردند .سپس،
علي محمد شیرازي را مطلع کرد و بيه تصيریب و تائیيد او رسياندند .آیتيي در ایي بيار
مينریسد:
در خاتمه ،قرار شد که قضيه را به ماکو بوويسود و حكم فاص ا خ ود ب او
بطلبود و چوين کردند.

81

ب .عليمحمد شیرازي از سال  2993تا 2999ق ،از ادعاي لکریّيت 82و بابیّيت فراتير
نرفته برد .وي در سال 2999ق برد که براي نگستی مرتبه ادعاي مهدویّت و قائمیّت خرد
را آشکار ساخت 83و در میان علماي تبریز گ ت:
موم آن کسي که هزار سال ميباشد که موتظر آن ميباشيد.

84

ازای رو ،آیتي در گزارشهاي خرد مينریسد:
مريدان عليمحمد ،در شورش قلعه طبرسي ما ندران و شورش نجان ک ه
مد ها پ س ا گردهم ايي بدش ت رخ داد ا مس لماني ديو م ي دن د و نم ا
ميگزاردند و ا بابيّت عليمحمد جانبدار ميکردند.

85

بابیان دیروز و بهائیان امروز ،همیشه عليمحمد شیرازي را «باب» خراند اند 86و با ای
عنران ،برایش کتاب نرشتهاند 87.بر ای اساس ،عليمحمد شیرازي و پیروانش مدتها پس
از گردهمایي بدشت نیز از اس م دَم مي زدند و احکام آن را به جا ميآوردند و ایي خيرد،
دلی روشني است که نسخ شریعت اس م و دیگر رخيدادهاي گردهميایي بدشيت ،ميررد
پذیرش یاران بابي عليمحمد شیرازي نیز نبرد است.
ج .معرفي پیامبر پیشی در کنار معجز و قيرای و شيراهد دال بير نبيرت ،از را هياي
شناخت انبیاي الهي است که هر مدعي نبرتي ميتراند از ای را ها بيراي معرفيي خيرد و
اثبات ادعایش بهر گیرد .ازای رو ،حسی علي نرري نیز که ميدعي نبيرت اسيت ،در پيي
بشارتي از پیامبر اس م برد و با اصيرار فيراوان ،اثبيات مهيدویت علييمحميد شيیرازي را
پیگیري ميکرد تا بشارت او بر ظهرر «م یظهر اهلل» را با ادعاي نبيرت خيرد مطابقيت
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دهد 88.ازای رو ،بهائیان عليمحمد شیرازي را مبشر بهائیّت مييخراننيد .البتيه بير فير
پذیرش مهدویّت علي محمد شیرازي ،کار بر مدعیان نسخ اس م دشرارتر مييشيرد؛ زیيرا
مهدي مرعيرد ،دوازهميی پیشيرا و پاسيدار شيریعت اسي م اسيت کيه ميردم را بيه آن
فراميخراند؛ نه ناسخ اس م و آورند آیی تاز ؛ چنانکه رسرل خدا

فرمرد :

قائم ا فر ندانم ،نامش ناو من است و کويهاش ،کويه م ن اس ت و ش مائلش،
شمائ من است و روشش ،روش من است .مردو را بر ملت و شريعت من وادارد
و به کتاو پروردگارِ بلودمرتبهاو دعو کود.

ائميه

پیامبر خاتم

89

پيس از خيرد را دوازد تي معرفيي مييکنيد کيه اولشيان

عليب ابيطالب ،و آخرشان قائم مرعرد(عج است و ایشان خل اي پیامبر و اوصیا ایشان و
حجت هاي خيداي سيبحان بير اميت آن حايرت هسيتند .پیيامبر خياتم

در حيدیثي

ميفرماید:
امامان بعد ا من ،دوا دهاند اوّل ايشان ،على بن ابى طالب و آخر ايشان ،ق ائم
است .ايشان خليفههاى من و وصيّان من و وليان من و حجت هاى خدا بر امت من
هستود .بعد ا من ،هرکه به ايشان اقرار کو د ،م ؤمن اس ت و ه رکس ايش ان را
انكار کود ،کافر است.

90

بر اساس ای روایت ،حارت محمد

قائم مرعرد(عج را دوازدهمی خلی ه و وصي

خرد بر امت اس م معرفي ميکند و هیچیک از یيازد وصيي پيیش از قيائم مرعيرد(عج ،
ادعاي شارعیت یا نسخ اس م نکرد اند .علييمحميد شيیرازي نیيز در نرشيتههياي سيال
2999ق خرد ،بر پاسداري ائمه اطهار

از شریعت اس م اعتراف ميکند:

حفظ دين و اه آن را به چهارده نفس مقد فرموده و بعد ا آنكه اه دين
به اوّل سوه بلو رسيده ،غيبت ا برا حجت خود امر فرموده.

91

بنابرای  ،ادعاي نسخ اس م بهائیّت ،نه تنها ثابت نميشرد؛ بلکه بيا چنيد تنياقي نیيز
روبهرو ميگردد.

پيشينهشناسيونقدادعاهايسرانبهائيّت…


002

د .عليمحمد شیرازي و حسی علي نرري ،در مرارد بسیاري به خاتمیت پیامبر اکرم
و شریعت اس م اعتراف کرد اند که نمرنههایي از آنها را گزارش ميکنیم:
ي عليمحمد شیرازي در سال 2999ق ،پیش از آشنایي و الگرگیري جدي از
جریانهاي پیشی  ،دربار نسخنشدن اس م و ماندگاري احکام ای شریعت الهي و
پاسداري چهارد ن س مقدس از ای شریعت ،مينریسد:
نفس دين و اه آن ،به قدر اهلل ترق ي نم ودهان د ت ا ي وو ظه ور حقيق ت
محمديه

که مقاو دين و اه آن به مقاو «فكسونا العظاو لحما ثم انش ناه خلقا

آخر» رسيده بوده« ،فتبارک اهلل احسن الخالفين» و ا اين جهت است نسخ شرايع
و مل  ،الج آنكه تكليفي که به يوو نطفه بوده ،هرگاه به يوو مضغه شود ،محض
ظلم است و بعد ا آنكه تكليفي که به مقاو خلق لحمي ه تعل ق گرف ت ،ب ه عل ت
ايوكه تبديلي ا برا او مقدر نشده ،اين شريعت مقدسه (اسالو) هم نسخ نخواهد
شد ب «حالل محمد

حالل الي يوو القيمة وحراو محمد

ح راو ال ي ي وو

القيمة ».و بعد ا آنكه نطفه دين و اه آن به مقاو خلق انسانيت رس يد ،خداون د
عالم ايشان را تكليف به ا وامر دين مب ين فرم وده و ت ا ب ه بل و مش عر توحي د
نرسيده ،حفظ دين و اه آن را به چهارده نفس مقد فرموده و بعد ا آنكه اه
دين به اوّل سوه بلو رسيده ،غيبت ا برا حجت خود امر فرم وده و خالي ق را
حكم به اتباع حجت خود فرموده تا ايوكه به مجاهدا نفس ترقي به مقاو عل م و
اجتهاد برا ايشان حاص شود.
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بر اساس ای اعتراف عليمحمد شیرازي ،شریعت اس م نسخ نگراهد شد و احکيامش
تا قیامت جاودان خراهد برد .پس ،دی جدیدي که ناسخ اس م و احکام آن باشد ،نگراهد
آمد و ادعاي نسخ اس م ترسو بهائیان ،باط و بیهرد است.
ي حسی علي نرري در حمد و ثناي حارت محمد
امامان مذهب شیعه مينریسد:

و خاتمیّت ایشيان و سي م بير
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سالو و درود بر آقا اه عالم و پرورشدهوده امت ها! کسي که به او نبو
و رسالت پايان يافت ه و ب ر خان دان و ي ارانش س الو و درود دائم ي و اب د و
سرمد باد!

93

نرري در ای جمله ،هم به ختم رسالت پیامبر اس م

اعتراف مي کند و هم به ختم

نبرت .بنابرای  ،هیچ صاحب شریعتي براي نسخ اس م نگراهد آمد و ادعاي بهائیان دربار
نسخ اس م ،با ای ک م بها) در تعار

خراهد برد.

ي اشراق خاوري در گزارشي دربار خاتمیت پیامبر اس م

مينریسد:

در قرآن سوره األحزاو ،محم د رس ول اهلل را خ اتم الوبي ين فرم وده .جم ال
مبارک ج ّ جالله در ضمن جمله مزبوره ميفرمايود که مقاو اين ظهور عظ يم
و موعود کريم ،ا مظاهر سابقه باالتر است يرا نبو به ظهور محمد رسول اهلل
که خاتم الوبيين بود ،ختم گرديد و اين ،دلي است که ظهور موعود عظيم ،ظه ور
اهلل است و دوره نبو موطو گرديد يرا رسول اهلل خاتم الوّبيين بودند.

بر مبناي ای اعتراف ،حارت محمد

94

 ،خياتم پیيامبران و شيریعت اسي م ،آخيری

شریعت الهي است .پس ،دی جدیدي نگراهد آمد که ناسخ شریعت اس م باشد و ادعياي
نسخ اس م ترسو بهائیّت ،باط است.
ﻫ .بر فر

پذیرش بابیّت و شارعیّت عليمحمد شیرازي و قبرلِ نسخ اس م با ادعاي

شریعت تاز وي ،او بابیّت را به عنران شریعت جدید پس از اسي م آورد کيه بهائیيان بير
اساس اید هزار گرایي در پي اثبات نسخ اس م و ظهرر شریعتي به نام بابیّت برآمدنيد.

95

همه ت ش نرري و زری تاج بر آن برد که در همایش بدشيت ،اسيتق ل بابیّيت را اعي م
کنند .ازای رو ،نرري مسلک بابیّت را دی مستق ميخراند:
حضر اعلي به موظور اثبا استقالل دور جديد و ني ز ب را آم ادهس اختن
ميوه جهت ظهور قريب الوقوع جمال قدو ،احكامي بسيار دشوار و ش ديد ن ا ل
فرمودند .اگرچه اغلب اين احكاو هرگز به مرحله اجرا در نيامد ،ولي نف س ن زول
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اين احكاو ،داللت بر استقالل آيين حضر اعلي داشت.

96

اما سیزد سال پس از اعدام عليمحمد شیرازي ،در سال 2922ق از نبرت خرد سيگ
ميگرید 97و پیش از گذشت هزار سال ،مسلک بابیّت و احکام آن را نسخ ميکند:
در کتاو مبارک بيان ،محو کتب بر مؤموين فرض گرديده بود مگر کتبي که
در اثبا امر و شريعت اهلل نوشته شده باشد .جمال اقد ابهي ،اين حكم را نسخ
فرمودهاند.

98

همچنی  ،او مينریسد:
قد رفع اللّه ما حكم به البيان في تحديد األسفار.

99

بنابرای  ،یا باید گ ت اید هزار گرایي ،درست است؛ که در نتیجه ،ادعاي نبرت و نسخ
بابیّت ترسو حسی علي نرري ،باط است .یا اینکه باید بگرییم اید هزار گرایي ،صيحیح
نیست؛ که در ای صررت ،ادعاي بابیان و بهائیان دربار نسخ اس م ،باط است.
و .در پایان نیز اشار به ای نکته ،خالي از لطف نیست که پیروان عليمحمد شيیرازي
نیز به بهانه رسیدن به مهدي مرعرد ،در پي او به را افتاد بردند و او را به عنيران ناسيخ
شریعت اس م نميپذیرفتند؛ زیرا پس از اِع م نسخ اس م ترسيو زریي تياج ،بسيیاري از
پیروان عليمحمد از او دست کشیدند:
حضّار ا مالحظه اين موظره ،سخت دچار حير و دهشت گش تود و حض ور
و را به نحو مذکور در جمع نفوسي ک ه حتّ ي مش اهده س ايه اش را م ردود و
ناصواو مي شمردند ،خالف عف اف و مع ارض ب ا اراده حض ر خف يّ األلط اف
محسوو داشتود .خوف و غضب ،افئده را فرا گرفت و قدر تكلم ا جميع سلب
شد به حدّ که عبدالخالق اصفهاني ا کثر هيجان و اضطراو ،با دست خويش
گلو خود را چاک داد و درحالي که آغشته به خون بود ،ديوانه وار خ ويش را ا
آن صحوه مهيب دور ساخت .برخي ديگر ا اصحاو نيز مجلس را ت رک گفت ه و
100

دست ا امر الهي کشيدند و رفض آداو و سون سالفه را نيسوديدند.

000

سالهجدهم،شمارهدوم،تابستان،6931شمارهمسلسل07

ازای رو ،پس از فتنه بدشت و نسخ اس م ترسو قزرةالعزين نیيز پیيروان علييمحميد
شیرازي دست از اس م برنداشتند .آیتي مينریسد:
قدو فرمان داد که ودتر ا شبها ديگ ر ب ه اذان و مواج ا و ت الو
قرآن پردا ند چه که عاد هرشبه ايش ان ب ر آن ب ود ک ه قب

ال
ا ص بو ،ک ً

برخاسته با صدا بلود به تالو قرآن و دعا ميپرداختود و حت ي گ اهي ص دا
ايشان به گوش سياهيان ميرسيد و يكي ا موصفين ايشان ،گفته بود ک ه انص افاً
اگر کفر آن است که اه قلعه دارند و اسالو اين است که ما سياهيان داريم ،بايد
ا اسالو بيزار و کفر را خريدار شد يرا ا قلعه هرش ب ص دا دع ا و نم ا و
101

قرآن به گوش ميرسد.
3ـ.2تغييراحکام 

الف .صدر و ساقه رهنمرد الهي ،دعرت به ایمان و ترحید است و همه پیامبران الهيي،
در ای مسیر گام برداشتهاند و فرقي از ای جهت در میان آنان نیست 102.قيرآن کيریم در
ای بار ميفرماید:
103

در ميان هيچيک ا آنان جدايى قائ نمىشويم.

قبلهسازي و سجد براي غیرخدا ،در شریعت اس مي حرام است .خداي سبحان در ای
خصرص ميفرماید:
104

مساجد ،ا آنِ خداست .پس ،هيچکس را با خدا نخوانيد.

و پیامبر خاتم

در ای بار ميفرماید:
قبر مرا قبله خود مسا يد که رو به آن نما کويد و آن را مس جد نكوي د ک ه

در آن نما بخوانيد .همانا خداوندِ بلودمرتبه ،يهود را هوگ امى ک ه قب ر پي امبران
105

خود را مسجد قرار دادند ،لعن و نفرين نمود.
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سجد  ،آخری درجه و باالتری مرحله تراضع و خشرع ،یعني همان پرستش و عبردیيت
است که بر اساس ترحید در عبادت ،ویژ خداي سبحان اسيت« :ولقدبعثناف کزِّمّةز 
رسوالًمنِاعبدوااهللوَاجتنبواالطّزاوو  106».اميا حسيی عليي نيرري بيا الگيرگیري از
انحراف هاي پیشی  ،ادعاي الرهیت کرد« :نیست خدایي جز م زنداني یکتيا 107».وي بيا
ترویج گرنهاي از انسانخدایي ،خرد را قبله پیروانش ساخت و از آنان خراست بر او سيجد
کنند .ای شیر حسی علي نرري ،مگالف سیر همان پیامبراني است که بر اسياس آیيات
قرآن حکیم ،ت اوتي از ای جهت (دعرت به ایمان و ترحید در میان آنان نیست .پس ،ای
ت اوت ،بهتنهایي بر بط ن ادعاي نبرت او ک ایت ميکند.
ب .کتاب مقدس بهائیّت ،دربار حکم لراط و همجنسگرایي سيکرت کيرد و از حیيا
سگ مي گرید .ای در حالي است که رسالت شرایع الهي و آسماني ،راهنميایي و هيدایت
بشر و رساندن آنان به کمال حقیقي است و اگر در ای مسیر از بیان برنامه تکام یا مرانعِ
بازدارند از هدف خردداري کنند ،نقي غر

شد و وظی ه خيرد را در راسيتاي رسياندن

بشر به سعادت و کمال حقیقي انجام نداد اند.
شایان ترجه است که چنانچه ای سکرت مقطعي برد و سيپس شکسيته مييشيد ،بيا
بهانههایي همچرن اخ قگرایي قاب ترجیه برد؛ ولي بهائیّت در کتاب اق س کيه ميدعي
الهي و آسمانيبردنش هست ،از بیان حکم الهي ط ر مي رود و در جاي دیگر نیز به بیان
آن نميپردازد و ای  ،معنایي جز ترویج اباحهگري و جذب منحرفان با جالبيههياي کيالب
جنسي نميتراند داشته باشد.
ج .بهائیّت براي ح ظ ظاهر ،به جز اجاز عباس افندي ،آشکارا از جراز ازدواج با محارم
سگ نگ ته است و پیرسته به جاي دیگر و آیند حراله داد است .ازای رو ،عباس افنيدي
پاسگگریي پرسشِ از حکم ازدواج با محارم را به بیتالعدل واگذار کرد .بیتالعيدل نیيز در
ای بار چنی پاسخ ميدهد:
شما راجع به محدوديت ها حاکم بر ا دواج با اق ارو ،س وا م ورد ک ه
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ا دواج با ن پدر را ممو وع م ي س ا د ،س ؤال ک رده اي د بي ت الع دل همچو ين
خواسته اند به اطالع شما برسانيم ک ه آن معه د اعل ي ،هو و موقعي ت را ب را
صدور قوانين تكميلي راجع به ا دواج با اقارو ،مقتضي نم ي دان د .بو ابراين ،در
108

حال حاضر ،تصميمگير در اين مورد به عهده خود نفو مؤموه محول شده.

واگذاري تشریع احکام به بیتالعدل ،به معناي جایگا شارعیت ای مجلس است .حال،
چگرنه ممک است اشگاصي که از را انتگابات بر رأس امرر بهائیان را یافتيهانيد ،داراي
مقام شارعیت باشند؛ زیرا بر اساس ادله عقلي ،یک انسان مادي و محيدود از نظير عليم و
قدرت ،نمي تراند داراي مقام شارعیت باشد .ای در حالي است که بیتالعدل شام نُه ن ير
با نُه دیدگا مت اوت است.
گ تني است ،ای شیر بیان احکام (واگيذاري عبياس افنيدي بيه بیيتالعيدل و شيانه
خاليکردن بیتالعدل و محرلنمردن به مردم  ،یک بام و دو هراست که نشيان مييدهيد
بهائیّت ،اهتمامي بر اِع م حرمت ازدواج با محارم ندارد.
د .آزاديهاي جنسي عليمحمد شیرازي ،نتیجهاي جز زناي زنان شرهردار ندارد و ای
حکم ،خ ف سیر ادیان الهي است و سبب فروپاشي نظام خيانراد مييشيرد .نمرنيه آن،
گزارش کتاب ب يع است که علت ناراحتي حسی علي نرري از برادرش یحیي (صيبح ازل
را زناي وي و اطرافیانش با همسر عليمحمد شیرازي پس از اعدام او ميداند:
علت و سبب اعظم کدور جمال ابهي ا مير ا يحيي «الذ ال اله اال ه و»،
اين بوده که در حرو نقطه اولي روحي ما سواه فداه تصرف نمود با ايوك ه در
ک کتب سماو  ،حراو است و بيشرمي او به مقامي رسيد که  ...او (ح رو نقط ه
109

اولي) را پس ا ارتكاو خود ،وقف مشرکين نمود.
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نتيجهگيري 


بر اساس پیشینه اي که از نسخ شریعت و احکام اس م بیان شد و شباهتهاي فراواني که
در شیر کاربست آن ادعاها با رویکرد بابیّيت و بهائیّيت در مراجيه بيا اسي م وجيرد دارد،
ادعاهایي که در قالب نسخ اس م از بابیان و بهائیان بیان شد است ،مسبرق بيه سيابقه و
الگرسازيشد از جریانهاي انحرافي گذشته است که پیش از ای دو جریان ،ميزیستند و
با وجرد سابقه در اس م ،ادعاي نسخ شریعت اس م و استق ل شریعتِ خرد از آن را بیيان
ميکردند.
همچنی  ،بر اساس ادله ،شراهد و اعترافهایي که از آثار بابیّت و گزارشهاي بهائیيان
بیان شد ،ادعاي بابیّت و بهائیّت مبني بر نسخ اس م ،باط است؛ زیرا از یک سر ،ای ادعا
نتیجه خردسري بابیاني برد است که بدون اط ع عليمحمد شیرازي مطرح شد است .از
سري دیگر ،ای ادعا همزمان با ادعاي بابیّت عليمحمد شیرازي و پیش از اع ن ادعياي
نبرت یا حتي مهدویّت وي مطرح شد است و در هیچ دی و آییني ،یک واسيطه (بياب ،
حقّ نسخ یک شریعت را نداشته است و از جهت دیگر ،نسخ بابیّت ترسو بهائیّت ،پیش از
گذشت هزار سال از ادعاي نسخ شریعت اس م ترسو علييمحميد شيیرازي ،بيا دسيتاویز
بهائیان به اید هزار گرایي در تناقي است و در نهایت ،ادعاي نسيخ اسي م کيه ترسيو
بهائیّت مطرح ميشرد ،با اعترافات عليمحمد شیرازي و حسی علي نرري مبني بر خاتمیت
پیامبر اس م

 ،تناقي دارد.

بر ای اساس ،ادعاي نسخ شریعت و احکام اس م که از سري بابیّيت و بهائیيان بیيان
ميشرد ،نه تنها حقانیت ای دو جریيان را ثابيت نمييکنيد ،بلکيه از تنياقيهيایي پيرد
برميدارد که به ن ي آنها ميانجامد.
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نوشتها :


پي
.1بدشت،روستای درهفتکيلوّتریشرقشاهروداست.دراواخررجبواوایِّشزعبانسزا 
1621قمری،گروه 11نفرهازپيروانعل ّحمدشزيرازیببزا ددربدشزتجمزنشزدندکز 
چهارراهارتباط بابيانبودو66روزدرآنجاّاندند.هدفازایناجتماع،یک نجا عل ّحمد
شيرازیاززندانّاکوبودودیگری،تعيينتکليفبابيةتواعزم ّاالفزتوجزدای حزری از
اسم ؛هدفناستک ب جای نرسيد؛ول آناننسخاسم راباکشفحجا طاهرهقزرةالعزين
اعم کردند.
2. Hodgson, Marshall G. S.

.3ن.ك:هاجسنّ،ارشا گ.س،فرق اسماعيلي ،ترجم فریدونبدرهای،تهران:انتشارا علم 
وفرهنگ ،ششم1311،ش،ص .311
.1ن.ك:رضازادهلنگرودی،رضا،دانشناّ جهاناسم ،تهزران:بنيزاددارزرةالمعزارفاسزمّ ،
1311ش،ج،5ص.256
.5ن.ك:خياوی،روشن،حروفي ؛تحقيقدرتاریخوآراوعقاید،تهران:نشرآتي ،اوة 1311،ش،
ص .61
.2ن.ك:هاجسنّ،ارشا گ.س،پيشين،ص.311
.1ن.ك:رضازادهلنگرودی،رضا،پيشين،ج،5ص .256
.1ن.ك:خياوی،روشن،پيشين،ص.61
.1اشراقخاوری،عبدالحميدّ،طالناألنوار،ب جاّ:ؤسس ّرآ ، 1111،ص621ز .625
.10افندی،شوق ،قرنبدین،کاناداّ:ؤسةس ّعارفبهای ،دو ، 1116،ص .13
.11همان.
.16همان،ص13ز .11
.13اشراقخاوری،عبدالحميد،پيشين،ص .626
.11همان،ص .621
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.15آیت ،عبدالحسين،الکواکبالدری ف ّآثرالبهاري ّ،صر:السعادة1316،ق،ص .161
.12سيدعل ّحمدشيرازی،ب ظهورشاص بشار دادک درآینزدهظهزورخواهزدکزردواو
اشرفواعظمازخوداستوآیيناوراکاِّّخواهدکرد.ویاینشاصّوعودرا«ّنیظهزره
اهلل»ناّيد.
.نوری،حسينعل ،اقدس،ب جا:بيتالعد ،ب تا،ص.161

11
.11همان،ص .101
.11همان،ص .101
.60همان،ص101ز .110
.61همان،ص .56
.66همان،ص .12
.63همان،ص161ز.166
.61شيرازی،عل ّحمد،جةاء،ب جا:ب نشر،ب تا،ص31ز .35
.65افندی،عباسّ،کاتيبعبدالبهاءّ،صر:ب نا،اوة 1310،ق،ج،3ص .311
.62افراسياب ،بهرا ،تاریخجاّنبهاريةت،تهران:نشرّهرفا ،چهاردهم1311،ش،ص .15
.61البت وجودادعاینسخاسم دربرخ ازجریانهایناستيناسماعيلي ،بز ّعنزایجزدای 
هم اسماعيليانازتشينوخروجآنانازاسم نيست؛زیراازیکسزو،برخز ازآنجریزانهزا
ب کِّازّيانرفت اندوازسویدیگر،ادعایناساانِاسماعيل اسم ّ،قطع بودهواثریچندان 
نگذاشت است.
.61نوبات ،حسنّوس ،فرقالشيع ،ترجم ّحمزدجوادّشزکور،تهزران:انتشزارا علمز و
فرهنگ 1311،ش،ص .21
.61اشعریقم ،سعدبنعبداهللاب خلف،تاریخعقایدوّذاهبشيع بالمقاال والفزرقد،ترجمز 
ّحمدجوادّشکور،تهران:نشرآشيان کتا 1311،ش،ص.361
.30نوبات ،حسنّوس ،پيشين،ص .25
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ّ.31ؤسسفاطميان.
.ابناثير،عةالدینابوالحسن،الکاِّّف التاریخ،بيرو :داروالمکتبز الهزم ، 6003،ج،1
 36
ص.111
.33نوبات ،حسنّوس ،پيشين،ص25ز .22
بناسماعيِّ،المقاال االسمّيينواختمفالمصزلين،بز جزا:نشزرفرانزة
.31ن.ك:اشعری،عل  
شتاینربقيسنبادن1100،ق،ص62؛نصزيریّ،حمزدّ،جموعز ّقزاال اسزماعيلي ،قزمّ:رکزة
ّطالعا وتحقيقا ادیانوّذاهب،دو 1311،ش،ص160و .153
.35اشعریقم ،سعدبنعبداهلل،پيشين،ص311و366؛طبریّ،حمدبنجریر،تزاریخالطبزری،
بيرو :دارالتراث1311،ق،ج،11ص623ز .621
.32بغدادی،ابوّنصورعبدالقاهر،الفرقبينالفرق،ترجم ّحمدجوادّشکور،تبریة:کتا فروش 
حقيقت1333،ش،ص .611
.31دفتری،فرهاد،تاریخوعقایداسماعيلي ،ترجم فریدونبدرهای،تهران:نشروپژوهشفرزان
روز1313،ش،ص .121
.31حمةةبنعل ،اسماعيِّتميم ،رسارِّالحکم ؛دیارعقِّ،لبنان:داراألجِّالمعرفز ، 1112،
ص11ز123،11و .115

.31الةرکل ،خيرالدین،األعم قاّوستراجمألشهرالرجزا والنسزاءّزنالعزر والمسزتعربين
والمستشرقين،بيرو :دارالعلمللممیين،الثاّن ، 1111،ج،6ص611ز611؛همان،ج،2ص
 .35
بنعل ،اسماعيِّتميم ،پيشين،ص11ز123،11و .115
.10حمةة 
،بنيانگذاردولتاسماعيلي درایرانوبان دعو ّستقِّاسماعيلي نةاریبزود

.11حسنحباح
ک باورودبرالمو ،حکوّتاسماعيل برآنراتأسيسکرد .

022
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.16جوین ،عطاّلکبنّحمد،تاریخجهانگشایجوین ،تهران:انتشارا هرّس1311،ش،ص
داررةالمعارفبةرگاسمّ ؛ّدخِّاسماعيلي ،تهزرانّ:رکزةدارزرة
 112ز111؛دفتری،فرهاد ،
المعارفبةرگاسمّ 1311،ش،ج211،1ز.211
.13او،چهارّينحاکماسماعيل المو استک ب دروغخزودراازفرزنزداننزةاربزنّستنصزر
فاطم شمردوادعایخمفتاله کردوچهارسا برالموتيانحکوّتکرد.
.11کيابةرگاّيدرودباری،ازسراناسماعيل وجانشينحسنحباحدرالمزو بزود.پزساز
ّرگحسنوبناب وحيتاو،خداوندالمو شدوحدود11سا برآنجزاحکوّزتکزرد.کيزا
اّيد،حسنحباحراپيشواواّا خودّ دانست؛بااینحا ،ب ظزاهرشزریعتتوجز بيشزتری
داشت .
ّ.15حمدبةرگاّيد ،فرزندکيابةرگاّيدوسوّيناّيرازاّرایاسماعيل المو وحکوّزت
اسماعيليانبود .ویترورهایسياس بسياریب دستورپدرشوتوسطفدایيانانجا دادک قتِّ
ّعينالدینوزیزر
خليف عباس المسترشد درّراو ب561قد،خليف الراشد دراحفهانب536قدو 
سلجوق ب561قد،ازآنجمل استّ.حمدبنبةرگاّيد،ب ّد بيستوچهارسا وهشتّزاه
اّاّتاسماعيليانرابرعهدهداشت .
.12جوین ،عطاّلکبنّحمد،پيشين،ص101ز160؛دفتری،فرهاد،تاریخوعقایداسماعيلي ،
ص.113
.11جوین ،عطاّلکبنّحمد،پيشين،ص101ز160؛دفتری،فرهاد،تاریخوعقایداسماعيلي ،
ص111ز.116
ّ.11وسویگرّارودی،سيدّحسن،اسماعيليانآقاخان ،تهزرانّ:ؤسسز انتشزارا اّيرکبيزر،
1311ش،ص.100
.11ترزاّگليانوبTeresa Maglianoدّلقّبب ژینتاب  1162د،اهِّتزورینایتاليزابزود.او،
رقاح بال کازینویّونتکارلوبود .
ّ.50وسویگرّارودی،سيدّحسن،پيشين،ص .11
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ِّاهللنعيم وپيروانش،اوراّسي ّ،هدی،قارمآ ّحمدوخزاتماوليزاوّظهزرالوهيزت
.51فض 
خواندهاند .

واژهناّ گرگان ،تهران:انتشارا دانشگاهتهران1330،ش،ص1ز.11
.56کيا،حادق ،
.53رضازادهلنگرودی،رضا،پيشين،ج،5ص.256
فضِّاهللحروف استک پسازاو،جریانحروفي راتأسيسکرد.
.51ازشاگردان 
.55کيا،حادق،پيشين،ص611ز .612
.52اسفندیار،کياسرو،دبستانّذاهب،تهران:نشرکتاباان طهوری1326،ش،ج،1ص .612
.51فلسف ،نصراهلل،زندگان شاهعباساوة ،قم:نشردانشگاهتهران1311،ش،ج،3ص.11
.51رضازادهلنگرودی،رضا،پيشين،ص .256
تاهِّحقاست .

.51یارسان،نا دیگرپيرواناینطریق
اهِّحقاستک ناّشب حور های:سلطانسحاك،ححاكوسهاكنية
بنيانگذارّسلک 
 .20
.اهِّحقبراینباورندک اوپسازاّيرّؤّنان،عل
ثبتشدهاست 
خداست.آنانگاهاسحاقرادونیاّظهرحضر عل

،دوّينتجل کاِّّذا 

وگاه نيةبااوبرابردانست اند.

.21پردیورّ،قدسترینجایگاهوکعب ّقصوداهِّحقاستک ب فرّانسلطاناسحاقبرّزةار
ایو ،شاهابراهيمپسرسيدّحمدازهفتن،درکناررودخان سيرواندراوراّانکردستانب عنوان
قبل یارستانباهِّحقدبناشدهاست.دراینّحِّ،قطع سنگبةرگ قرارداردک جایگاهسلطان
زیارتگاهوّحِّدعاونيازاهِّحقاستکز آن

اسحاقویارانشراّشاصّ کند.اینّکان،
راّعاد کعب دانست اند.
آبادیّکری،نعمتاهلل،شاهناّ حقيقت،ب کوششّحمدّکزری،تهزران1315:ش،


.جيحون
26
ص.321
اهِّحق،تهرانّ:ؤسسز انتشزارا اّيرکبيزر ،اوة 1316،ش ،
.23خدابنده،عبداهلل،شناخت فرق  
ص .32
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حاحبزّان ّحسو ّ شزودکز بز 

وبنيانگذارخاندانِ

اهِّحق
.21او،یک ازبةرگانّرا  
حاجنعمتاهلل»یا«حاج نعمت»شهر دارد.

«
نعمتاهلل،پيشين،ص.321
.جيحونآبادیّکری ،

25
.22خدابنده،عبداهلل،پيشين،ص .115
.جمیاجمخان ،نا ّحل استک اهِّحقبرایاجرایّراسمخزاصةخزوددرآنجزاجمزن

21
دربينپيرواناهِّحق،ازاهميتواالی برخورداراست .

شوند.ازاینرو،

ّ
.21جمل ّقد ّ،سعودوداریوشحفو ،داررةالمعارفبةرگاسمّ ؛ّدخِّاهِّحق،تهران:
ّرکةداررةالمعارفبةرگاسمّ 1310،ش،ج،10ص .116
.21خدابنده،عبداهلل،پيشين،ص .31
.10جمل ّقد ّ،سعودوداریوشحفو ،پيشين،ج،10ص .116
ّهمترینعيدّذهب ّرد یارسان استک ب آن،
.11خاونکار،خاوندکار،خاونگاریاخاوندگار ،
جشنّرنو،جشنپادشاه یاعيدیارانهمگفت ّ شود.خاونکزار،هرسزال درآوزاززّسزتان
کردیباواخرآبانیااوایِّآذردبرپاّ شود.
.16همان .
ّ«.13رنو»درلغتکردی،ب ّعنایوارتازهاستواینواژه،برایروزهواجبب کارّ رود .
.11ب روزهّستحب گفت ّ شود .
ّدخِّاهِّحق،تهران:نشرسازّانداررةالمعارفتشين1321،ش،ج،6

.15داررةالمعارفتشين؛
ص.216
آبادیوازسراناهِّحق .


اهللجيحون

.فرزندنعمت
12
.11اله ،نورعل ،آثارالحق،تهران:نشرجيحون1313،ش،ج،1ص،60گفتار .16
.11همان،ص،215گفتار .1113
.11اشراقخاوری،عبدالحميد،پيشين،ص .666
.10افندی،شوق ،قرنبدین،پيشين،ص .11
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.11آیت ،عبدالحسين،پيشين،ص130ز .131
.16ذکریةت،ازجمل ادعاهایعل ّحمدشيرازیاست؛یعن خودراّفسرقرآنکریمّ دانست.
اوباسوءاستفادهازآیا ِ﴿فَسْئَلُوامَهَِّْالذکْر﴾بسورهنحِّ،آی 13دو﴿ذِکْزرلِلْعزالَمين﴾بسزوره
تکویر،آی 61د،اعم کردّ:رادازذکردراینآیا ّ،نهستم .
.13افندی،شوق ،قرنبدین،ص.11
.11کاشان ّ،يرزاجان ،نقط الکاف،درّطبع بریِّدرليدنازبمدهمندّ:طبع بریِّدرليزدن،
، 1110ص.135
.15آیت ،عبدالحسين،پيشين،ج،1ص123و .115
.12فيض ّ،حمدعل ،حضر نقط اول ،آلمان:لجن ّل نشرآثاراّزریبز لسزانفارسز و
عرب ، 1111، 113،ص .116
ّ.11حمدحسين ،نصر اهلل،حضر با ،کاناداّ:ؤسس ّعارفاّری. 1115،
.نوری،حسينعل ،ایقان،آلمانّ:ؤسس ّل ّطبوعزا بهزار آلمزان، 1111، 155،ص

11
126ز .121
.ابنبابوی ّ،حمدبنعل ،کما الزدینوتمزا النعمز ،تهزران:نشزرا سزمّي 1315،ق،ج ،6
 11
ص.111

.10همو،عيونمخبارالرضا

ق،ج،1ص .51
،تهران:نشرجهان 1311،

.11شيرازی،عل ّحمد،ححيف عدلي ،ب جا:ب نشر،ب تا،ص .1
.16همان،ص1ز .1
.نوری،حسينعل ،الواحّبارک حضر بهاءاهلل؛اشراقا ،ب جا:ب تا،ص .613

13
.11اشراقخاوری،عبدالحميد،رحيقّاتو ،ب جاّ:ؤسس ّل ّطبوعا اّری، 130،ج،1
ص .102
.15ن.ك:روحان ،پرویةوشهيناحسان،گلگشت درقرآنّجيد،ب جا:ب تا،ص13ز.11
حسينعل ،اقدس،ص110ز .111

.12نوری،
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روحاهللخوشزبين،
.11هاچر،ویليا ودوگمسّارتين،دیانتبهار ،ترجم پریوشسزمندریو 
ب جاّ:ؤسس ّعارفبهای ب لسانفارس ،ب تا،ص .52
حسينعل ،اقدس،پيشين،ص .110

.11نوری،
.11همان،ص .163
.100افندی،شوق ،قرنبدین،پيشين،ص15؛ن.ك:آیت ،عبدالحسين،پيشين،ص .130
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