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قل يا معشر االمراء و العلماء و العرفاء
قد ظھر اليوم الموعود و اتی رب الجنود؛ ان
افرحوا بھذا الفرح االعظم ثم انصروه بالحکمة
و البيان .1ھذا يوم فيه اشرقت االرض بنور ربک و لکن
القوم فی غفلة و حجاب .2طوبی از برای کسی که حجاب را خرق
نمود و بانوار آفتاب ظھور منور گشت .3در جميع کتب قبل ،عظمت اين
يوم و عظمت ظھور و عظمت آيات و عظمت کلمه و عظمت استقامت و عظمت شأن و
مقام ذکر شده؛ معذلک خلق از او غافل و محتجب .انبياء لقای اين يوم را آمل بودند .4امری که
لم يزل و اليزال مقصود نبيين و غاية رجای مرسلين بوده به اراده مطلقه و مشيت نافذه ظاھر
شده؛ اوست موعودی که جميع کتب الھی به او بشارت داده معذلک اھل ارض از او
غافل و محجوب مشاھده ميشوند .5آفتاب به قد اتی الوھاب ناطق و قمر حول
منظر اکبر طائف .اگر انسان بسمع فوأد توجه نمايد از جميع اشياء
کلمه مبارکه قد اتی مالک الوری اصغا کند .يوم يوم ﷲ است و
عرف فضل بين عالم متضوع؛ طوبی از برای نفسی
که شبھات و اشارات قوم در اين يوم او را
از رحيق مختوم منع ننمود.6
"حضرت بھاءﷲ"
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مژده ای دل كه مسيحا نفسی می آيد

كه از انفاس خوشش بوی كسی می آيد

از غم ھجر مكن ناله و فرياد كه دوش

زده ام فالی و فرياد رسی می آيد

زآتش وادی ايمن نه منم خرم و بس

موسی آنجا به اميد قبسی iمی آيد
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)حافظ شيرازی(
ظھور پيامبران الھی در تمامی دوران ،ھمواره ،حياتی جديد و روحی بديع در کالبد بشريت دميده و الھام از
تعاليم آنان نقش مؤثری در پيشرفت و ترقی تمدن ھا ايفا نموده است؛ چنانچه مورخانی منصف چون ويل
دورانت نيز نتوانسته اند از ذکر تأثير شگرف اين شموس مشرقه در تحول تمدن مادی بشر چشم پوشی کنند
و ھمواره در مقاطع خاص تاريخ بشری نفوذ و تأثير عميق اين نفوس مقدسه را يادآوری نموده اند .ھرچند
بنا به تذکر مولوی ،برای باور کردن طلوع خورشيد صرفا ً بايد چشم را متوجه به آن کرد و وجود خورشيد،
خود اعظم دليل بر طلوع آن در آسمان ظاھری است؛ برای ايمان به اين شموس معنوی نيز صرفا ً بايد به
عظمت ظھور آنان و آيات مبارکه شان و تأثير و نفوذ اين ھياکل قدسيه در شئونات زندگی بشريت نظر
کرد ،چرا که ھمين يک دليل بر عظمت و حقانيت ظھور ،دليلی اعظم و کافی است.
گر دليلت بايد از وی رخ متاب

آفتاب آمد دليل آفتاب

با اين وجود ،مظاھر ظھور و پيامبران آسمانی به صرف فضل و عنايت و برای تسھيل ھدايت نفوس به
ظھور بعد از خود ،در آيات و آثار مبارکه شان ،خصوصياتی را خاطر نشان می نمايند تا چنانچه افرادی
نيازمند استناد به آن باشند ،بی بھره نمانند و باب شبھه و ترديد مسدود گردد .به ھمين جھت گاه به تلويح و
گاه به تصريح ،نشانه ھا و بشاراتی در خصوص ظھور بعد را در آثار مبارکه خود ذکر می فرمايند .باری،
بشاراتی که در کتب مقدسه اديان پيشين ،روايات و احاديث اسالمی و ھمچنين از زبان عرفا و شعرا و
 iاشاره به آيه  7سوره نمل دارد؛ وقتی که خداوند با حضرت موسی به واسطه شعله آتش ،قبس ،سخن گفت و آن
حضرت اولين بارقه وحی را دريافت کرد :إِ ْذ قا َل ُموسى ِألَ ْھ ِل ِه إِ ﱢني آ َنس ُ
ْت ناراً َسآتي ُك ْم ِم ْنھا ِبخَ َب ٍر أَوْ آتي ُك ْم ِب ِشھابٍ
س َل َعلﱠ ُك ْم تَصْ َ
طلُونَ .
َق َب ٍ
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روشن ضميران ،صريحا ً و يا تلويحاً ،در خصوص ظھور اديان بابی و بھائی و طلعالت مقدسه اين اديان
آسمانی ،مذکور گرديده بسيار زياد و قابل توجه بوده و به عنوان قرائن ظھور ،در خور تأمل و بررسی
جويندگان حقيقت می باشد .به عبارتی ،تعداد بشارات موجود در آثار اديان قبل ،به دو ظھور بابی و بھايی،
قابل قياس با بشارات ذکر شده در ھر يک از کتب مقدسه قبل به دين بعد از خود نمی باشد .خصوصا ً
بشارات مذکور در آثار اسالمی به اين دو ظھور الھی ،بقدری زياد است که عظمت ظھور در اين دور
نورانی را بيان می دارد ،و تطبيق تعداد بسياری از اين بشارات با وقايع اين دو ظھور مبارک ،نيز دليلی بر
حقانيت اديان بابی و بھائی می باشد .انطباق اين بشارات با دو ظھور مھيمن و عظيم حضرت باب و
حضرت بھاءﷲ در سر فصلھای جداگانه مورد بررسی قرار خواھد گرفت .ليکن ،برای درک بيشتر
بشارات موجود در کتاب ھای آسمانی ،مقدمتا ً توجه به مطالبی چند در اين مقام را ضروری می دانيم.
 -1با وجودی که پي|امبران آس|مانی ب|ه وح|ی الھ|ی از جزئي|ات و عالئ|م و آث|ار و نش|انه ھ|ای پي|امبر بع|د
واقف و مطلعند و می توانند آنھا را جامع ،کامل و دقيق برای پيروان خ|ود بي|ان نماين|د ،ھرگ|ز س|نت
الھی بر اي|ن نھ|ج نب|وده ک|ه چن|ين عم|ل کنن|د و در ھ|يچ زم|انی اي|ن نش|انه ھ|ا و بش|ارات ب|ه ص|ورت
ظ|اھر ظ||اھر ب|ا ظھ||ور جدي|د مط|ابق نب|وده ت||ا ھم|ه م||ردم را متفق|ا ً ق||انع نماي|د .دلي||ل آن ني|ز ،ب||ه ن||ص
ص|ريح کت|ب مقدس|ه آس|مانی ،امتحان|ات الھ|ی اس|ت ت|ا پي|روان ادي|ان م|ورد آزم|ايش ق|رار گيرن|د .ب||ه
عبارتی ،جميع اديان با ظھور موعود خويش مورد امتحان قرار گرفته اند و در احادي|ث ائم|ه اطھ|ار
ص ْف ُو ،8تا
َب ا ْل َك ِد ُر َو يَ ْبقَى ال ﱠ
نيز در خصوص ظھور قائم به امتحانات مسلمين اشاره شده که َحتﱠى يَ ْذھ َ
آنکه مکدر بگذرد و مصفی بماند .حضرت ابی الحسن )ع( نيز در باب حتم|ی ب|ودن امتحان|ات الھ|ی
9
iاس أَن
ب النﱠ ُ
و امتحان مسلمين در يوم ظھور قائم به آيه  2سوره عنکبوت استناد می فرمايند" :أَ َح ِس َ

يُ ْت َر ُكوا أَن يَقُولُوا آ َمنﱠا َو ُھ ْم َال يُ ْفتَنُونَ َ .ولَقَ ْد فَتَنﱠا الﱠ ِذينَ ِمiن قَْ iب ِل ِھ ْم فَلَiيَ ْعلَ َمنﱠ ﱠ
صَ iدقُوا َولَiيَ ْعلَ َمنﱠ
ﷲُ الﱠِ iذينَ َ
ا ْل َكا ِذ ِبينَ  ،يعنی آيا مردم چنين پنداشتند ،که به صرف اينک|ه گفتن|د م|ا ب|ه خ|دا ايم|ان آوردي|م رھايش|ان
نموده و ھيچ امتحانشان نکنند و ما اممی را که پيش از اين|ان بودن|د ب|ه امتح|ان و آزم|ايش در آوردي|م
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تا خدا دروغ گويان را از راستگويان کامال معلوم کند" .خالصه کالم آنکه ،درک ،ش|ناخت و تطبي|ق
آثار دينی و بشارات قبل به حوادث زمان موعود بايد به نحوی باشد که با ج|ديت ،اھتم|ام ،پ|ی گي|ری
و عشق به درک حقيقت توأم گردد تا صاحب اين مقامات از سايرين سبقت گرفت|ه ،ب|ه نعم|ای خ|اص
َص ِب َر ْح َم ِت ِه َمنْ يَشiا ُء مفتخ|ر ش|ده و ب|ه ح|ق واقع|ی خ|ود ک|ه ني|ل ب|ه ج|زای اعم|ال در دي|ن
الھی يَ ْخت ﱡ
حق ،که ايمان به ظھور بعد می باشد نائل آيد.
ب||اری ،در زم |ان ظھ||ور حض||رت مس||يح ،يک||ی از دالي||ل رد آن حض||رت توس||ط يھودي||ان ب||ه وق||وع
نپيوستن ظاھری عالمات ظھور بود .يھودي|ان انتظ|ار داش|تند ک|ه قب|ل از ظھ|ور موعودش|ان عالئم|ی
ظاھر شود و زمين وسيع تنگ گردد ،ماه و خورشيد نور ندھند ،س|تاره ھ|ای آس|مان ب|ه زم|ين س|قوط
کنند و قبايل روی زمين به نوحه و زاری برخيزند آنگاه موعود آنھا در حالی که سوار ب|ر اب|ر اس|ت
از آسمان ظاھر شود و ھنوز ھم منتظرند که آن ظھ|وری ک|ه در ت|ورات ذک|ر ش|ده ب|ا ھم|ان عالم|ات
واق||ع گ||ردد؛ در ص||ورتی ک||ه ھ||يچ ي||ک از اي||ن عالم||ات در زم||ان ظھ||ور حض||رت عيس||ی ب||ه وق||وع
نپيوس||ت .چنانچ||ه ،حت||ی بزرگت||رين م||ورخ معاص||ر ب||ا ظھ||ور حض||رت مس||يح ،ژوزف فالوي||وس
) ،(Joseph Flaviusنه تنھا متوجه چنين ظھور عظيم|ی نش|د ،بلک|ه حت|ی ن|امی از آن حض|رت در
آثار خود نبرده است.
يھوديان منتظر موعودی بودند که با سلطه و قدرت عظيم ظاھر گشته ،بر سرير داود نشسته و
تأسيس سلطنت کند؛ ليکن حضرت مسيح را نه سلطنتی نه لشکری و نه مملکتی بود و ادعا می کرد
که پادشاه يھود است .زمانی که آن حضرت را برای محاکمه نزد پيالطوس بردند ،پيالطوس از
حضرتشان پرسيد " :آيا تو پادشاه يھوديان می باشی؟"
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حضرت مسيح فرمودند که بر خالف

پادشاھی که يھوديان منتظر ظھورش ھستند سلطنت آن حضرت ،سلطنت روحانی و ابدی می باشد:
" من يک پادشاه دنيوی نيستم .اگر بودم ،پيروانم می جنگيدند تا در چنگ سران قوم يھود گرفتار
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نشوم .پادشاھی من متعلق به اين دنيا نيست" .11ليکن ،سربازان با تمسخر به ادعای پادشاه يھود
بودن آن حضرت " تاجی از خارھای بلند درست کردند و بر سرش گذاشتند ،و يک چوب ،به نشانه
عصای سلطنت ،به دست راست او دادند و پيش او تعظيم کردند و با ريشخند می گفتند :درود بر
پادشاه يھود! پس از آن ،به صورتش آب دھان انداختند و چوب را از دستش گرفته ،بر سرش
زدند" .12سران قوم نيز ايستاده به او می خنديدند و مسخره کنان می گفتند " :برای ديگران
معجزات زيادی انجام داد؛ حال اگر واقعا مسيح و برگزيده خداست ،خود را نجات دھد!" .13اين
نوشته را نيز باالی سر او بر صليب نصب کردند " :اين است عيسی ،پادشاه يھود" .14در نتيجه،
حقيقت معانی اصليه بشارات ،با ظھور حضرت مسيح معلوم و مکشوف گرديد.
 -2تأمل و تعمق در کتب مقدس آسمانی روشنگر آن است که کشف انطباق بشارات و عالئم و نشانه
ھای ظھور بر مدعی ظھور ،خود توانايی و شايستگی خاصی را می طلبد که عمدتا ً مبتنی بر
انصاف ،سعه صدر و معرفت تام از دين و آشنايی با ھدف و انگيزه پيامبران است .عمدتا ً ،مؤمنين
به ظھور جديد که افرادی صالح و فداکار با روحيه تحقيق و اھتمام به کشف حقيقت می باشند در
آستانه شروع تحول جديد دينی به عنوان الگويی برای ساير مردمان جلوه کرده و باعث ھدايت
طالبان به حق و حقيقت می شوند.
 -3روش بررسی اعتبار روايات و احاديث در موضوع بشارات با موضوعاتی مانند فقه ،احکام و
مسائل تاريخی متفاوت است .در مورد موضوعات فقھی بايد تنھا و تنھا به منابع موثق و قابل قبول
توجه نمود و اعتمادی به احاديث و روايات ضعيف نيست ،اما در مورد بشارات عالوه بر اقوال
صحيح و موثق ،در مواردی ھم احاديث و روايات ،ھرچند ضعيف ،می تواند به عنوان مستندی
قابل قبول تلقی شود .زيرا در مباحث تاريخی و فقھی ،موضوع روايت و حديث ،مورد توجه و مد
نظر است لذا بايد حديث معتبر باشد؛ اما در بشارات نظر منحصراً در يک موضوع يا واقعه خاص
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و يک حديث نيست ،بلکه بعضی اوقات کليت بشارات وارده در يک موضوع يا موضوعات مشابه
و مرتبط به ھم و احاديث مختلفه مد نظر است .در اين صورت اخبار و روايات ھرچند ھم يکايک
ضعيف باشند ،در اثبات دعوی می توانند مفيد واقع گردند .مثال اگر رواياتی ضعيف ،واقعه ای را
در زمان ظھور در شھری مانند خراسان بشارت دھند و روايات ديگر ،واقعه ديگری را در
اصفھان و احاديث ديگر در آذربايجان و به ھمين طريق در رابطه با اکثر شھرھای ايران روايات
بسيار نقل شده باشد و ھمه اين روايات درمورد ظھور قائم باشند ،می توان به آن ھا در اثبات ظھور
قائم از »ايران« استناد نمود .زيرا بر اساس علم آمار و احتماالت عقال صحيح نمی باشد که روايات
زيادی تصادفا ً باھم موافق آيند؛ بنابراين کثرت اين اخبار که ھمه وجه مشترک دارند به آنھا حالت
تواتر می دھد و کليت موضوع به خاطر کثرت اين روايات اثبات می شود .ضمنا بايد توجه داشت
که تحقق ھر يک از وقايع بشارت داده شده در احاديث ،داللت بر صحت آن حديث دارد.
 -4جميع پيامبران الھی به دو ظھور پياپی در آخر الزمان iiبشارات داده اند و اين دو ظھور مھيمن در
ھر يک از کتب مقدسه آسمانی به عبارات و بشاراتی مخصوص تبشير و توصيف گشته اند .ليکن،
از آنجا که اين دو ظھور پياپی حقيقتا ً يک ظھور می باشند ،لذا در بشارات کتب مقدسه و اخبار و
احاديث مرويه ،بين اين دو ظھور ،فرق و فصلی واقع نگرديده است.
حضرت عبدالبھاء ،يگانه جانشين حضرت بھاءﷲ و مبين و مفسر آيات الھی ،در خصوص وحدت
حقيقت اين دو ظھور به زيبايی تمام بيان می دارند که حقيقت متجلی در وجود حضرت باب و
حضرت بھاءﷲ ،حقيقت واحد ،جوھر واحد و کينونت واحدی است؛ بيان آن حضرت در اين مقام
ii

به استناد آثار ديانت بھائی ،مقصود از آخر الزمان پايان دوران بشريت نيست ،بلکه منظور آغاز

دوره ای جديد و به مراتب عظيم تر بوده که مقارن با بلوغ بشريت می باشد؛ چنانچه آثارش در ھمه جا
نمودار گشته.
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مناسب حال می باشد ...":ای ياران الھی و حبيبان معنوی به جان و دل گوش کنيد و به صريح
عبارت اين عبد اکتفا نماييد و بقدر خردلی تجاوز منماييد .اين است عقيده ثابته راسخه و حقيقت
معتقدات واضحه صريحه اين عبد و اھل ملکوت ابھی که ،جمال مبارک )حضرت بھاءﷲ( شمس
حقيقت ساطع از برج حقيقت و حضرت اعلی )حضرت باب( شمس حقيقت المع از برج حقيقت،
يعنی آن نور حقيقت و مصباح احديت در اين زجاجه رحمانيت و اين مشکوة وحدانيت ساطع و المع
" ﱠ
ُجاج ٍة ﱡ
جاجةُ َكأَنﱠھا
باح ا ْل ِم ْ
ص ٌ
ض َمثَ ُل نُو ِر ِه َك ِمشْكا ٍة فيھا ِم ْ
ﷲُ نُو ُر ال ﱠ
الز َ
باح في ز َ
ص ُ
سماوا ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
ي يُوقَ ُد ِمنْ ش ََج َر ٍة ُمبا َر َك ٍة َز ْيتُونَ ٍة ال ش َْر ِقيﱠ ٍة َو ال َ
س ْ
ب د ﱢُر ﱞ
َك ْو َك ٌ
سهُ
غ ْر ِبيﱠ ٍة يَكا ُد َز ْيتُھا يُضي ُء َو لَ ْو لَ ْم تَ ْم َ
نا ٌر نُو ٌر عَلى نُو ٍر" iiiو آن نور حقيقت در وقت واحد و زمان واحد ھم در اين زجاجه فردانيت
ساطع و ھم در اين مشکاة وحدانيت ظاھر و واضح و المع .ولی مشکاة مقتبس از زجاج ،چه که
نور حقيقت در زجاجه رحمانيت ساطع و از زجاج وھاج فائض بر مشکاة چون سراج و مقام
مبشری به اين برھان محقق می گردد .اين مشکاة شمس آفاق است و اين زجاج نير اعظم اشراق،
اين مشکاة مصباح عالم باال و اين زجاج کوکب مالء اعلی؛ اينست که با وجود وجودشان در زمان
واحد و عصر واحد و تعدد بحسب ظاھر ،باز حقيقت واحده بودند و کينونت واحده ،جوھر توحيد
بودند و سازج تفريد ،چون در نور نگری نور واحد بود چه که در زجاج و مشکاة ھر دو ساطع و
چون به ھويت نگری تعدد مشاھده شود و زجاج و مشکاة بينی و ھمچنين اين زجاجه رحمانيه و
حقيقت شاخصه به درجه ای لطيف و نورانی و شفاف و رحمانی که با نور حقيقت بقسمی تعاکس

 iiiاشاره به آيه  35سوره نور می باشد که مضمون بيان به فارسی چنين است :خداوند نور آسمانھا و
زمين است؛ مثل نور خداوند ھمانند چراغدانى است كه در آن چراغى)پر فروغ( باشد ،آن چراغ در
حبابى قرار گيرد ،حبابى شفاف و درخشنده ھمچون يك ستاره فروزان ،اين چراغ با روغنى افروخته
مىشود كه از درخت پربركت زيتونى گرفته شده كه نه شرقى است و نه غربى؛ نزديك است بدون
تماس با آتش شعلهور شود؛ نورى است بر فراز نورى.
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س ْ
سهُ
يافته که حقيقت واحده تحقق نموده و صرف توحيد رخ گشوده " يَكا ُد َز ْيتُھا يُضي ُء َو لَ ْو لَ ْم تَ ْم َ
نا ٌر ".
رق الزجاج و رقت الخمر

و تعاکسا فتشابه االمر

و کـأنـمـا خـمـر و ال قـدح

و کأنما قدح و ال خمر

iv

نورانيت سراج و لطافت زجاج دست بھم داده نور علی نور گشته ،اين است که می فرمايد اياکم ان
تذکروا ف ّی آيتين ای آية الالھوت و آية الناسوت و مادون اين دو شمس حقيقت کل عباد له و کل
بامره يعلمون.15"...

iv

" اين ابيات از اشعار صاحب بن عباد می باشد که عارف بزرگ اسالمی ،فخرالدين عراقی ،شعر

صاحب را به نظم فارسی چنين سروده است:
کز صفای می و لطافت جام

بھم آميخت رنگ جام و مدام

ھمه جام است و نيست گوئی می

يا مدام است و نيست گوئی جام

حضرت عبدالبھاء از ابيات صاحب بن عباد چنين نتيجه می گيرند ،که حقيقت حضرت باب اعظم و جمال
قدم )حضرت بھاءﷲ( چنان در ھم آميخته و متحد گشته است ،که حقيقت واحد می نمايد  ...بح ّدی که ھرگز
نمی توان ميان آنان وجه افتراقی تصور نمود" )نقل از کتاب مقامات توحيد ،صص .(112 - 111
12

مقدمه
برای بررسی بشارات ظھور به قرآن شريف و احادي|ث مروي|ه اس|تناد ميش|ود؛ ل|يکن اس|تدالل ب|ه آي|ات قرآن|ی
بدون اتکاء به روايات غير ص|حيح م|ی باش|د ،زي|را ک|ه موج|ب تفس|ير ب|ه رأی و ع|دول از م|نھج ص|واب در
تأويل متشابھات می شود؛ و استشھاد به روايات بدون تطبيق آنھا بر قرآن ش|ريف مج|از نم|ی باش|د ،زي|را ک|ه
مالک صحت احاديث شريفه انطباق آنھا بر آيات کريم|ه اس|ت .16بن|ابراين ،پ|يش از اينک|ه ب|ه بش|ارات ظھ|ور
بپردازيم ،ذکر مطالبی چند در خصوص کالم ﷲ مجيد و احاديث مرويه ضروری می باشد.

 قرآن مجيد
 تأويل ،نه تفسير به رأی
اح|اديثی چن|د مبن|ی ب|ر نھ||ی از تفس|ير ب|ه رأی ،در رواي|ات اس||المی م|ذکور گردي|ده؛ چنانچ|ه از ام||ام
سر القرآن برأيك ،حتى تفقھه عiن
علی )ع( روايت ذيل نقل شده که آن حضرت فرمودند :ايّاك ان تف ّ
العلمiاء ،از آن بپرھي||ز ك||ه ق||رآن را ب|ه رأى خ||ود تفس||ير كن||ى ،پ||يش از آن ك|ه ب||ه وس||يله عالم||ان )ب||ه
حقايق قرآن( ،آن را فھميده باشى .17در توضيح اين حديث در کتاب " الحي|اة" آم|ده اس|ت " :منظ|ور
از علم|ا ،در ح|ديث ام||ام عل|ى »ع«  :حتّiى تفقھiiه عiن العلمiiاء ،كس|ى ج|ز ائ ّم||ه ط|اھرين »ع« ،ك||ه
عالمان واقعى علم قرآنند ،نيست .آنچه گفته شد واقعيّتى است پژوھيده؛ و اين خ|ود ھم|ان ام|رى اس|ت
كه پيامبر ھادى »ص« ،از آن ،بيشتر از ھر چيز ديگر بر ا ّم|ت خ|ود م|ى ترس|يد .چ|ون ب|ديھى اس|ت
كه مقصود از كسانى كه پيامبر اكرم »ص« مىگويد» ،دست ب|ه تأوي|ل ق|رآن م|ىزنن|د ،و آي|ات آن را
بر معانيى جز آنچه ھست حمل مىكنند« ،مردم عادى و كاسبان بازار و كشاورزان روستاھا نيس|تند،
بلكه مقصود عالمان و محقّقانى ھستند كه ميان مردم شھرت دارن|د ،و پيوس|ته در ك|ار بح|ث و تحقي|ق
و تأليف ھستند ،و واضع و كاربرنده اصطالحات علميند و بدينسان پيامبر اك|رم »ص« ،در اي|ن ب|اره

13

پيشگويى كرد ،و ب|ه وس|يله اي|ن بيمھ|ا و ھش|دارھا ك|ه داد فھماني|د ك|ه مش|كل »تأوي|ل ق|رآن« در مي|ان
ا ّمت پيش خواھد آمد .18" .و ھمچنين در ھمان مأخذ آمده است " :احاديث نيز ...در باره تأوي|ل ق|رآن
و »علم تأويل« سخن گفتهاند ،و گفتهاند كه اين علم مختص است به اھل آن .بدين گون|ه خ|وب روش|ن
مىشود كه »علم تأويل« غي|ر از تأوي|ل ك|ردن آي|ات ق|رآن و »تفس|ير ب|ه رأى« اس|ت ك|ه برخ|ى ب|دان
دست يازيدهاند .بنابراين ،ھر گونه تأويل قرآن و تفسير آيات آسمانى بدين ش|كل -يعن|ى تأوي|ل از پ|يش
خود و تفسير به رأى -از جمل|ه بزرگت|رين خطاھ|ا و گمراھيھاس|ت ...ب|ه ھم|ين دلي|ل اس|ت ك|ه پي|امبر
اكرم »ص« مىگويد " :أكثر ما أخاف علiى أ ّمتiي مiن بعiدي ،رجiل يتiأ ّول القiرآن ،يضiعه علiى غيiر
مواضعه ،بيشترين ترسى كه براى امتم پس از خود دارم ،از پيدا شدن كسانى است كه به تأويل آي|ات
قرآن مىپردازند ،و آنھا را به معناھايى جز آنچه ھست مىگيرند".19
 تأويل موکول به آخرالزمان
در قرآن مجيد و احاديث مرويه تصريح گرديده ک|ه تأوي|ل آي|ات ق|رآن ک|ريم ھن|وز نيام|ده و انج|ام اي|ن
مھم مخصوص موعود آخر الزمان می باش|د ،و آن حض|رت تأوي|ل آي|ات قرآن|ی و مع|انی اص|ليه اي|ن
کتاب شريف را روش|ن و معل|وم م|ی نماي|د .در آي|ه  39س|وره ي|ونس آم|ده اس|ت " :بَْ iل َك ﱠiذبُو ْا ِب َمiا لَْ iم
يُ ِحي ُ
ب الﱠِ iذينَ ِمiن قَْ iب ِل ِھ ْم  ،...يعن|ی بلک|ه تک|ذيب کردن|د ق|رآن را
طو ْا ِب ِع ْل ِم ِه َولَ ﱠما يَ ْأ ِت ِھ ْم ت َْأ ِويلُiهُ َك َiذ ِل َك َك ﱠiذ َ
بسبب آنکه احاطه نمی نمايند بعلم آن و حال آنک|ه ھن|وز تأوي|ل آن نيام|ده اس|ت؛ پيش|ينيان ھ|م اينچن|ين
تکذيب کردند  ."...عالمه مجلسی در کتاب "بحاراالنوار" از زراره از امام ص|ادق )ع( رواي|ت م|ی
ﷲ ع عَنْ َھ ِذ ِه ْاألُ ُمو ِر ا ْل ِع َ
iام ِمiنَ ال ﱠر ْج َعِ iة َو أَشْiبَا ِھ َھا فَقَiا َل إِنﱠ ھ ََiذا
کند :عَنْ ُز َرا َرةَ قَا َل َ
سأ َ ْلتُ أَبَا َع ْب ِد ﱠ ِ
ظ ِ
ﷲُ َع ﱠز َو َج iﱠل بَْ iل َك ﱠiذبُوا ِبمiا لَْ iم يُ ِحي ُ
سأَلُونَ َع ْنهُ لَ ْم يَ ِج ْئ أَ َوانُهُ َو قَ ْد قَا َل ﱠ
طiوا ِب ِع ْل ِمِ iه َو لَ ﱠمiا يَ ْiأ ِت ِھ ْم
الﱠ ِذي تَ ْ
ت َْأ ِويلُiiه ،20يعن||ی زراره گوي||د از ام||ام ص||ادق )ع( پرس||يدم از ام||ور عظيم||ه رجع||ت و امث||ال آن .آن
حضرت فرمود اين چيزھا که می پرسيد ھنوز اوقات آن نرسيده است .پس اين آيه مبارک|ه را ت|الوت
فرمود بَ ْل َك ﱠذبُو ْا ِب َما لَ ْم يُ ِحي ُ
طو ْا ِب ِع ْل ِم ِه َولَ ﱠما يَ ْأ ِت ِھ ْم ت َْأ ِويلُهُ.
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ص ْلنَاهُ َعلَى ِع ْل ٍم ُھدًى
ب فَ ﱠ
ھمچنين ،در آيات  52و  53سوره اعراف آمده استَ " :ولَقَ ْد ِج ْئنَاھُم ِب ِكتَا ٍ
َو َر ْح َمةً ﱢلقَ ْو ٍم يُؤْ ِمنُونَ )َ (52ھ ْل يَن ُ
سوه ُ ِمن قَ ْب ُل قَ ْد
ظ ُرونَ إِالﱠ ت َْأ ِويلَهُ يَ ْو َم يَأْتِي ت َْأ ِويلُهُ يَقُو ُل الﱠ ِذينَ نَ ُ
ق  ،...يعنی و محققا ما برای ايشان کتابی آورديم که آن را بر اساس علم و
س ُل َر ﱢبنَا ِبا ْل َح ﱢ
َجاءتْ ُر ُ
دانش تفصيل داديم برای ھدايت و رحمت آن گروه که ايمان می آورند .آيا جز اين انتظار دارند که
تأويل آن به آنان برسد؟ آن روز فرا رسد کسانی که آن را پيش از اين فراموش کرده بودند خواھند
گفت :ھمانا رسوالن پروردگارمان حق را برای ما آوردند" .در تفسير آيه  53سوره اعراف " َھ ْل
يَ ْن ُ
ظرُونَ ِإ ﱠال ت َْأ ِويلَهُ يَ ْو َم يَ ْأ ِتي ت َْأ ِويلُهُ ،آيا جز اين انتظار دارند که تأويل آن به آنان برسد؟" ،در "
تفسير قمی" آمده است :فھو من اآليات التي تأويلھا بعد تنزيلھا ،قال ذلك في القائم ع و يوم
القيامة ،21يعنی پس آيه مذکور از آياتی است که تأويل آن بعد از نزولش می آيد ،بگو آن تأويلش در
زمان قائم و يوم قيامت می باشد.
ﱢين ُك ﱢل ِه
سولَهُ ِبا ْلھُدى َو ِدي ِن ا ْل َح ﱢ
س َل َر ُ
و در تفسير آيه  33سوره توبه " ُھ َو الﱠ ِذي أَ ْر َ
ق ِليُ ْظ ِھ َرهُ َعلَى الد ِ
ش ِر ُكونَ  ،يعنی اوست خدايی که پيامبرش را با ھدايت و دين حق فرو فرستاد تا آن را
َو لَ ْو َك ِره َ ا ْل ُم ْ
بر ھمه اديان پيروز گرداند اگر چه ناخوشايند کافران باشد" از امام صادق )ع( روايت شده است:
فَقَا َل َو ﱠ
ق َكا ِف ٌر
ﷲِ َما نَ َز َل ت َْأ ِويلُ َھا بَ ْع ُد َو َال يَ ْن ِز ُل ت َْأ ِويلُ َھا َحتﱠى يَ ْخ ُر َج ا ْلقَا ِئ ُم ع فَإِ َذا َخ َر َج ا ْلقَا ِئ ُم ع لَ ْم ي َ ْب َ
ص ْخ َر ٍة
ا ا ْل َع ِظ ِيم َو َال ُم ْ
وجهُ َحتﱠى أَنْ ل َ ْو َكانَ َكا ِفراً أَ ْو ُم ْ
ش ِركا ً ِفي بَ ْط ِن َ
اإل َم ِام ِإ ﱠال َك ِره َ ُخ ُر َ
ِب ﱠ ِ
ش ِر ٌك ِب ْ ِ
لَقَالَتْ يَا ُمؤْ ِمنُ ِفي بَ ْط ِني َكا ِف ٌر فَا ْك ِس ْر ِني َو ا ْقتُ ْله22؛ يعنی به خدا سوگند! ھنوز تأويل اين آيه نازل
نشده است و تا زمان قائم )ع( نيز نازل نخواھد شد .پس زمانی که قائم )ع( به پا خيزد ،ھيچ کافر و
مشرکی نمی ماند مگر آنکه خروج او را ناخوشايند می شمارد.
سانَ َك ِلتَ ْع َج َل ِب ِه ) (16إِنﱠ َعلَ ْينَا
و ھمچنين در آيات  19 – 16سوره قيامت آمده استَ " :ال ت َُح ﱢركْ ِب ِه ِل َ
َج ْم َعهُ َو ُق ْرآنَهُ ) (17فَإِ َذا قَ َر ْأنَاه ُ فَاتﱠ ِب ْع قُ ْرآنَهُ ) (18ثُ ﱠم ِإنﱠ َعل َ ْينَا بَيَانَهُ ) ،(19يعنی با شتاب و عجله
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زبان به قرائت قرآن مگشای .که ما خود قرآن را محفوظ داشته و بر تو فرا خوانيم .پس ھرگاه آن
را خوانديم از خواندن آن پيروی کن .پس از آن بر ماست که )حقايق( آن را بر تو بيان کنيم"؛ به
عبارت ديگر ،در آينده بيان و تفسير اين آيات را ما خواھيم فرستاد.
در کتب مقدسه بنی اس|رائيل ،ني|ز ،ان|ذارات و پيش|گوئی ھ|ايی ب|ه ص|ورت اش|ارات و تش|بيھات بي|ان
گردي||ده ،ک||ه تأوي||ل آي||ات کت||ب مقدس||ه و ب||از ش||دن خ||تم رحي||ق مخت||وم و وع||ده تبي||ين مع||انی مکنون||ه
مخصوص موعود آخر الزمان می باشد.
" اما تو ای دانيال کالم را مخفی دار و کتاب را تا زمان آخر مھر کن" )دانيال نبی باب  12آيه .(4
" او جواب داد که ای دانيال برو زيرا اين کالم تا زمان آخر مخفی و مختوم شده اس|ت" )داني|ال نب|ی
باب  12آيه .(9
" و تمامی رويا برای شما مثل کالم طومار مختوم گرديده است" )اشعيا باب  29آيه .(11
" اين چيزھا را به مثل ھا به شما گفتم لکن ساعتی می آيد که ديگر به مثل ھا با شما حرف نم|ی زن|م
بلکه از پدر به شما آشکارا خبر خواھم داد" )انجيل يوحنا باب  16آيه .(25
" کالم انبي|ا را ني|ز محکمت|ر داري|م  ...ک|ه ھ|يچ نب|وت کت|اب از تفس|ير خ|ود نب|ی نيس|ت" )رس|اله دوم
پطرس باب  1آيات  19و .(20
" زي||را ک||ه نب||وت ب||ه اراده انس||ان ھرگ||ز آورده نش||ده بلک||ه مردم||ان ب||ه روح الق||دس مج||ذوب ش||ده از
جانب خدا سخن گفتند" )رساله دوم پطرس باب  1آيه .( 21
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 تفاوت تفسير مظاھر ظھور جديد با تفسير علماء
در ت||اريخ ادي||ان اش||اراتی ياف||ت م||ی ش||ود مبن||ی ب||ر آن ک||ه ،تفاس||ير ارائ||ه ش||ده در خص||وص ش||ريعت
حضرت موسی و صحف انبياء ،توسط علمای يھود ،مغاير با تفاسيری بود ک|ه حض|رت عيس|ی بي|ان
م||ی فرمودن||د .چنانچ||ه در اي||ن خص||وص م||ذکور اس||ت " :آنچ||ه ک||ه ب||يش از ھ||ر چي||ز فريس||يان ) از
بزرگترين مذاھب يھود( را رنجه م|ی س|اخت ھمان|ا کم|ال آزادی عيس|ی در تفس|ير ش|ريعت موس|ی و
صحف انبياء بود که بدون اعتنا به سنن و احاديث يھود آنھا را تأويل و تفسير می نمود.23" ...
در اخب||ار و رواي||ات اس||المی ني||ز ش||واھدی مبن||ی ب||ر اخ||تالف نظ||ر ق||ائم ب||ا مس||لمين در تفس||ير آث||ار
اسالمی به چشم می خورد؛ چنانچه در جلد سيزدھم بحار االنوار ،روايت ذيل از فضيل اب|ن يس|ار از
امام صادق )ع( آمده است ... ":قائم )ع( ما در وقتی که قيام می نمايد به خاليق مبعوث م|ی ش|ود در
حالتی که ھمه ايشان کتاب خ|دا را ب|ه عقاي|د باطل|ه خ|ود تاوي|ل م|ی کنن|د و ب|ه عقاي|د خ|ود ب|ه آي|ات آن
حجت و دليل می آورند .24ابن عربی نيز در باب  366فتوحات مکيه ،ب|ه ع|دم موافق|ت احک|ام مھ|دی
موعود با احکام علمای اسالم اشاره می کند " :يخالف في غالب أحكامه مذاھب العلماء".25
باری ،تفسير آيات الھی توسط علماء دين|ی ،ب|ر خ|الف مض|امين اص|لی و آنچ|ه مقص|ود حقيق|ی الھ|ی
اضiِ iع ِه" )نس||اء (46 /را ،ائم||ه اطھ||ار
اس||ت و مص||داق ي||افتن بي||ان مب||ارک "يُ َح ﱢرفُiiونَ ا ْل َك ِل َ iم َعiiن ﱠم َو ِ
پيشاپيش اخبار نموده اند؛ چنانچه ،حضرت اميرالمؤمنين در خطبه  147نھج البالغ|ه م|ی فرماين|د" :
اط ِiل َو َال أَ ْكثََ iر
س ِفي ِه ش َْي ٌء أَ ْخفَiى ِمiنَ ا ْل َح iﱢ
سيَ ْأ ِتي َعلَ ْي ُك ْم ِمنْ بَ ْع ِدي َز َمانٌ لَ ْي َ
َو ِإنﱠهُ َ
ق َو َال أَ ْظ َھَ iر ِمiنَ ا ْلبَ ِ
ق ِت َال َو ِتِ iه
ب إِ َذا تُ ِلَ iي َح iﱠ
سو ِل ِه َو لَ ْي َ
ﷲ َو َر ُ
ان ِس ْل َعةٌ أَ ْب َو َر ِمنَ ا ْل ِكتَiا ِ
ب َعلَى ﱠ ِ
ِمنَ ا ْل َك ِذ ِ
س ِع ْن َد أَھ ِْل َذ ِل َك ال ﱠز َم ِ
اض ِعه" .26يعنی ،ھ|ر آين|ه ب|زودی پ|س از م|ن ب|ر ش|ما زم|انی خواھ|د
َو َال أَ ْنفَ َ
ق ِم ْنهُ إِ َذا ُح ﱢرفَ عَنْ َم َو ِ
آمد که در آن زمان چيزی مخفی تر از حق نباشد و نه آشکارتر ار باطل و نه زياده از ک|ذب ب|ر خ|دا
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و رس|ول او .و در ن||زد اھ|ل آن زم||ان مت|اعی کس||اد ت|ر از کت||اب نباش|د چ||ون براس|تی ت||الوت ش||ود و
متاعی از کتاب رواج تر نباشد چون از مواضع خود تحريف يابد.
ھمچنين ،در " بھشت ک|افی" در نام|ه ام|ام ب|اقر علي|ه الس|الم ب|ه س|عد الخي|ر آم|ده اس|ت ... " :بش|ناس
نظاير آنھا را )احبار يھود ،و رھبان نصارى( در اين ا ّمت؛ كسانى ك|ه الف|اظ و واژهھ|اى ق|رآن را ب|ر
پا مىدارند و حدود و مقرّرات حقيقى آن را تحريف م|ىكنن|د و ب|ر خ|الف م|ا ،ب|ه تفس|ير و تطبي|ق آن
مىپردازند".27
باری ،تفسير حقيقی آيات الھی کتب مقدسه بر خالف تفاسير ارائه شده توسط علم|اء دين|ی ،مط|ابق ب|ا
بشارات روايت شده ،در اين دور و ظھور اعظم به وقوع پيوست ،و تفاسير ب|ديع و دلنش|ينی از آي|ات
قرآن کريم و کتب مقدسه اديان پيشين نازل گرديد که در نوع خود بی نظير و زيبنده مقام موع|ود م|ی
باشد .برخی مصداق ھا و حق|ايقی ک|ه در آي|ات متش|ابه درب|اره آنھ|ا س|خن رفت|ه ،مانن|د حش|ر و نش|ر،
بھش||ت و جھ||نم ،قيام||ت ،مالئك||ه ،عالم||ات ظھ||ور و  ...ک||ه قاب||ل درک نم||ی باش||د ،در آث||ار حض||رت
اعلی ،حضرت بھاءﷲ و حضرت عبدالبھاء تبيين شده اس|ت .ھمچن|ين ،در آث|ار ادي|ان ب|ابی و بھ|ائی،
معانی ب|ديعی ب|رای ش|مس و قم|ر و نج|وم و س|ماء و ارض ارائ|ه ش|ده ک|ه ب|ا مطالع|ه آنھ|ا ميت|وان ب|ر
اصطالحات انبياء وقوف يافت و بر فھم کالم الھی نائل آمد.
حضرت بھاءﷲ در کتاب مستطاب اقدس ،فقره پنجم ،در خصوص برداشتن مھ|ر از اس|رار و رم|وز
کتب مقدسه م|ی فرماين|د :ال تحسiبن انiا نزلنiا لکiم االحکiام بiل فتحنiا خiتم الرحيiق المختiوم باصiابع
القدرة و االقتدار يشھد بذلک ما نزل من قلم الوحی تفکروا يiا اولiی االفکiار ،يعن|ی گم|ان مبري|د ک|ه
برای شما احکام نازل ک|رديم ،بلک|ه گش|وديم مھ|ر ب|اده ای را ک|ه مھ|ر ش|ده ب|ود ب|ه انگش|تان ق|درت و
اقت||دار الھ||ی .ش||ھادت م||ی دھ||د ب||ه اي||ن مس||ئله آنچ||ه ک||ه ن||ازل ش||ده از قل||م وح||ی الھ||ی .تفک||ر کني||د ای
صاحبان فکر و ای عقال و دانشمندان.
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قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس

که نه ھر کو ورقی خواند معانی دانست

)حافظ شيرازی(
برای مثال ،معنای قيامت )روز داوری( ،در اين ظھور اعظم ،مورد تأويل و تفسير قرار گرفته
است؛ چنانکه با استناد به تبيينات طلعات مقدسه اديان بابی و بھائی که به وحی الھی نازل گرديده و
با عنايت به اين مطلب که تأويل آيات قرآن مجيد با ظھور قائم روشن می شود ،قيامت ،ھمانطور که
ائمه اطھار نيز صراحتا ً در احاديث ذکر کرده اند ،چيزی جز قيام و ظھور پيامبران آسمانی نمی
باشد؛ موالنا به زيبايی تمام در شعری به اين حقيقت اشاره می کند:
پس محمد صد قيامت بود نقد

زانكه ح ّل شد در فنايش ح ّل و عقد

زاده ثانيست احمد در جھان

صد قيامت بود أو

اندر عيان

زو قيامت را ھمى پرسيدهاند

كاى قيامت تا قيامت راه چند

با زبان حال مىگفتى بسى

كه ز محشر حشر را پرسد كسي!

پس قيامت شو قيامت را ببين

ديدن ھر چيز را شرط است اين
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باری ،در اخبار و روايات اھل بيت يوم ظھور قائم موعود ،يوم قيامت ناميده شده؛ چنانچه در "
سا َعةُ قال خروج القائم ع .29به عبارتی قيامت چيزی جز
ت ال ﱠ
تفسير قمی" آمده است :في قوله ا ْقتَ َربَ ِ
ظھور يک شريعت جديد در ادامه شرائع قبل نيست و قيامت شريعت قبل ،شريعت بعد بوده و قيامت
در عرض عالم می باشد نه در طول عالم.
در حديثی از مفضل بن عمر از امام صادق )ع( صراحتا روز ظھور قائم موعود را روز قيامت
ْ
ور ْال ُم ْن َت َ
شمرده اندْ :ال ُمفَض ِﱠل ب ِْن ُع َم َر قَا َل َسأ َ ْل ُ
ت
ي الصﱠا ِد َ
ظ ِر ْال َم ْھ ِديﱢ ع ِم ْن َو ْق ٍ
ت َس ﱢي ِد َ
ق ع ھَلْ ِل ْل َمأ ُم ِ
 أَ ْن ي َُو ﱢقتَ ُ
ت يَ ْعلَ ُمهُ ِشي َعتُنَا قُ ْل ُ
ك قَا َل ِألَ ﱠن ُه
ت يَا َس ﱢي ِدي َو ِل َم َذا َ
ظھُو َرهُ ِب َو ْق ٍ
ت يَ ْع َل ُمهُ ال ﱠناسُ فَ َقا َل َح َ
ُم َوقﱠ ٍ
اش ِ ﱠ ِ
ھُ َو السﱠا َعةُ الﱠ ِتي قَا َل ﱠ
ساعَة أَي ﱠانَ ُم ْرساھا قُ ْل إِنﱠما ِع ْل ُمھا ِع ْن َد َر ﱢبي ال يُ َج ﱢليھا
سئَلُونَ َك ع َِن ال ﱠ
ﷲُ تَ َعالَى يَ ْ
19

ض )اعرافْ (187 /اآليَةَ َو ھُ َو السﱠا َعةُ الﱠ ِتي قَا َل ﱠ
ﷲُ تَ َعا َلى
ِل َو ْق ِتھا ِإ ﱠال ُھ َو ثَقُلَتْ ِفي ال ﱠ
سماوا ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
سا َع ِة )لقمانَ (34/و لَ ْم يَقُلْ إِنﱠ َھا
سا َع ِة أَيﱠانَ ُم ْرساھا )نازعاتَ (42/و قَا َل ِع ْن َدهُ ِع ْل ُم ال ﱠ
سئَلُونَ َك َع ِن ال ﱠ
يَ ْ
سا َعةَ أَنْ ت َْأ ِتيَ ُھ ْم بَ ْغتَةً فَقَ ْد جا َء أَشْرا ُ
ِع ْن َد أَ َح ٍد َو َقا َل فَ َھ ْل يَ ْن ُ
ال
ظ ُرونَ ِإ ﱠال ال ﱠ
طھا ْاآليَةَ )محمدَ (18/و قَ َ
سا َعةَ تَ ُكونُ قَ ِريبا ً) -احزاب(63/
ش ﱠ
سا َعةُ َو ا ْن َ
ق ا ْلقَ َم ُر )قمرَ (1/و َقا َل ما يُ ْد ِري َك لَ َع ﱠل ال ﱠ
ت ال ﱠ
ا ْقتَ َربَ ِ
ستَ ْع ِج ُل ِب َھا الﱠ ِذينَ ال يُؤْ ِمنُونَ ِبھا َو ال ﱠ ِذينَ آ َمنُوا ُم ْ
ش ِفقُونَ ِم ْنھا َو يَ ْعلَ ُمونَ أَنﱠ َھا ا ْل َح ﱡ
ق أَال ِإنﱠ الﱠ ِذينَ
يَ ْ
الل بَ ِعي ٍد) 30شوری ،(18/خالصه بيان آنکه مفضل بن عمر می گويد که
يُمارُونَ ِفي ال ﱠ
سا َع ِة لَ ِفي َ
ض ٍ
از حضرت صادق )ع( پرسيدم که آيا برای ظھور حضرت مھدی مأمول منتظر وقتی ھست که
مردم دانند .آن حضرت فرمود حاشا که خداوند برای ظھور مھدی وقتی مقرر فرمايد که شيعه ما آن
را بدانند .گفتم يا سيدی سبب اين چيست ،فرمود زيرا که يوم ظھور ھمان ساعت قيامت است که
خداوند تبارک و تعالی فرموده است " :درباره قيامت از تو سؤال مىكنند ،كى فرا مىرسد؟! بگو:
علمش فقط نزد پروردگار من است؛ و ھيچ كس جز او)نمىتواند( وقت آن را آشكار سازد؛ در
آسمانھا و زمين ،سنگين است)اعراف "(187/و يوم ظھور ھمان ساعت است که خداوند تبارک و
تعالی فرموده است " :و از تو درباره قيامت مىپرسند كه در چه زمانى واقع مىشود؟
)نازعات"(42/؛ و ھم فرموده است :نزد خداوند است علم ساعت و قيامت) لقمان "(34/و نفرموده
نزد احدی ديگر ھست و ھم فرموده " :آيا آنھا جز اين انتظارى دارند كه قيامت ناگھان فرا رسد ،در
حالى كه ھم اكنون نشانهھاى آن آمده است )محمد "(18/و الی آخر.
يب يعنی ،چه ميدانى ،شايد
سا َعةَ قَ ِر ٌ
ھمچنين ،در تفسير آيه  16سوره شوری " َو ما يُ ْد ِري َك لَ َع ﱠل ال ﱠ
ساعت )قيام قيامت( نزديك باشد؟!" ،مفضل بن عمر از حضرت صادق )ع( نقل كرده كه منظور
31
ذاب
وقت ظھور قائم است  .و ايضا در تفسير آيه  75سوره مريم " َحتﱠى ِإذا َرأَ ْوا ما يُو َعدُونَ ِإ ﱠما ا ْل َع َ

ضعَفُ ُج ْندا ً يعنى :تا آن زمان كه ببينند آنچه را كه به
سيَ ْعلَ ُمونَ َمنْ ُھ َو ش ﱞَر َمكانا ً َو أَ ْ
َو إِ ﱠما ال ﱠ
سا َعةَ فَ َ
آنھا وعده كرده بوديم :يا عذاب را و يا ساعت قيامت را! پس به زودى خواھند دانست چه كسى
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بدترين جاى دارد و نيروى او ضعيف تر است؟" آمده است " :ابو بصير از امام ششم نقل كرده كه
فرمود» :إِذا َرأَ ْوا ما يُو َعدُونَ « قيام قائم ماست و آن ساعتى است كه پيروان باطل خواھند ديد ،و
عذاب خدا را به دست تواناى قائم آل محمد خواھند چشيد".32
بدين دليل است که رسيدگی به حساب خالئق که از اھداف برپايی قيامت )روز داوری( می باشد
ي َو ِل ْل ُمؤْ ِمنينَ يَ ْو َم
نيز ،به قيام قائم تفسير شده است؛ چنانچه ،در تفسير آيهَ " :ربﱠنَا ا ْغ ِف ْر لي َو ِلوا ِل َد ﱠ
ساب )ابراھيم ،(41/يعنی پروردگارا! من و پدر و مادرم و ھمه مؤمنان را ،در آن روز كه
يَقُو ُم ا ْل ِح ُ
ساب معناه:
حساب برپا مىشود ،بيامرز!" ،در " تفسير جوامع الجامع" طبرسی آمده است :يَقُو ُم ا ْل ِح ُ
يثبت ،و ھو مستعار من قيام القائم ،33يعنی بر پا شدن حساب ،استعاره ای از قيام قائم می باشد.
نکته حائز اھميت ديگر آنکه ،عالئمی که در خصوص رجعت ثانی و ظھور مجدد حضرت مسيح
در اناجيل مقدسه آمده؛ مانند نزول مصيبتھا ،ريختن ستارگان ،تاريک شدن ماه و خورشيد ،زلزلة
االرض ،ضيق ارض ،نوحه قبائل ارض ،نزول مالئکه ،آمدن مالئکه در سايه ای از ابر ،نزول
دخان ،رعد و برق ،صيحه آسمانی؛ ھمان عالئم به عينه در قرآن مجيد در خصوص قيامت مذکور
گرديده که روشن است مقصود قيام يکی از پيامبران می باشد .چنانچه ،در "ارشاد القلوب" روايتی
نقل گرديده که حضرت رسول اکرم )ص( عالمات قيامت را به ظھور حضرت عيسی تفسير نموده
ش َرا َ
اند ... " :فَقَا َل فَأ َ ْع ِل ْمنَا أَ ْ
ض ا ْل ِع ْل ُم َو تَ ْكثُ َر ال ﱠز َال ِز ُل َو تَ ْكثُ َر ا ْلفِتَنُ
ط َھا فَقَا َل َال تَقُو ُم ال ﱠ
سا َعةُ َحتﱠى ي ُ ْقبَ َ
اب َو يَ ُكونَ َخسْفٌ
ب ا ْل َعا ِم ُر َو يُ ْع َم َر ا ْل َخ َر ُ
َو يَ ْظ َھ َر ا ْل َھ ْر ُج َو ا ْل َم ْر ُج َو تَ ْكثُ َر ِفي ُك ُم ْاألَ ْھ َوا ُء َو يُ َخ ﱠر َ
س ِمنْ َم ْغ ِر ِب َھا َو ت َْخ ُر َج الدﱠابﱠةُ َو
ب َو تَ ْطل ُ َع ال ﱠ
ِبا ْل َم ْ
ش ْم ُ
ب َو َخسْفٌ ِب َج ِزي َر ِة ا ْل َع َر ِ
ق َو َخسْفٌ ِبا ْل َم ْغ ِر ِ
ش ِر ِ
يح ِمنَ ِج َھ ِة ا ْليَ َم ِن
سى ابْنُ َم ْريَ َم فَ ُھنَا َك ت َْأ ِتي ِر ٌ
وج َو يَ ْن ِز َل ِعي َ
وج َو َم ْأ ُج ُ
يَ ْظ َھ َر الد ﱠﱠجا ُل َو يَ ْنت َِش َر يَ ْأ ُج ُ
ع أَ َحدا" ،34يعنی سپس آن مرد عرض كرد ما را از عالمات قيامت آگاه كن.
أَ ْليَنُ ِمنَ ا ْل َح ِري ِر فَ َال تَ َد ُ
بعد فرمود ،قيامت نيايد تا اينكه دانش مردم زياد شود ،زلزله فراوان گردد :فتنه و آشوب و
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خونريزى بسيار گردد ،ھرج و مرج آشكار شود ،و ھواپرستى در ميان شما فراوان گردد ،آباديھا
ويران ،ويرانهھا آباد ،و در آن وقت در مشرق و مغرب و جزيرة العرب زمين فرو رود ،آفتاب از
مغرب بتابد ،جنبندگان بيرون آيند ،دجال آشكار شود ،يأجوج و مأجوج پراكنده در زمين شوند،
عيسى بن مريم از آسمان فرود آيد.
حضرت مسيح نيز خود را قيامت و حيات خوانده اند؛ چنانچه در انجيل يوحنا باب  11آيات – 25
 26آمده است :عيسی بدو گفت من قيامت و حيات ھستم ھر که به من ايمان آورد اگر مرده باشد
زنده گردد .و ھر که زنده بود و به من ايمان آورد تا به ابد نخواھد مرد آيا اين را باور ميکنی؟
مطلب ديگر آنکه ،پس از وقوع ح|وادث و تغيي|رات مھي|ب و عظ|يم قيام|ت؛ يعن|ی زم|انی ک|ه م|اه ب|ی
نور گردد ،خورشيد و ماه يک جا جمع شوند و پس از انفطار آسمان و ريزش و پراکن|دگی کواک|ب و
ستارگان ،از ھم پاشيدن ک|وه ھ|ا و ديگ|ر عالم|ات قيام|ت؛ مط|ابق آي|ات ذي|ل ،برخ|ی از وق|وع قيام|ت
آگ|اه نش||وند!؛ در غفل||ت غوط||ه خ|ورده و ايم||ان نياورن||د و فرات||ر از اينھ|ا ،يک||ديگر را انک||ار ک||رده و
لعنت می نمايند) اين آيات ماھيت قيام|ت را از آنچ|ه ن|زد عم|وم تص|ور م|ی ش|ود ،متف|اوت جل|وه م|ی
ضی األمُ iر َوھُiم فiی َغفلَiه ٍ
دھد!( .باری ،در آيه  39سوره مريم آمده استَ :وأنذ ِرھُم يو َم َ
الحس َر ِه إذ قُ ِ
َوھُم َال يو ِمنُونَ  ،يعنی آنھا را از يوم حسرت )قيامت( آگاه كنيد  ،زم|انی ك|ه ك|ه ام|ر ب|ه انج|ام رس|د ،
در حالی كه آنھا در غفلت فرو رفته اند و ايمان نمی آورند! ھمچنين در ديگر آيات مرب|وط ب|ه قيام|ت
سiا َعهُ بَ َغتiهً َو ھُiم الَيشُ iعرُونَ )يوس|ف/
ﷲ أو تَأتَي ُھ ُم الّ َ
ب ِ
اشيهٌ ﱢمن ع ََذا ِ
آمده است :أفَأمنُوا أن تَأ ِتتَ ُھم َغ ِ
 ،(107يعنی آيا آنھا ايمن ھستند که عذاب سخت خداوند بر آنھا خواھد آم|د ي|ا اينک|ه س|اعت )قيام|ت(
بر آنھا به طور ناگھانی خواھد آمد و آنھا نمی فھمندَ .ھ ْل يَ ْن ُ
سا َعةَ أَنْ ت َْiأ ِتيَ ُھ ْم بَ ْغتَiةً َو ھُْ iم ال
ظرُونَ ِإالﱠ ال ﱠ
ش ُعرُونَ )زخرف ،(66/يعنی آيا جز اين انتظار دارن|د ك|ه قيام|ت ناگھ|ان ب|ه سراغش|ان آي|د در ح|الى
يَ ْ
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ضا )عنکبوت ،(25/يعن|ی ام|ا در ي|وم
ضك ُم بَع ً
ض َويلعَنُ بَع ُ
كه نمىفھمند .يو َم القيامه يكفُ ُر بَع ُ
ضك ُم ببَع ٍ
قيامت بعضی ديگر را انكار خواھيد كرد و بعضی از شما بعضی را لعنت خواھيد نمود.
دقيقا به ھمين مضمون ،در احاديث نيز در خصوص امتحان مسلمين در زمان ظھور قائم از حسن
س ِمعْتُ ا ْل َحسَنَ بْنَ َع ِل ﱟي ع يَقُو ُل َال يَ ُكونُ ْاألَ ْم ُر الﱠ ِذي تَ ْنت َِظرُونَ
بن علی )ع( روايت شده است :قَالَتْ َ
س ﱢم َي
ض ُك ْم َب ْعضا ً َو َحتﱠى يُ َ
ض َو َحتﱠى يَ ْلعَنَ بَ ْع ُ
ض َو يَ ْتفُ َل بَ ْع ُ
َحتﱠى يَ ْب َرأَ بَ ْع ُ
ض ُك ْم ِفي ُو ُجو ِه بَ ْع ٍ
ض ُك ْم ِمنْ بَ ْع ٍ
ض ُك ْم بَ ْعضا ً َك ﱠذا ِبين ،35يعنی نخواھد بود امری که شما منتظر آن ھستيد تا آنوقت که بعضی از شما
بَ ْع ُ
از بعض ديگر تبری جويند و بعضی در روی بعضی آب دھان اندازند و بعضی بعضی را لعن کنند
و بعضی از شما بعضی را دروغگو نامند.
جالب توجه آنکه حضرت مسيح نيز در خصوص رجعت خ|ود در آخ|ر الزم|ان ھش|دار م|ی دھن|د ک|ه
"روز خداوند چون دزد خواھ|د آم|د" )رس|اله دوم پط|رس ،ب|اب س|وم ،آي|ه دھ|م( و کس|انی ک|ه ھش|يار
نباشند از ظھور او آگ|اه نگردن|د .آن حض|رت م|ی فرماين|د" :بي|دار باش|يد زي|را نم|ي داني|د ك|ه در چ|ه
وقت صاحب خان|ه م|ي آي|د  ...مب|ادا ناگھ|ان آم|ده ش|ما را خفت|ه ياب|د ام|ا آنچ|ه بش|ما م|ي گ|ويم ب|ه ھم|ه
ميگويم بيدار باشيد" )مرقس ،آي|ه  33ب|اب  .(13و در آي|ه  36ب|اب  24انجي|ل مت|ی م|ی فرماي|د :ش|ما
نيزحاضر باشيد زيرا در ساعتي كه گمان نبريد پسرانسان مي آيد.
بنابراين ،آيا وقايع مذکور در خصوص قيامت ،اتفاقاتی نيست که با ظھور يک ديان|ت جدي|د ب|ه وق|وع
می پيوندد؟!
حضرت بھاءﷲ در کتاب مستطاب ايقان ميفرمايند " :و معرفت به مبدأ و وص|ول ب|ه او حاص|ل نم|ی
شود مگر به معرف|ت و وص|ول اي|ن کينون|ات مش|رقه )پي|امبران( از ش|مس حقيق|ت .پ|س ،از لق|اء اي|ن
انوار مقدسه لقاءﷲ حاصل می شود و از علمش|ان عل|م ﷲ و از وجھش|ان وج|ه ﷲ  ...لھ|ذا ھ|ر نفس|ی
که به اين انوار مضيئه ممتنعه و شموس مشرقه الئحه در ھر ظھ|ور موف|ق و ف|ائز ش|د او ب|ه لق|اء ﷲ
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فائز است و در مدينه حيات ابديه باقيه وارد .و اين لقاء ميسر نشود برای احدی اال در قيامت که قيiام
نفس ﷲ است به مظھر کليه خود و اين است معنی قيامت که در کل کتب مسطور و م|ذکور اس|ت و
جميع بشارت داده شده اند به آن يوم ".36

 احاديث مرويه
در خص||وص ظھ||ور موع||ود و ش||واھد و عالئ||م آن رواي||ات بس||ياری نق||ل گردي||ده اس||ت؛ ل||يکن ،ب||ا توج||ه ب||ه
مطالبی که در مقدمه ذکر شد مشخص گرديد که ص|حت و س|قم رواي|ات بس|ته ب|ه وق|وع مص|داق آنھاس|ت ،ل|ذا
تحق||ق بس||ياری از اي||ن رواي||ات ب||ا ظھ||ور ادي||ان ب||ابی و بھ||ائی ،ک||ل دالل||ت ب||ر ص||حت آن رواي||ات ب |ه عن||وان
بشارات وارده دارد .اما در خصوص رواياتی که يا به وقوع نپيوسته و ي|ا بعض|ا ً بخ|ش ھ|ايی از آن ب|ه وق|وع
پيوسته ،مطالبی چند بيان می گردد.
 عدم صداقت راويان در بيان دقيق احاديث
راويان احاديث ممکن است در روايت دقيق احاديث صادق نبوده باشند؛ چنانچه از امام صادق عليه
السّالم در اين خصوص آمده است " :ما براى برخى از مردم سخنانى مىگوييم ،ولى آنھا كالم را
به گونهاى ديگر تأويل كرده ،و نتيجهاى را كه خودشان دوست دارند مىگيرند ،و حديثھا را آن
گونه كه سليقه آنھا را تأمين كند روايت مىكنند" .37حضرت علی )ع( نيز در خصوص احاديث
مجعول و اخبار گوناگون فرموده اند " :ھمانا احاديث در دسترس مردم حق و باطل و راست و
دروغ و نسخ کننده و نسخ شده و عام )شامل ھمه( و خاص )مخصوص بعضی( و محکم ) که معنی
آن آشکار( و متشابه ) که معنی آن واضح نيست( و محفوظ )از غلط و اشتباه( و موھوم )از روی
وھم و گمان( است .38"...ھمچنين ،در آثار اسالمی داليلی جھت جعل احاديث ،من جمله " ،نصرت
مذاھب بوسيله طرفداران ھر کدام از فرقه ھا" 39و " اختالفات سياسی" 40ذکر گرديده است.
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 رمز و راز نھفته در روايات و احاديث
در روايات تصريح گرديده که در کالم الھی و بشارات ائمه اطھار رمز و راز نھفته است؛ به
عبارتی تأکيد بر اين است که بشارات را به ظاھر نمی توان معنا نمود .عالمه طباطبائی در تفسير
الميزان روايت ذيل را از کتاب عيون از حضرت رضا )ع( نقل می کند " :در اخبار ما نيز مانند
قرآن محکم و متشابه ھست ،بايد که شما متشابھات آنرا به محکماتش بر گردانيد )متشابه در
اصطالح خالف محکم است که نتوان معنی منظور را به آسانی استخراج نمود( ،و زنھار
متشابھات را پيروی مکنيد که گمراه می شويد".41
ھمچنين ،مفضل بن عمر از امام صادق )ع( روايت می کند که آن حضرت فرمودندَ :خبَ ٌر تَ ْد ِري ِه
ﷲ َال نَ ُع ﱡد ال ﱠر ُج َل ِمنْ ِشي َع ِتنَا
َخ ْي ٌر ِمنْ َع َ
ش َر ٍة ت َْر ِوي ِه ِإنﱠ ِل ُك ﱢل َح ﱟ
ق َح ِقيقَةً َو ِل ُك ﱢل َ
ص َوا ٍ
ب نُوراً ثُ ﱠم قَا َل ِإنﱠا َو ﱠ ِ
فَ ِقيھا ً َحتﱠى يُ ْلحَنَ لَهُ فَيَ ْع ِرفَ اللﱠ ْحن ،42يعنی يک خبر را بفھمی بھتر است از اين که ده خبر را
روايت کنی .زيرا که ھر حقی را حقيقتی است و ھر صوابی را نوری .پس فرمود :قسم بخدا که ما
مردی را از شيعه خود فقيه و دانا نمی شماريم جز آن که به رمز و لحن قول به او گفته شود و او
بشناسد رمز را.
و در " بحار االنوار" عالمه مجلسی در باب احاديث صعب مستصعب از حضرت ابی جعفر )ع(
س ٌل أَ ْو
ب َال ي َ ْحتَ ِملُهُ ِإ ﱠال َملَ ٌك ُمقَ ﱠر ٌ
َص َع ٌ
ست ْ
ب ُم ْ
ص ْع ٌ
ب أَ ْو نَ ِب ﱞي ُم ْر َ
روايت ذيل نقل شده است :قَا َل َح ِديثُنَا َ
ُمؤْ ِمنٌ ُم ْمت ََحنٌ  ،43مضمون بيان آن که ،احاديث ما فھمش دشوار است ،بسيار دشوار .آنھا را نمی
تواند درک کند جز مالئکه مقرب يا پيامبر اولولعزم يا بنده ای که خداوند قلبش را در جھت
شايستگی ايمان آزمايش کرده باشد.
ھمچنين ،در احاديث و روايات از ائمه اطھار آمده ،کلمه ای که از آنھا نقل می شود دارای وجوه
متعدده و معانی باطنی بوده و برای آن کالم ھفتاد وجه و برای ھر وجھی مخرجی می باشد!
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چنانچه ،در کتاب بحار از حضرت ابی عبدﷲ صادق آل محمد )ع( روايت کرده که فرمودند" :
َح ِدي ٌ
يض َك َال ِمنَا َو ِإنﱠ
ف ت َْر ِوي ِه َو َال يَ ُكونُ ال ﱠر ُج ُل ِم ْن ُك ْم َف ِقيھا ً َحتﱠى يَ ْع ِرفَ َم َعا ِر َ
ث تَ ْد ِري ِه َخ ْي ٌر ِمنْ أَ ْل ٍ
يع َھا ا ْل َم ْخ َرج" ،44مضمون اين حديث
ص ِرفُ َعلَى َ
ا ْل َك ِل َمةَ ِمنْ َك َال ِمنَا لَت َ ْن َ
س ْب ِعينَ َو ْجھا ً لَنَا ِمنْ َج ِم ِ
شريف اين است که امام فرمودند اگر يک حديث ما را بفھمی بھتر از آن است که ھزار حديث از ما
روايت کنی .در ميان شيعيان ما کسی فقيه ناميده می شود که اشارات و معانی حقيقی کالم ما اھل
بيت را بفھمد و بداند زيرا يک کلمه از کالم ما ھفتاد وجه دارد و ما ھمه آن وجوه را در نظر می
گيريم و تکلم می کنيم.
 وقوع بداء
مطل||ب قاب||ل توج||ه و ح||ائز اھمي||ت ديگ||ر آن ک||ه ،ب||داء يک||ی از مس||ائل حتمي||ه ايس||ت ک||ه در ظھ||ور
پيامبران گذشته ،حض|رت موس|ی و حض|رت مس|يح ،واق|ع گردي|ده اس|ت و وق|وع ب|داء در خص|وص
ظھور قائم نيز ،صراحتا ً در احاديث ذکر گردي|ده اس|ت؛ ب|ه عب|ارتی ،ممک|ن اس|ت ک|ه تنھ|ا برخ|ی از
روايات به وقوع بپيوندند و در مابقی بداء حاصل شود .چنانچه ،عالمه مجلس|ی روايت|ی از حض|رت
صادق )ع( نقل می کند که آن حضرت می فرمايند که ممک|ن اس|ت در بعض|ی از وق|ايع مرب|وط ب|ه
ظھ||ور ق||ائم ب||داء ش||ود و اي||ن پدي||ده را آن ق |در در جاھ||ای مختل||ف تعم||يم داده ک||ه راوی ميگوي||د م||ن
ترسيدم در خود قائم ھم بداء حاصل شود و آن حضرت می فرمايند :خير ق|ائم از ميع|اد اس|تُ :م َح ﱠمُ iد
اس ِiم قَiا َل ُكنﱠiا ِع ْنَ iد أَ ِبiي َج ْعفٍَ iر
iن أَ ِبiي ا ْلقَ ِ
بْنُ َھ ﱠم ٍام عَنْ ُم َح ﱠم ِد ْب ِن أَ ْح َم َد ْب ِن َع ْب ِد ﱠ ِ
ﷲ ا ْل َخالَ ْن ِج ﱢي عَنْ دَا ُو َد ْب ِ
وم ،فَقُ ْلiتُ
س ْفيَا ِن ﱢي َو َما َجا َء ِفي ﱢ
ضا ع فَ َج َرى ِذ ْك ُر ال ﱡ
ُم َح ﱠم ِد ْب ِن َع ِل ﱟي ﱢ
الر َ
الر َوايَ ِة ِمنْ أَنﱠ أَ ْمَ iرهُ ِمiنَ ا ْل َم ْحتُِ i
 ِفي ا ْلقَا ِئ ِم قَال:
ُوم؟ قَا َل :نَ َع ْم قُ ْلنَا لَهُ فَنَ َخافُ أَنْ يَ ْب ُد َو ِ ﱠ ِ
ِألَ ِبي َج ْعفَ ٍر عليه السالمَ :ھ ْل يَ ْبدُو ِ ﱠ ِ
 ِفي ا ْل َم ْحت ِ
ا ْلقَا ِئ ُم ِمنَ ا ْل ِمي َعا ِد ،بيان :لعل للمحتوم معان يمکن البداء فiی بعضiھا و قولiه " مiن الميعiاد" اشiارة
الی انه ال يمکن البداء فيه لقوله تعالی " :ان ﷲ ال يخلف الميعاد" ،45خالص|ه بي|ان آنک|ه ... ،ذک|ر
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اسم سفيانی شد که در روايات آمده که اين عالمت از عالمتھای محتوم است .من ب|ه اب|ی جعف|ر گف|تم
که آيا ممکن است که در امر محتوم بداء شود؟ فرمود :بل|ی .در ادام|ه پرس|يدم ک|ه م|ن م|ی ترس|م ک|ه
در قائم ھم بداء شود گفت خير قائم از ميعاد است .چون خداوند فرمودهِ :إنﱠ ﱠ
ﷲَ ال يُ ْخ ِلiفُ ا ْلميعiا َد) آل
عم||ران .(9/ب||اری ،ب||داء يک||ی از اص||ول مس||لمه م||ی باش||د و رواي||ت ذي||ل از ام||ام رض||ا )ع( بي||انگر
iي ْبiiنُ
اھمي|ت اي|ن مطل|ب م|ی باش|د ک|ه عالم|ه کلين|ی در " اص|ول ک|افی" آن را بي|ان م|ی داردَ " :ع ِل ﱡ
ﷲُ نَ ِبيّiا ً قَ iﱡ
iث ﱠ
ضiا ع يَقُiو ُل َمiا بَ َع َ
ط إِ ﱠال ِبت َْحِ iر ِيم
سِ iمعْتُ ﱢ
iن ال ﱠ
الر َ
ت قَiا َل َ
صْ iل ِ
ان ْب ِ
إِ ْب َرا ِھي َم عَنْ أَ ِبي ِه ع َِن ال ﱠريﱠ ِ
 ِبا ْلبَدَاء" ،46يعنی خداوند پيغمبری را مبعوث نفرمود مگر آنک|ه دو چي|ز را ب|ه او
ا ْل َخ ْم ِر َو أَنْ يُ ِق ﱠر ِ ﱠ ِ
واجب ساخت :يکی آنکه شرب شراب را به امت خ|ود ح|رام کن|د و ديگ|ر آنک|ه ب|داء را درب|اره خ|دا
اقرار نمايد.
ھمچنين ،برخی روايات از ائمه ،تلويحا ً اشاره ب|دين مطل|ب دارد ک|ه اگ|ر در بش|ارات نارس|ائی ھ|ايی
ب|ود نباي|د م||أيوس ش|د و آن را ک|ذب و ن||ا ص|حيح پنداش|ت ،چ||را ک|ه ممک|ن اس||ت برخ|ی از آنھ|ا و ي||ا
قسمتی از آنھ|ا واق|ع نش|ود؛ ب|ه عب|ارتی باي|د ب|ه آنچ|ه واق|ع ش|د توج|ه ک|رد .چنانچ|ه ،در کت|اب مھ|دی
موعود حديثی از امام باقر )ع( روايت شده که مربوط به وقوع مسئله بدأ در ظھور حض|رت موس|ی
بوده و جای بسی تامل و تعم|ق م|ی باش|د " :در غيب|ت نعم|انی از فض|يل ب|ن يس|ار رواي|ت نم|وده ک|ه
گفت :از حضرت باقر )ع( پرسيدم آيا ظھور صاحب االمر وقت معينی دارد؟ فرم|ود :آنھ|ا ک|ه وق|ت
آنرا تعيين می کنند دروغ می گويند  ،وقتی حضرت موسی بميقات پروردگار رفت بمردم گف|ت :م|ن
سی شب از ميان شما ميروم .ولی موقعی که خداوند ده شب بر آن اف|زود بن|ی اس|رائيل گفتن|د موس|ی
خلف وعده کرده و ھمه گمراه و گوساله پرست شدند .ما نيز ھر گاه حديثی برای شiما نقiل کiرديم و
ھمانطور که گفته ايم واقع شد بگوئيiد خiدا راسiت گفiت و چنانچiه مطلبiی بiه شiما گفتiيم و بعکiس
ظاھر شد باز ھم بگوئيد خدا راست گفت تا دو بار اجر ببريد!".47

27

جال|ب توج|ه آنک|ه ،در خص||وص حض|رت مس|يح ني|ز مس||ئله ب|داء رخ داده اس|ت؛ چنانچ|ه ،در کت||اب
"مھ||دی موع||ود" آم||ده اس||ت " :کلين||ی از اب||و بص||ير نق||ل م||ی کن||د ک||ه حض||رت ص||ادق )ع( فرم||ود:
خداوند وحی فرس|تاد ب|رای عم|ران ک|ه م|ن فرزن|دی نيک|و و ب|ا برک|ت بت|و موھب|ت م|ی ک|نم ک|ه ک|ور
مادرزاد را شفا دھد و باجازه خدا م|رده را زن|ده گردان|د و خ|دا او را ب|ه س|وی بن|ی اس|رائيل مبع|وث
گرداند .عمران ھم به زنش حنه که مادر مريم بود خبر داد ،وقتی حنه باردار شد باور می داش|ت ک|ه
پسر است ولی چ|ون دخت|ر زائي|د گف|ت پروردگ|ارا م|ن ک|ه دخت|ر زائي|دم؟! ب|ا اينک|ه مي|دانم پس|ر مث|ل
دختر نيست )مقصودش اين بود که دختر پيغمبر نمی شود( خداون|د ھ|م فرم|ود :خ|دا دان|اتر اس|ت ک|ه
مادر مريم چه زائيد .وقتی خداوند عيسی را به مريم موھبت کرد او ھمان پس|ری ب|ود ک|ه خداون|د ب|ه
عمران مژده و وعده داده بود بنابراين ما ھم ھر گاه درباره يکی از مردان خود چيزی گفتiيم ممکiن
است راجع به نوادگان او باشد منکر آن نشويد".48
ﷲ تَ ْب ِديالً)س|وره ف|تح .(23/ح|ال آي|ا وق|وع ب|دأ در
ﷲ الﱠ ِتي قَ ْد َخلَتْ ِمن قَ ْب ُل َولَن ت َِج َد ِل ُ
باری ُ
سنﱠ ِة ﱠ ِ
سنﱠةَ ﱠ ِ
خصوص موعود مسلمين نيز امکان پذير نمی باشد؟ حديث ذيل که در " اصول ک|افی" از اص|بغ ب|ن
نباته از حضرت علی )ع( در خص|وص ظھ|ور ق|ائم رواي|ت گردي|ده ،فص|ل الخط|اب اي|ن گفت|ار م|ی
باشد؛ يَ ْف َع ُل ﱠ
ت َو ِن َھايَات ،49يعن|ی خداون|د انج|ام م|ی دھ|د
ت َو َغايَا ٍ
ت َو إِ َرادَا ٍ
ﷲُ ما يَشا ُء فَإِنﱠ لَهُ بَدَا َءا ٍ
آنچه را که می خواھد زيرا که خداوند را بداھا و اراده ھا در آخرھا و نھايت ھا می باشد.
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بشارت به دو ظھور
در جميع اديان آسمانی به دو ظھور بزرگ پياپی در آخر الزمان بشارت داده شده ،که توسط آن دو ظھور
موعود ،انوار ﱠ
ض ِبنُو ِر َر ﱢبھا
ت َو ْاألَ ْرض عالم را احاطه نمايد؛ بشارت " َو أَ ْ
ﷲُ نُو ُر ال ﱠ
ت ْاألَ ْر ُ
ش َرقَ ِ
سماوا ِ

v

ﱠاع إِلى ش َْي ٍء نُ ُكر) viقمر (6/به گوش عالميان رسد؛ وعده "
)زمر " (68/محقق گردد؛ ندای " يَ ْو َم يَ ْد ُ
ع الد ِ
ق ِلل ﱠر ْحمن
ا ْل ُم ْل ُك يَ ْو َم ِئ ٍذ ا ْل َح ﱡ

vii

)فرقان " (26/در روی زمين محقق گردد؛ و نھايتا ً استقرار ملکوت الھی

viii

در بسيط زمين تحقق يابد ،ھمان ملکوتی که اديان سالفه منتظر آن بوده و جميع تحقق آن را بشارت فرموده
اند؛ کوتاه سخن آنکه ،عالم رتبه بلوغ يابد و مرحله جديدی در تاريخ عالم انسانی شروع گردد.
به اعتقاد بھائيان ظھور اول ،ظھور حضرت باب ،جھت آماده سازی مردم برای عرفان ظھوری عظيم تر و
پيوند اديان قديم به ظھور کلی الھی؛ و ظھور دوم ظھور حضرت بھاءﷲ ،موعود کل اديان که نظمی نوين و
مدنيتی روحانی در عالم بشريت تأسيس نمود .ھمانطور که يحيی تعميد دھنده پيش از ظھور حضرت مسيح
مبعوث شد و خطاب به يھوديان فرمود" :توبه کنيد زيرا ملکوت آسمان نزديک است )انجيل متی ،باب ،3
آيه  ،"(2حضرت باب نيز قبل از ظھور کلی الھی و موعود کل اديان مبعوث شدند تا مردم را برای پذيرش
و قبول امر حضرت بھاءﷲ آماده کنند.ix

 vو زمين به نور پروردگار خود روشن گردد.
 viروزى را به ياد آور كه دعوت كننده الھى مردم را به امری حيرت آور دعوت مىكند.
 viiحكومت در آن روز از آن خداوند رحمان است.
 viiiای پدر آسمانی نام تو مق ّدس باد ملکوت تو بيايد اراده تو چنان که در آسمانست بر زمين گسترده شود
)انجيل متی باب  6آيه .(10
 ixدر آثار ديانت بھائی ،لوح خطاب به پاپ ،آمده است " :يا مأل االبن ،قد ارسلنا اليکم يوح ّنا م ّرة اخری .ا ّنه
نادی فی ب ّر ّية البيان :يا خلق االکوان ط ّھروا عيونکم قد اقترب يوم المشاھدة و ال ّلقاء ث ّم يا مأل االنجيل أن
سبيل قد اقترب اليوم ا ّلذی فيه يأتی ال ّر ّب الجليل أن استعدّوا للدّخول فی الملکوت )آثار قلم اعلی ،ج
اعمروا ال ّ
اوّل ،ص  ."(43مضمون بيان بفارسی ،ای جماعت مسيحی ،يوح ّنا ) يحيی تعميد دھنده ( را ديگر بار بسوی شما
فرستاديم .او در بيابان "بيان" آواز در داد که ای جھانيان ،چشمھا را پاکيزه نمائيد ،زيرا روز ديدن و ديدار
نزديک است .و ای مسيحيان ،راه را ھموار سازيد ،زيرا روز آمدن پروردگار بزرگ بر در است ،پس خود را
برای دخول در ملکوت آماده کنيد.
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باری ،پس از وقوع اين دو ظھور عظيم پی در پی ،انرژی جديدی در کالبد انسانی و روح بديعی در
اختراعات و اکتشافات دميده شد و بشارات کتب مقدس آسمانی و اخبار ائمه طاھرين در خصوص پيشرفت
علم در آخر الزمان به وقوع پيوست؛ قوای تفکر بشريت افزوده گرديد و دائره علوم و فنون به حد
چشمگيری توسعه و ترقی يافت؛ در کائنات اھتزاز جديدی بوجود آمد ،مسير جھان وارد مرحله جديدی
گرديد و تمدن عالم انسانی شاھد جھش ھای عظيمی در تمامی عرصه ھا گرديد و " بساط نظم کھن بر چيده
شد و نظم نوين جايگزين آن شد".
حضرت عبدالبھاء می فرمايند ":ای دوست ،آتشی از ملکوت در قلب عالم در سدره مبارکه مشتعل گشته که
شعله اش عنقريب در ارکان عالم بر افروزد و پرتوش آفاق امم را روشن نمايد .جميع عالمات ظاھر شده و
کل اشارات مشھود گشته و آنچه در کتب و صحف بوده تماما ً واضح گرديده.50"...

 رجعت انبياء و اصفياء پيشين در اين دو ظھور
در بشاراتی چند راجع به ظھور در آخر الزمان ،به رجعت ايليا ،حضرت مسيح ،امام حسين ،ائمه طاھرين
و  ...اشاره رفته است .در ديانت بھائی مفھوم عود و رجعت مورد تفسير و تبيين قرار گرفته است و با
استناد به آثار ديانت بھايی ،مقصود از رجعت ،رجعت صفاتی و کمالی می باشد نه جسمانی و مادی .فی
المثل ،مقصود از رجعت حضرت موسی اين نيست که اعضاء و عناصر جسمانی آن حضرت ترکيب يافته
و آن حضرت با ھمان ظاھر جسمانی به اين دنيا باز گردد ،بلکه اين شخصيت الھی حضرت موسی است که
در ھيکل ديگری به نام عيسی مسيح در عالم پديدار می شود .به ھمين خاطر است که حضرت مسيح رجعت
ايليا را ھمان ظھور يحيی تعميد دھنده دانست.
باری ،يھوديان برطبق بشارات وارده در تورات منتظر رجعت ايليا )الياس( قبل از ظھور حضرت مسيح
بودند تا خلق را به قرب ظھور موعود بشارت دھد؛ بنابراين ،علمای بنی اسرائيل به آن حضرت اعتراض
نمودند که اگر آن حضرت ،مسيح موعود می باشند چرا ايليا رجعت نفرمود تا آنان را به ظھور موعود
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بشارت دھد .شاگردان حضرت مسيح اين مسئله را از آن حضرت مستفسر شدند " :شاگردانش از او
پرسيده ،گفتند پس کاتبان چرا می گويند که می بايد الياس اول آيد؟ )انجيل متی ،باب  ،17آيه  ."(10آن
حضرت در جواب فرمودند " :به شما می گويم که الحال الياس آمده است و او را نشناختند بلکه آنچه
خواستند با وی کردند ...آن گاه شاگردان دريافتند که در باره يحيی تعميد دھنده بديشان سخن می گفت )انجيل
متی ،باب ھفدھم ،آيات  12و."(13
با اين تفاسير " ،مقصود انبيای الھی از رجوع ،رجوع ذاتی نيست بلکه رجوع صفاتيست يعنی رجوع مظھر
نيست ظھور کماالتست .در انجيل می فرمايد که يحيی بن زکريا حضرت ايلياست؛ از اين بيان مراد رجوع
نفس ناطقه و شخصيت حضرت ايليا در جسد حضرت يحيی نه ،بلکه مراد اينست کماالت و صفات حضرت
ايليا در حضرت يحيی جلوه و ظھور نمود".51
مستندات بھائی در اين خصوص از آثار اسالمی بسيار می باشد .در قرآن کريم آياتی موجود که صفات و
حاالت و حتی وقايع و اعمال گذشتگان را به آيندگان نسبت می دھد .مثال در آيه  183سورهء آل عمران،
ھنگامی که مخالفان حضرت محمد به ايشان اعتراض می نمودند که " الﱠذينَ قالُوا ِإنﱠ ﱠ
ﷲ َ َع ِھ َد ِإلَ ْينا أَال ﱠ نُؤْ ِمنَ
بان ت َْأ ُكلُهُ النﱠا ُر ،يعنی )اينھا( ھمان كسانى ھستند كه گفتند :خداوند از ما پيمان گرفته
ِل َر ُ
س ٍ
ول َحتﱠى يَ ْأ ِتيَنا بِقُ ْر ٍ
كه به ھيچ پيامبرى ايمان نياوريم تا )اين معجزه را انجام دھد( يك قربانى بياورد ،كه آتش آن را بخورد!"؛
ت َو بِالﱠذي قُ ْلتُ ْم فَ ِل َم
در جواب ،خطاب به معترضين زمانشان فرمودند" :قُ ْل قَ ْد جا َء ُك ْم ُر ُ
س ٌل ِمنْ قَ ْبلي ِبا ْلبَيﱢنا ِ
قَتَ ْلتُ ُمو ُھ ْم ِإنْ ُك ْنتُ ْم صا ِدقينَ  ،يعنی بگو :پيامبرانى پيش از من ،براى شما آمدند؛ و داليل روشن ،و آنچه را
گفتيد آوردند؛ پس چرا آنھا را به قتل رسانديد اگر راست مىگوييد؟!" .لذا ،حضرت رسول اکرم )ص( کشته
شدن پيامبران پيشين توسط مردم زمانشان را ،به مردمان ھم عصر خويش که قرن ھا با آن زمان فاصله
دارند نسبت می دھند.
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ستَ ْف ِت ُحونَ َعلَى الﱠذينَ
و ھمچنين در آيه  89سوره بقره ،تعارضا ً به اھل زمان فرموده اندَ " :و كانُوا ِمنْ قَ ْب ُل يَ ْ
ﷲ َعلَى ا ْلكا ِفرينَ  ،يعنی و پيش از اين ،به خود نويد پيروزى بر
َكفَ ُروا فَلَ ﱠما جا َء ُھ ْم ما ع ََرفُوا َكفَ ُروا ِب ِه فَلَ ْعنَةُ ﱠ ِ
كافران مىدادند با اين ھمه ،ھنگامى كه اين كتاب ،و پيامبرى را كه از قبل شناخته بودند نزد آنھا آمد ،به او
كافر شدند؛ لعنت خدا بر كافران باد!" .در اين آيه مقصود از کسی که قبال او را می شناختند و وقتی ظاھر
شد انکارش کردند ،حضرت عيسی است که در ھيکل حضرت محمد ظھور نمود؛ بنابراين طبق اين آيه،
مقصود رجعت شخصی است که صفات و کماالت الھی او مجدداً در عالم امکان به ظھور می رسد.
با اين تفاسير ،آنچه در ارتباط با مفھوم رجعت مھم می باشد ،رجعت صفات و کماالت است؛ به عبارتی
ايليای نبی که مبشر ظھور جديد بوده و اصالح و آماده سازی مردم جھت ظھور پيامبر بعدی را بر عھده
داشته ،در ظھورات بعدی نيز رجعتی در ھياکل متعدده خواھد داشت .لذا ھمچنان که يحيی تعميد دھنده
دارای ھمان صفات ايليا برای ظھور حضرت مسيح بود؛ حضرت باب نيز دارای چنين کماالت و صفاتی
برای ظھور حضرت بھاءﷲ بوده و راه را برای ظھور جديد الھی مھيا و آماده ساختند.

 بشارات کتب مقدسه بنی اسرائيل و احاديث مرويه اسالمی به دو ظھور
در کتاب مالکی نبی باب چھارم آيه  5می فرمايد " :اينک من ايليای نبی را قبل از رسيدن روز عظيم و
مھيب خداوند نزد شما خواھم فرستاد و او دل پدران را بسوی پسران و دل پسران را بسوی پدران خواھد
برگردانيد" .و باز در ھمان کتاب ،باب سوم آيه اول می فرمايد " :اينک من رسول خود را خواھم فرستاد و
او طريق را پيش روی من مھيا خواھد ساخت و خداوندی که شما طالب او می باشيد ناگھان به ھيکل خود
خواھد آمد ،يعنی آن رسول عھدی که شما از او مسرور می باشيد ھان او می آيد".
در مکاشفه يوحنا ،باب يازدھم ،اشاره به دو شاھد و رجعت آنان شده است .در آيات  3و  7و  11می
فرمايد" :و به دو شاھد خود خواھم داد که پالس در بر کرده و مدت ھزار و دويست و شصت روز نبوت
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نمايند) ...(3و چون شھادت خود را به اتمام رسانند آن وحش که از ھاويه برمی آيد با ايشان جنگ کرده
غلبه خواھد يافت و ايشان را خواھد کشت) ...(7و بعد از سه روز و نيم روح حيات از خدا بديشان درآمد که
بر پايھای خود ايستادند."(11)...
که مقصود از دو شاھد ،حضرت محمد و حضرت علی می باشند چنانچه خداوند در قرآن کريم حضرت
س ْلنا َك شا ِھداً َو ُمبَشﱢراً َو نَذيرا )احزاب ،(45 /يعنی ما تو را گواه
محمد را چنين خطاب می فرمايند :إِنﱠا أَ ْر َ
فرستاديم و بشارتدھنده و انذاركننده .و مقصود از "وحش" بنی اميه است که ظلمت جھالت آن ھا با
نورانيت نبوت و واليت به مبارزه برخاست و دين ﷲ را پايمال نمود .پس از اين ،به جسد بی جان اين دو
شاھد روح حيات دميده شده و دوباره زنده می گردند که اشاره به ظھور قائم /مھدی )حضرت باب اعظم( و
رجعت حسينی /مسيح )حضرت بھاءﷲ( دارد.
در آثار اسالمی نيز ،به ظھور حضرت مھدی و رجعت حضرت عيسی ،به عنوان دو ظھور پی در پی
ي ِإ َذا
اشاره شده است .در کتاب " إحتجاج" از حضرت رسول اکرم )ص( نقل شده استَ :و ِمنْ ُذ ﱢريﱠ ِتي ا ْل َم ْھ ِد ﱡ
ص ﱢلي َخ ْلفَه ،52مضمون بيان بفارسی ،از ذريه من مھدی
سى ابْنُ َم ْريَ َم ع ِلن ُ ْ
ص َر ِت ِه فَقَ ﱠد َمهُ َو يُ َ
َخ َر َج نَ َز َل ِعي َ
ظھور می کند و پس از خروج او عيسی برای نصرت او نزول خواھد کرد و او مھدی را جلو می اندازد و
در پشت سرش نماز می خواند.
ھمچنين ،شيخ صدوق درکتاب " كمال الدين" از پيغمبر )ص( روايت نموده كه فرمود ... " :بخدائى كه مرا
براستى بمقام پيغمبرى برانگيخته كه اگر يك روز از عمر دنيا باقى باشد ،خداوند آن روز را چندان طوالنى
گرداند تا فرزندم مھدى در آن روز ظھور كند .پس عيسى روح ﱠ
ﷲ از آسمان فرود آيد و پشت سر او نماز
گزارد .و تشرق االرض بنور ربّھا و يبلغ سلطانه المشرق و المغرب .زمين ،بنور پروردگارش روشن شود
و سلطنتش در شرق و غرب عالم گسترش يابد".53
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و نيز ابن -عباس روايت نموده كه پيغمبر )ص( فرمود :لن تھلك ا ّمة انا في ا ّولھا و عيسى في آخرھا و
ى في وسطھا ،يعنی امتى كه من در اول و عيسى در آخر و مھدى در وسط آنھا باشيم ،ھرگز بھالكت
المھد ّ
نمىافتند.54
ھر دو را شھسوار می بينم

مھدی وقت و عيسی دوران
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) شاه نعمت ﷲ ولی(

 بشارات قرآن مجيد به دو ظھور
 اشاره به دو واقعه
در قرآن مجيد آياتی که اشاره به دو واقعه دارند و تلويحا ً از دو ظھور سخن می گويند بسيار می باشد .در
آيه  68سوره زمر ،به دو ندا /نفحه اشاره شده است که ندای اول "صعقه" و ندای دوم "حيوة" می باشدَ " :و
ض ِإالﱠ َمنْ شا َء ﱠ
ﷲُ ثُ ﱠم نُ ِف َخ في ِه أُ ْخرى فَإِذا ُھ ْم ِقيا ٌم
ص ِع َ
ق َمنْ ِفي ال ﱠ
نُ ِف َخ ِفي ﱡ
الصو ِر فَ َ
سماوا ِ
ت َو َمنْ ِفي ْاألَ ْر ِ
يَ ْن ُ
ظرُونَ  ،يعنی و در»صور« دميده مىشود ،پس ھمه كسانى كه در آسمانھا و زمينند مدھوش می شوند،
مگر كسانى كه خدا بخواھد؛ سپس بار ديگر در»صور« دميده مىشود ،ناگھان ھمگى به پا مىخيزند" .به
عبارتی ،دو ندای عظيم الھی انسان ھا را بيدار می کند ،ندای اول "صعقه" که باعث صعق من علی االرض
و ندای دوم "حيوة" که باعث قيام آنان می شود.
اين

گفت پيغامبر که نفحت ھای حق

اندر

گوش و ھش داريد اين اوقات را

در

نفحه آمد مر شما را ديد و رفت

ھر که را می خواست جان بخشيد و رفت

نفحه ديگر رسيد آگاه باش

خواجه تاش

رباييد

ايام
اين

می آرد
چنين

تا از اين ھم وانمانی

)جالل الدين رومی(
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نفحات

سبق
را
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ض ِبنُو ِر َر ﱢبھا ،يعنی و زمين بنور پروردگار
جالب توجه آنکه دنباله آيه فوق آمده استَ " :و أ َ ْ
ت ْاألَ ْر ُ
ش َرقَ ِ
روشن می شود" ،که اين آيه به ظھور قائم تفسير شده است .باری ،از امام صادق )ع( روايت شده استِ :إنﱠ
ض ِبنُو ِرھَا ،57يعنی وقتی قائم قيام کند ،زمين به نور او روشن خواھد شد .بنابراين،
قَا ِئ َمنَا ِإ َذا قَا َم أَ ْ
ت ْاألَ ْر ُ
ش َرقَ ِ
الصو ِر در بار نخست ندای قائم ،حضرت
نفخ صور در زمان ظھور قائم تحقق يافت و مقصود از نُفِ َخ ِفي ﱡ
الصو ِر،
باب است؛ و بار دوم ندای حضرت بھاءﷲ که باعث حيات و زندگی جديد شد .لذا مقصود نُ ِف َخ ِفي ﱡ
دميدن اسرافيل در شيپور ظاھری نيست که در مرحله نخست سبب بيھوشی مردم و مرحله دوم به پا
خواستن تمام انسانھا گردد .در قرآن شريف نيز تعبيری مشابه برای ظھور حضرت رسول اکرم )ص( بکار
رفته و در مورد کسانی که نمی توانستند حقيقت را درک کنند آمده است " :يَ ْج َعلُونَ أَصا ِب َع ُھ ْم في آذا ِن ِھ ْم ِمنَ
ﷲُ ُمحي ٌ
ت َو ﱠ
ط ِبا ْلكا ِفرينَ )بقره ،(19/يعنی دستھايشان را در گوش خود می گذارند تا
ال ﱠ
ق َح َذ َر ا ْل َم ْو ِ
ص ِ
واع ِ
صداى صاعقه را نشنوند .و خداوند به كافران احاطه دارد" .خالصه کالم آنکه ،صيحه ،صور اسرافيل و
ندای جبرئيل که در آيات الھی و روايات آمده ،ھمگی اشاره به ندای پيامبر ظھور جديد می باشد که به وحی
الھی و نفحه حيات معنوی ،نفوس را زنده می نمايد.
موالنا در دفتر اول مثنوی می فرمايد:
اوليا

مرده را زايشان حيات است و نما

ھين که اسرافيل وقتند

جان ھر يک مرده ای از گور تن

بر جھد زآوازشان اندر کفن

گويد اين آواز ،زآواھا جداست

زنده کردن کار آواز خداست

کاستيم

بانگ حق آمد ھمه برخاستيم

ما بمرديم

و بکلی

بانگ حق اندر حجاب و بی حجاب

آن دھد کاو داد مريم را ز جيب

مطلق آن آواز ،خود از شه بود

گر چه از حلقوم عبدﷲ بود
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از ديگر آيات قرآن شريف که اشاره به دو واقعه دارد ،آيات  7 – 6سوره نازعات می باشد " :يَ ْو َم ت َْر ُجفُ
اجفَةُ )نازعات (6/تَ ْتبَ ُع َھا ال ﱠرا ِدفَةُ ) ،(7يعنی آن روز كه زلزلهھاى وحشتناك ھمه چيز را به لرزه
ال ﱠر ِ
درمىآورد ،و به دنبال آن ،حادثه دومين رخ مىدھد".
به عبارتی ،راجفه و رادفه دقيقا ھمان نفخ صوری است که دو مرتبه انجام می شود؛ چنانچه ،در " جامع
ت َو َمنْ ِفي
ص ِع َ
ق َمنْ ِفي ال ﱠ
البيان طبری" ،در تفسير اين آيه آمده استَ ... " :و ن ُ ِف َخ ِفي ﱡ
الصو ِر فَ َ
سماوا ِ
ﷲُ ثُ ﱠم نُ ِف َخ ِفي ِه أُ ْخرى فَإِذا ُھ ْم ِقيا ٌم يَ ْن ُ
ض ِإ ﱠال َمنْ شا َء ﱠ
ظرُونَ  .حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن
ْاألَ ْر ِ
اجفَةُ تَ ْتبَ ُع َھا ال ﱠرا ِدفَةُ قال :ھما الصيحتان ،أما األولى فتميت كل شيء بإذن ﷲ ،و أما
قتادة يَ ْو َم ت َْر ُجفُ ال ﱠر ِ
األخرى فتحيي كل شيء بإذن ﷲ  ،59"...مضمون بيان آنکه ،گفت اين راجفه و رادفه ھمان دو صيحه است
که اولی باعث موت ھمه اشياء می شود و دومی باعث حيات و زندگانی ھمه اشياء می شود.
در آيات فوق ،راجفه به معنای تخريب و رادفه به معنای سازندگی می باشد و بر طبق اين آيات سازندگی
بعد از تخريب و بالفاصله بعد از آن صورت می گيرد .بنابراين ،دروان بسيار کوتاه ديانت بابی به عنوان
دوره انھدام سنن ،تقاليد ،خرافات ،تعصبات و عقايد کھنه و آمادگی برای ظھور موعود کل امم ،حضرت
بھاءﷲ ،بشمار می رود .به عبارتی ،حضرت باب تعاليم و احکام سختی xرا تشريع فرمودند تا انديشه ھای
کھنه و پندارھای پوسيده ای را که در اثر تقاليد کورکورانه بين مردم بوجود آمده بود ،ويران کند و آنھا را
برای ايجاد نظمی نوين و آئينی بديع ،که با ظھور موعودشان محقق می گردد ،آماده کند؛ چرا که انتقال به

 xحضرت شوقی افندی ،ولی امر ديانت بھائی ،در توضيح تعاليم و احکام سخت حضرت باب که عمداً به
منظور از بين بردن اوھام و خرافات تشريع شده بود می فرمايند" :اين منشور الھی متض ّمن اصول و قواعد و
احکام و فرائضی است که متع ّمداً بنحو شديد و غليظ تشريع گرديده و منظور از آن انھدام تأسيسات عتيقه باليه و
ايقاظ رؤسای دين و انتباه غافلين از رقد غفلت و خمودت و ايجاد انقالب و تحوّل جديد در قلوب نفوس و تمھيد
سبيل برای ظھور دور بديع بوده است") قرن بديع ،ج  ،1ص .(152
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دوره ای جدي||د ني||از ب||ه تغيي||رات ريش||ه اي عظيم||ي داش||ت و پي||ام حض||رت بھ||اء ﷲ ب||رای مردم||ی ک||ه در آن
زمان و اجتماع آن دوران می زيستند ،بسی زود ھنگام و س|نگين م|ی ب|ود  --پي|ام آس|مانی ک|ه س|خن از پاي|ان
دوران کودکی بشر ،دوران  6000ساله کور آدم ،و آغاز دوره ای جديد در تاريخ بشريت دارد و وع|ود ھم|ه
انبياء را تحقق می بخشد؛ تعاليمی که موانع موجود را جھت استقرار صلح عمومی و وحدت عالم انس|انی ب|ر
طرف نمايد ،و به تدريج دنيا را به صلح و وحدت رساند و راه را برای ايجاد نظم جھانی مھيا کند.xi

 تثنيه
در آيه ای از قرآن کريم ،صريحا ً ،خبر از دو موت و دو حيات می دھد :چنانچه ،در آيه  11سوره غافر می
بيل )غافر ،(11/يعنی
وج ِمنْ َ
س ٍ
فرمايند :قالُوا َربﱠنا أَ َمتﱠنَا ا ْثنَتَ ْي ِن َو أَ ْحيَ ْيتَنَا ا ْثنَت َ ْي ِن فَا ْعتَ َر ْفنا ِب ُذنُو ِبنا فَ َھ ْل إِلى ُخ ُر ٍ
آنھا مىگويند» :پروردگارا! ما را دو بار ميراندى و دو بار زنده كردى؛ اكنون به گناھان خود معترفيم؛ آيا
راھى براى خارج شدن وجود دارد؟«.
باری ،مقصود از موت و حيات ،ھمانا مرده و زنده ايمانی /روحانی ميباشد که با توجه به عکس العمل
انسان ھا به دو ظھور پياپی الھی تحقق می پذيرد؛ به عبارتی کسانی که به پيام جديد الھی لبيک گويند زنده
 xiبرخی از آثار ديانت بھائی عمق ديدگاه اين آئين جھانی را در اين راستا نمودار می سازد :قلم اعلي در ھر
يك از آيات ابواب محبت و اتحاد باز نموده .قلنا و قولنا الحق عاشروا مع االديان كلھا بالروح و الريحان .از اين
بيان آنچه سبب اجتناب و علت اختالف و تفريق بود از ميان برخاست و در ارتقاء وجود و ارتفاع نفوس نازل
شده آنچه كه باب اعظم است از براي تربيت اھل عالم .آنچه از لسان و قلم ملل اولي از قبل ظاھر ،في الحقيقه
سلطان آن در اين ظھور اعظم از سماء مشيت مالك قدم نازل )مجموعه ای از الواح جمال اقدس ابھی ،ص (49؛ به
كمال اتحاد و اتفاق جھد نمائيد كه شايد موفق شويد به آنچه سزاوار يوم الھي است .براستي مي گويم فساد و نزاع
و ما يكرھه العقول اليق شأن انسان نبوده و نيست )منتخباتي از آثار حضرت بھاءﷲ ،ص (129؛ اجناس و الوان
مختلفه موجب جلوه و جالل و ھم آھنگی عالم امکان است .کل بايد در اين بوستان عظيم انسانی چون گلھای
رنگارنگ بنھايت الفت و اتحاد پرورش يابند و فارغ از ھر گونه نفرت و اختالف با يکديگر دمساز و مألوف
گردند )ظھور عدل الھی ،ص (77؛ ليس الفخر لمن يحب الوطن ،بل لمن يحب العالم  ...في الحقيقه عالم يك وطن
محسوب است و من علي االرض اھل آن )مجموعه ای از الواح جمال اقدس ابھی ،ص .(101
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روحانی شوند و کسانی که پيام جديد آسمانی را نپذيرند مرده روحانی شوند .ابو حيان در تفسير " بحر
س ِم ٍع َم ْن
ستَ ِوي ْاألَ ْحيا ُء َو َال ْاألَ ْمواتُ )فاطر ،(22/قالَ :و ما أَ ْنتَ ِب ُم ْ
المحيط" می نويسد :و لما ذكر أنه ما يَ ْ
ِفي ا ْلقُبُو ِر :أي ھؤالء ،من عدم إصغائھم إلى سماع الحق ،بمنزلة من ھم قد ماتوا فأقاموا في قبورھم .فكما
أن من مات ال يمكن أن يقبل منك قول الحق ،فكذلك ھؤالء ،ألنھم أموات القلوب ،60يعنی برابر نيستند
زندگان و مردگان .و نيستی تو شنواننده آنان که در قبرھايند .اينان کسانی ھستند که به علت نشنيدن ندای
حق مانند مردگانند که در قبرھايشان )اجسادشان( ايستاده اند و بدرستی کسی که مرده است ممکن نيست
حرف حق را بپذيرد ،پس آنان بدرستی که دل مردگانند.
و کاشفی سبزواری در کتاب تفسيرش " ،مواھب علية" ،می نويسد " :كافران مانند مردگانند از ايشان اجابت
61
ستَ ِوي ْاألَ ْحيا ُء و برابر نيستند زندگان َو َال ْاألَ ْمواتُ و نه مردگان يعنى
نيايد چنانچه از اموات" َ " ...و ما يَ ْ

مومنان را مساوات نيست با كافران  ...ذكر من فى القبور ترشيح تمثيل كفار است باموات".62
جالب توجه آنکه ،در " تفسير صافی" در تفسير آيه " ا ْعلَ ُموا أَنﱠ ﱠ
ض بَ ْع َد َم ْو ِتھا )حديد (17/يعنی
ﷲَ يُ ْح ِي ْاألَ ْر َ
بدانيد خداوند زمين را بعد از مرگ آن زنده مىكند!" ،آمده است :في اإلكمال عن الباقر عليه السالم قال
يُحييھا ﱠ
ﷲ تعالى بالقائم عليه السالم بعد موتھا ،63يعنی زنده می کند )روح حيات می دمد( خداوند متعال
بقائم بعد از موت آن ) بعد از کافر شدن اھل زمين( .در تأييد اين مطلب که در قرآن شريف ،مقصود از
موت ،موت روحانی /ايمانی می باشد ،آيه کالم ﷲ مجيد در خصوص حمزه ،عموی پيامبر می باشد که
حمزه را قبل از ايمان مرده و بعد از ايمان حی و زنده می خواند؛ چنانچه اين آيه موجب اعتراض بسياری
شد که حمزه کی مرد و کی زنده شد! در آيه  122سوره انعام خطاب به حمزه آمده است :أَ َو َمنْ كانَ َم ْيتا ً
س  ،...مضمون بيان آنکه كسى كه مرده بود ،سپس او را زنده
فَأ َ ْحيَ ْيناهُ َو َج َع ْلنا لَهُ نُوراً يَ ْمشي ِب ِه ِفي النﱠا ِ
كرديم ،و نورى برايش قرار داديم كه با آن در ميان مردم راه برود.
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ا َو ُك ْنتُ ْم أَ ْمواتا ً فَأ َ ْحيا ُك ْم ثُ ﱠم يُميتُ ُك ْم ُث ﱠم يُ ْحيي ُك ْم ُث ﱠم
ھمچنين در آيه  29سوره بقره آمده استَ " :كيْفَ تَ ْكفُ ُرونَ ِب ﱠ ِ
إِلَ ْي ِه ت ُْر َج ُعون ،يعنی چگونه به خداوند كافر مىشويد؟! در حالى كه شما مردگان بوديد ،و او شما را زنده
كرد؛ سپس شما را مىميراند؛ و بار ديگر شما را زنده مىكند؛ سپس به سوى او بازگردانده مىشويد".
ديدگاه مفسرين در خصوص اين آيه که معتقدند اين آيه اثبات وجود خدا برای منکرين است با سياق آيه
مطابق نمی باشد زيرا اگر مقصود اين بود که به منکران وجود خدا فھمانده شود که خداوند آنھا را آفريده،
بايد اين گونه می فرمود" :کيف تکفرون با و کنتم اعداما فاوجدکم؛ يعنی شما عدم بوديد و خدا شما را
ايجاد کرد"؛ نه آنکه شما مرده بوديد و خدا شما را ايجاد کرد .وانگھی اين استدالل از نظر منطقی مصادره
به مطلوب است يعنی ھمان ادعا به عنوان دليل اقامه شده است .اينکه چه کسی ما را خلق کرده است،
خداست يا طبيعت ،اين اصل ادعا است و نمی توان آن را به عنوان دليل آورد .بنابراين ،معنی آيه اين است
که شما چگونه بعثت و حشر و قيامت اين دور را منکريد در حالی که شماھا مرده بوديد ،يعنی مرده
روحانی بوديد ،و خداوند شما را پس از ايمان زنده روحانی کرد .ليکن مجددا شما با حقيقت و جوھر دين که
عاری از ھر گونه انحراف و ناخالصی است دور می شويد ،به انحطاط می گراييد و در پی آن ظھوری
خواھد آمد که حيات بخش شما باشد .پس از آن باز ظھور کلی ديگری است که ھمه به سوی خدا راجع
خواھند شد .بنابراين ،به دو قيام و دو حيات و دو رجوع وعده داده شده است.
مفھوم موت و حيات روحانی /ايمانی در کتب مقدسه انبيای بنی اسرائيل نيز آمده است؛ چنانچه داستان ذيل
از حضرت مسيح در انجيل لوقا مذکور است :به ديگری گفت از عقب من بيا ،گفت خداوندا اول مرا
رخصت ده تا بروم پدر خود را دفن کنم .عيسی ويرا گفت بگذار مردگان مردگان خود را دفن کنند اما تو
برو و بملکوت خدا موعظه کن )لوقا باب  9آيه  .(59ھمچنين ،در آيه  1باب دوم افئسيان آمده است :و شما
را که در خطايا و گناھان مرده بوديد زنده گردانيد .و در آيه  23باب  5انجيل يوحنا آمده است :آمين آمين به
شما می گويم ھر که کالم مرا بشنود و بفرستنده من ايمان آورد حيات جاودانی دارد و در داوری نمی آيد
بلکه از موت تا به حيات منتقل گشته است.
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بيان حضرت بھاءﷲ در اين مقام ،مناسب حال می باشد " :مقصود از صور ،صور مح ّمدی است که بر ھمه
ممکنات دميده شد و قيامت ،قيام آن حضرت بود بر امر الھی .و غافلين که در قبور اجساد مرده بودند ھمه
را به خلعت جديده ايمانيّه مخلّع فرمود و به حيات تازه بديعه زنده نمود .اين است وقتی که آن جمال احديّه
اراده فرمود که رمزی از اسرار بعث و حشر و جنّت و نار و قيامت اظھار فرمايد جبرئيل وحی اين آيه
سی اَنْ يَ ُ
کونَ قَريبا ً )سوره اسراء ،(51/يعنی زود
س ُھ ْم و يَقُولُونَ َمتَی ُھ َو قُل َع َ
ک ُرؤو َ
نغضُونَ إلَي َ
آورد :فَ َ
سي ُ ِ
است اين گمراھان وادی ضاللت سرھای خود را از روی استھزا حرکت می دھند و می گويند چه زمان
خواھد اين امور ظاھر شد؟ تو در جواب بگو که شايد اينکه نزديک باشد  ...خالصه معنی آنکه ھر عبادی
که از روح و نفخه مظاھر قدسيّه در ھر ظھور متولّد و زنده شدند بر آنھا حکم حيات و بعث و ورود در
جنّت محبّت الھيّه می شود و من دون آن حکم غير آن که موت و غفلت و ورود در نار کفر و غضب الھی
است می شود".64
باری ،در سوره رحمن آيات بسياری به صورت تثنيه آمده است؛ فی المثل در آيه  17به پروردگار دو
مشرق و دو مغرب اشاره می شود که دو ظھور را بشارت داده و اشاره به محل ظھور دو پيامبر می باشد:
ش ِرقَ ْي ِن َو َر ﱡب ا ْل َم ْغ ِربَ ْي ِن ،يعنی او پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است.
َر ﱡب ا ْل َم ْ
در آياتی ديگر از دو باغ يا جنت سخن می گويد که اشاره به ظھور دو پيامبر بوده و کتاب آنھا بھشت آن
تان ) ،(46يعنی و براى كسى كه از مقام پروردگارش بترسد ،دو
اقوام می باشدَ :و ِل َمنْ خافَ َمقا َم َر ﱢب ِه َجن ﱠ ِ
نان ) ،(48يعنی )آن دو باغ بھشتى( داراى انواع نعمتھا و درختان پرطراوت است.
باغ بھشتى استَ .ذواتا أَ ْف ٍ
تان ) ،(62يعنی و پايين تر از آنھا ،دو باغ بھشتى ديگر است.
َو ِمنْ دُو ِن ِھما َجنﱠ ِ
آياتی نيز از دو چشمه جاری در بھشت سخن می گويند ،که اشاره به دو چشمه جوشان از بحر معرفت الھی
است که بر طبق آيه مبارکهَ :و َج َع ْلنا ِمنَ ا ْلما ِء ُك ﱠل ش َْي ٍء َحي )انبياء (30 /در زمان آمدن دو ظھور ،خلق را
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يان ) ،(50يعنی در آنھا دو چشمه ھميشه جارى است؛ و في ِھما َع ْينا ِن
نان ت َْج ِر ِ
حيات می بخشد :في ِھما َع ْي ِ
ض َ
تان ) ،(66يعنی در آنھا دو چشمه جوشنده است.
نَ ﱠ
اخ ِ
ھمچنين ،آيه ای از دو دريا سخن می گويد که اشاره به دو ظھور پيامبری است که برای مردمان دريايی از
يان ) ،(19يعنی دو درياى مختلف را در كنار ھم قرار داد.
معرفت خواھند آورندَ :م َر َج ا ْلبَ ْح َر ْي ِن يَ ْلتَقِ ِ
آياتی ديگر از دو نوع ميوه صحبت می کند که دو پيامبر تشبيه به شجره الھيه شده اند که دارای مائده ھای
جان ) ،(52يعنی در آن
آسمانی می باشند و از جانب حق بر خلق افاضه می شود :في ِھما ِمنْ ُك ﱢل فا ِك َھ ٍة زَ ْو ِ
دو ،از ھر ميوهاى دو نوع وجود دارد.

 تکرار
نوع ديگری از بشارات به دو ظھور به صورت تکرار الفاظ مربوط به قيامت ،که ھمان ظھور قائم می
باشد ،صورت گرفته است؛ چنانچه ،در سوره نباء وقتی صحبت از نباء عظيم می شود ،می فرمايد که اين
خبر بزرگ را به زودی می فھمند و باز تکرار می کند که به زودی می فھمندَ .ع ﱠم يَتَسا َءلُونَ ) (1ع َِن النﱠبَإ ِ
سيَ ْعلَ ُمونَ ) ،(5يعنی آنھا از چه چيز از
سيَ ْعلَ ُمونَ ) (4ثُ ﱠم َكالﱠ َ
ظيم ) (2الﱠذي ُھ ْم في ِه ُم ْختَ ِلفُونَ )َ (3كالﱠ َ
ا ْل َع ِ
يكديگر سؤال مىكنند؟ از خبر بزرگ و پراھميّت .ھمان خبرى كه پيوسته در آن اختالف دارند .چنين نيست
كه آنھا فكر مىكنند ،و بزودى مىفھمند .باز ھم چنين نيست كه آنھا مىپندارند ،و بزودى مىفھمند.
در "غيبت نعمانی" از امام صادق عليه السّالم روايت نموده که آن حضرت فرمودند " :به خدا سوگند
صاحب شما ]بر شما[ حتما ظھور خواھد كرد ،و بيعت ھيچ كس را در گردن خود نخواھد داشت .و فرمود:
ك كنند و به اين آيه تمسّك فرمود :قُ ْل ُھ َو نَبَأ ٌ
صاحب شما ظاھر نمىگردد تا آنگاه كه اھل يقين در باره او ش ّ
ع َِظي ٌم أَ ْنتُ ْم َع ْنهُ ُم ْع ِرضُونَ )بگو او خبر بزرگى است و شما از آن رو گردان ھستيد(".65
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ھمچنين ،در سوره انفطار " ،يوم الدين " که اشاره به يوم قيامت و يوم ظھور است به صورت تکرار آمده
ﱢين ) ،(18يعنی تو چه مىدانى روز دين /جزا
ﱢين ) (17ثُ ﱠم ما أَدْرا َك ما يَ ْو ُم الد ِ
استَ " :و ما أَدْرا َك ما يَ ْو ُم الد ِ
چيست؟ باز چه مىدانى روز دين /جزا چيست؟".
در روايات يوم الدين به خروج قائم تفسير شده؛ چنانچه در " تفسير صافی" در تفسير آيه " َو الﱠ ِذينَ
ﱢين )معارج ،(26/يعنی و آنھا که به روز دين ايمان دارند" ،آمده است :في الكافي عن
يُ َ
ص ﱢدقُونَ ِبيَ ْو ِم الد ِ
الباقر عليه السالم قال بخروج القائم عليه السالم.66
س ْبعا ً ِمنَ ا ْل َمثاني َو ا ْلقُ ْرآنَ ا ْل َعظي َم ) ،(87يعنى
در سورهء حجر صحبت ازھفت مکرر شده " َو لَقَ ْد آتَ ْينا َك َ
ھر آينه آورديم تو را  7تا از  2تا و قرآنی بزرگ".
اين آيه در تفاسير به امور مختلفی تعبير شده است ،از جمله تکرار سوره حمد در دو رکعت اول نمازھای
پنجگانه و يا تکرار کلمه رحمان و رحيم در خود سوره حمد و نظائر آن .اما آنچه در کتب بھايی در اين
خصوص آمده اين که ظھور حضرت اعلی و حضرت بھاءﷲ دو واقعه عظيمی است که تعداد بسياری از
آيات قرآن کريم ،از جمله آيات مربوط به قيامت ،در مورد آنھا مصداق پيدا کرده است .بنابراين ،نام
پيامبران اين دو ظھور عظيم الھی مناسب ترين تعبيری است که می توان برای تحقق مصداق اين عبارت از
قرآن کريم در نظر گرفت؛ چرا که نام مبارک اين دو مظھر آسمانی ،تعداد حروفشان منطبق با عدد ھفت می
باشد؛ ھفتی که دو بار تکرار يافته است .چنانچه اسم مبارک حضرت باب" ،علی محمد" و نام مبارک
حضرت بھاء ﷲ" ،حسين علی" بوده و بشارت سبع المثانی )ھفت مکرر( را محقق می سازند.
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ظھوری که به نام خداوند می آيد
برسد وصال دولت بکند خدا خدائی

ھله ،عاشقان بشارت که نماند اين جدائی

در کتب مقدس تورات و انجيل ،کثيری از آيات به ظھور رب الجنود ،يھوه صبايوت ،مکلم طور ،اب
آسمانی و ظھوری که به نام خداوند می آيد بشارت داده اند؛ چنانچه آياتی چند از قرآن مجيد به ظھور خداوند
و نتيجتا ً لقاءﷲ و رؤيت پروردگار اشاره دارند ،که به استناد آثار ديانت بھائی ،اين آيات کل دال بر تجلی
عظيم و ظھور کلی الھی است؛ ظھور مظھر امر الھی و پيامبر عظيم الشأنی که موعود منصوص جميع
اديان الھی بوده و ھمگی در آثارشان بيان داشته اند که با ظھور اين موعود کلی الھی و مربی بزرگ جھانی
در آخر الزمان ،مساعی آنان اکمال و به ثمر می رسد .xiiباری ،حضرت بھاءﷲ اعالم فرمودند که ھمان
مربی عظيم آسمانی و موعود کليه امم و ظھور کلی الھی بوده که ھمه اديان و ملل بشارت به ظھورشان داده
اند " :امروز روزی است که ذکر آن در جميع صحف و کتب و زبر الھی بوده و جميع نبيّين و مرسلين خلق
ق بدان وعده و بشارت دادهاند  .چنانچه در فرقان که فارق بين ح ّ
را از جانب ح ّ
أن
ق و باطل است ميفرمايدْ :
َ
رج القَ ْو َم ِمنَ ال ﱡ
ت إلَی ال ﱡنو ِر َو َذ ﱢک ْر ُھ ْم ِبأَيّ ِام ّ
ﷲ و اين ھمان ايّامی است که موسی بذکر آن مأمور شد و
ظلُما ِ
أ ْخ ِ
عيسی وصف آن را نمود"67؛ آن حضرت شامل جميع فيوضات سابقه ھستند به طوری که جميع اديان سالفه
مانند انھاری که به اقيانوس مي ريزند به آن ملح ّ
ق و منتھی خواھند شد.68
 xiiدر باب دوم کتاب اشعياء نبی آمده است " :در ايّام آخر کوه خانه خدا بر ق ّله کوھھا ثابت خواھد شد و فوق م ّلتھا
برافراشته خواھد گرديد و جميع ا ّمت ھا به سوی آن روان خواھند شد و قوم ھای بسيار عزيمت کرده خواھند گفت
بيائيد تا به کوه خداوند و به خانه خدای يعقوب برآئيم تا طريق ھای خويش را به ما تعليم دھد و به راھھای وی سلوک
نمائيم زيرا شريعت از صھيون و کالم خداوند از اورشليم صادر خواھد شد و ا ّمت ھا را داوری خواھد کرد و قوم
ھای بسياری را تنبيه خواھد کرد و ايشان شمشيرھای خود را برای گاو آھن و نيزه ھای خويش را برای ارّه خواھند
شکست ا ّمتی بر ا ّمتی شمشير نخواھد کشيد و بار ديگر جنگ را نخواھند آموخت ".
ھمچنين ،در کتاب گلدسته چمن زرتشت آمده است " :در آن وقت واپسين سيوشانس ظھور خواھد نمود و پاکی و
تازگی جھان را تکميل نموده بنياد بدی و آزار اھرمن را از بن خواھد کند  ...از آن پس دنيا دوره را از سر گرفته
ھميشه تازه ،تھی از آزار و آسيب خواھد ماند .جميع ارواح را به نوازش تن پسين که جسم جديده شد ،ممتاز خواھد
فرمود و من بعد دائما ً خرم و شادمان خواھند زيست" )ماده  63از آيه  89زامياد يشت(.
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 آيات کتب مقدسه انجيل و تورات درباره ظھور خداوند
آياتی که در کتب مقدسه تورات و انجيل به ظھور خداوند و يوم ﷲ اشاره دارد ،ذيال مرقوم می گردد:
خداي ما مي آيiد و س|كوت نخواھ|د نم|ود )مزامي|ر داوود مزم|ور  50آي|ه  .(2خiدا خiدا يھiوه تکلّ|م م|ی کن|د و
زمين را از مطلع آفتاب تا ب|ه مغ|ربش م|ی خوان|د از ص|ھيون ک|ه کم|ال زيب|ايی اس|ت خ|دا تجلّ|ی نم|وده اس|ت.
خدای ما می آيد و سکوت نخواھد کرد )مزامير داود مزمور  50آي|ات  1ت|ا  .(3ای دروازهھ|ا ،س|رھای خ|ود
را برافرازي||د .ای درھ||ای اب||دی ،برافرازي||د ت||ا پادش||اه ج||الل داخ||ل ش||ود .اي||ن پادش||اه ج||الل کيس||ت ؟ يھiiوه
صبايوت پادشاه جالل اوست )مزامير داود مزمور  24آيات  9و  .(10ھنگامي كه خداوند صھيون را بن|ا م|ي
نماي||د در جiiالل خiiود ظھiiور خواھiiد نمiiود )مزامي||ر داوود مزم||ور  102آي||ه  .(16خiiدا بiiرای داوری م iی آيiiد
)مزامير داوود مزمور  196آيه  .(13خداوندی كه شما طالب او می باشيد ناگھان بiه ھيكiل خiود خواھiد آمiد
)مالكي باب  3آيه  .(1خدا خواھد آمد و امتھا را داوری خواھد نمود خدا خواھد آمد و بر تمامي بش|ر داوری
خواھد نمود ) اشعيا باب  2آيه  4و باب  66آيه  .(16و در آن روزخواھند گفت اينك ايiن خiدای مiا اسiت كiه
منتظر او بوده ايم و ما را نجات خواھد داد اين خداوند است كه منتظر او بوده ايم پس ازنج|ات او مس|رور و
شادمان خواھيم شد )اشعيا باب  25آيه  6تا  .(9چه زيبا است بر كوھھا پايھای مبش|ر ك|ه س|الميت را ن|دا م|ی
كند و بخيرات بشارت می دھد و نجات را ندا می كند و به صھيون می گويد ك|ه خ|دای ت|و س|لطنت م|ی نماي|د
آوازه ديده بانان تو است كه آواز خود را بلن|د ك|رده ب|اھم ت|رنم م|ی نماين|د زي|را وقت|ی ك|ه خداونiد بiه صiھيون
رجعت می كند ايشان معاينه خواھند ديد ای خوابھای اورش|ليم ب|ا آواز بلن|د ب|اھم ت|رنم نمائي|د زي|را خداون|د ق|وم
خود را تسلی داده و اورشليم را فديه نموده است)اشعيا باب  52آيه  .(7اي اس|رائيل خويش|تن را مھي|ا س|از ت|ا
با خدای خود مالقات نمائی )كتاب عاموس باب  4آيه  .(12و خدا بر تمiامی زمiين پادشiاه خواھiد بiود و در
آن روز خدا واحد خواھد بود و اسم او واحد )زكريا فصل  14آيه  .(9و آنانی كه پيش و پس مي رفتند فري|اد
كنان می گفتند ھوشيعانا مبارك باد كسي كه بنام خداوند ميايد مبارك باد ملكوت پدر ما داوود كه مي آيد باس|م
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خداوند ھوشيعانا در اعلي علي|ين) م|رقس ب|اب 11آي|ه  .(9ای اورش|ليم ای اورش|ليم ك|ه قات|ل انبي|ا و سنگس|ار
كننده مرسلين خ|ود ھس|تی چن|د ك|رت خواس|تم اطف|ال ت|را جم|ع ك|نم چنانك|ه م|رغ جوج|ه ھ|ای خ|ويش را زي|ر
بالھای خود می گيرد و نخواستيد اينك خانه شما برای شما خراب گذاش|ته م|ی ش|ود و بش|ما م|ی گ|ويم ك|ه م|را
ديگرنخواھيد ديد تا وقتی آيد كه گوئيد مباركست او كه بنام خداوند می آيiد )لوق|ا ب|اب  13آي|ه  .(34منتظ|ر و
خواھان رسيدن روز خدا باشيد )نامه دوم پطرس فصل  3آيه  .(12اينك ب|ا ابرھ|ا م|ی آي|د و ھ|ر چش|مي او را
خواھد ديد من ھستم الف و ياء و اول و آخر می گويد آن خداوند خداست كه ھست و بود و مiی آيiد )مكاش|فه
يوحنا باب  1آيه  .(7و من يوحنا شھر مقدس اورشليم جديد را ديدم كه ازجانب خ|دا از آس|مان ن|ازل م|ی ش|ود
 ...آوازی بلند از آسمان ش|نيدم ك|ه م|ی گف|ت اين|ك خيم|ه خ|دا ب|ا آدمي|ان اس|ت و ب|ا ايش|ان س|اكن خواھ|د ب|ود و
ايشان قومھای اوخواھند بود و خود خدا با ايشiان خiدای ايشiان خواھiد بiود )مكاش|فه فص|ل  21آي|ه  1ت|ا .(4
پيش ازوقت بچيزی حكم نكنيد تا خداوند بيايد )رس|اله اول بقرنتي|ان ب|اب  4آي|ه  .(5بع|د از آن انتھاس|ت وقت|ی
كه ملكوت را بخدا و پدر سپارد...خود پسرم ھم مطيع خواھد شد ...تا آنكiه خiدا كiل در كiل باشiد )رس|اله اول
بقرنتيان باب  15آيه  24تا .(28

 آيات قرآن کريم مبتنی بر ظھور و رؤيت خداوند
برخی از آيات قرآن کريم که آمدن و رؤيت خداوند را بيان می دارد مرقوم می گردد:
ﷲُ في ُ
َھ ْل يَ ْن ُ
ظرُونَ إِالﱠ أَنْ يَأْ ِتيَ ُھ ُم ﱠ
مام َو ا ْل َمال ِئ َكةُ )بقره (210 /يعنی آيا انتظار دارند كه خداوند و
ظلَ ٍل ِمنَ ا ْل َغ ِ
صفًّا )فجر ،(22 /يعنی
صفًّا َ
فرشتگان ،در سايهھايى از ابرھا به سوى آنان بيايندَ .و جا َء َر ﱡب َك َو ا ْل َملَ ُك َ
پروردگارت فرا رسد و فرشتگان صف در صف حاضر شوندَ .ھ ْل يَ ْن ُ
ظرُونَ ِإالﱠ أَنْ ت َْأ ِتيَ ُھ ُم ا ْل َمال ِئ َكةُ أَ ْو يَ ْأ ِت َي
س َب ْت
ت َر ﱢب َك ال يَ ْنفَ ُع نَ ْفسا ً إيمانُھا لَ ْم تَ ُكنْ آ َمنَتْ ِمنْ قَ ْب ُل أَ ْو َك َ
ت َر ﱢب َك يَ ْو َم يَ ْأتي بَ ْع ُ
َر ﱡب َك أَ ْو يَ ْأ ِت َي بَ ْع ُ
ض آيا ِ
ض آيا ِ
في إيما ِنھا َخ ْيراً قُ ِل ا ْنت َِظ ُروا ِإنﱠا ُم ْنت َِظ ُرون )انعام ،(158 /آيا جز اين انتظار دارند كه فرشتگان به سراغشان
آيند ،يا خداوند به سوى آنھا بيايد ،يا بعضى از آيات پروردگارت؟! اما آن روز كه بعضى از آيات
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پروردگارت تحقّق پذيرد ،ايمان آوردن افرادى كه قبالً ايمان نياوردهاند ،يا در ايمانشان عمل نيكى انجام
ْق
ندادهاند ،سودى به حالشان نخواھد داشت! بگو » :انتظار بكشيد ما ھم انتظار مىكشيم!« .في َم ْق َع ِد ِ
صد ٍ
ناض َرة ٌ .إِلى َر ﱢبھا
ِع ْن َد َم ٍ
ليك ُم ْقت َ ِد ٍر )القمر ،(55 /يعنی در جايگاه صدق نزد خداوند مالك مقتدر! ُو ُجوهٌ يَ ْو َم ِئ ٍذ ِ
ناظ َرةٌ )قيامة 22 /و  ،(23يعنی در آن روز صورتھايى شاداب و مسرور است و به پروردگارش مىنگرد!
ِ
ق َو ُھ ْم ال
تاب َو جي َء ِبالن ﱠ ِبيﱢينَ َو ال ﱡ
َو أَ ْ
ض َي بَ ْينَ ُھ ْم ِبا ْل َح ﱢ
ض َع ا ْل ِك ُ
ت ْاألَ ْر ُ
ش َھدا ِء َو قُ ِ
ض ِبنُو ِر َر ﱢبھا َو ُو ِ
ش َرقَ ِ
يُ ْظلَ ُمونَ )زمر (69 /و زمين به نور پروردگارش روشن مىشود ،و نامهھاى اعمال را پيش مىنھند و
پيامبران و گواھان را حاضر مىسازند ،و ميان آنھا به حق داورى مىشود و به آنان ستم نخواھد شد! َم ْن
سمي ُع ا ْل َعلي ُم )عنکبوت (5/كسى كه اميد به لقاء ﱠ
ﷲ دارد زيرا
ت َو ُھ َو ال ﱠ
ﷲ َآل ٍ
ﷲ فَإِنﱠ أَ َج َل ﱠ ِ
كانَ يَ ْر ُجوا ِلقا َء ﱠ ِ
اجلی را كه خدا تعيين كرده فرا مىرسد؛ و او شنوا و داناست! َو يَ ْو َم يَ ْح ُ
ش ُر ُھ ْم َكأَنْ لَ ْم يَ ْلبَثُوا ِإالﱠ سا َعةً ِمنَ
ﷲ َو ما كانُوا ُم ْھتَدينَ )يونس (45/روزى را كه آنھا را
النﱠھا ِر يَتَعا َرفُونَ بَ ْينَ ُھ ْم قَ ْد َخ ِس َر الﱠذينَ َك ﱠذبُوا بِ ِلقا ِء ﱠ ِ
جمع مىسازد؛ آن چنان كه گويى جز ساعتى از روز ،تو ّقف نكردند؛ به آن مقدار كه يكديگر را بشناسند!
مسلّما ً آنھا كه لقاى خداوند را تكذيب كردند ،زيان بردند و ھدايت نيافتند!
باری ،قرآن شريف کتابی آکنده از محکم و متشابه

xiii

است و در خصوص آيات مربوط به رؤيت خداوند که

از متشابھات می باشند ،بين مسلمين اختالف نظر موجود ،و اين بحث از ديرباز بين متكلّمان اسالمى مطرح
بودهاست است .عالمه مجلسی در جلد دوم بحار االنوار در خاتمه باب نفی الرويه در ذيل عنوان "تذييل"
عقايد مختلف مسلمين را در خصوص رؤيت خداوند بيان کرده که مضامينی از آن در اينجا ذکر می گردد:
" امت اسالمی درباره رويت خداوند )لقاءﷲ( اختالف نظر دارند و ھر کدام سخنی گفته اند .اماميه و معتزله

 xiiiبر اساس آيه  7سوره آل عمران ،آيات قرآنی به دو گروه محکمات و متشابھات تقسيم ميشوند؛ آيه محکم
آنست که مقصود مورد نظر واضح و آشکار باشد و متشابه در اصطالح خالف محکم است که نتوان معنی
منظور را به آسانی استخراج نمود و درباره آنھا به وجوه مختلف ميتوان انديشيد؛ به عبارتی آيات متشابه نياز به
تأويل دارند تا به معنای حقيقی آن پی بريم و تأويل آيات متشابه را جز خداوند و راسخون در علم کسی نداند.
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می گويند که ديدن خدا و لقای الھی در دنيا و آخرت ممتنع و محال است ،طائفه مشبھه و کراميه می گويند
چون خداوند جسم است ديدن او در مکان و جھت معين جائز است ،اشاعره می گويند خداوند جسم نيست که
در مکان و جھت معين رؤيت شود  ...اھل سنت بر وقوع رؤيت در آخرت اجماع دارند ، xivولی معتزله و
مرجئه و خوارج منکر ھستند  ...عقيده اھل بيت عليھم السالم آن است که رؤيت و لقای الھی در دنيا و
آخرت محال و ممتنع است" .69انتھی

 نمونه تفاسير موجود در آثار اسالمی در خصوص ظھور و رؤيت خداوند
چند نمونه از تفاسيری که ظھور و رؤيت پروردگار را ممکن می شمارد ،ذکر می گردد .سيوطی در "در
ﷲُ في ُ
المنثور" در تفسير آيه  210سوره بقرهَ " :ھ ْل يَ ْن ُ
ظ ُرونَ إِالﱠ أَنْ يَ ْأ ِتيَ ُھ ُم ﱠ
ض َي
مام َو ا ْل َمال ِئ َكةُ َو قُ ِ
ظلَ ٍل ِمنَ ا ْل َغ ِ
ْاألَ ْم ُر َو ِإلَى ﱠ
ﷲِ ت ُْر َج ُع ْاألُ ُمو ُر ،يعنی آيا منتظرند جز اين را که بيايد خداوند ايشان را در سايه ھای ابر با
مالئکه و امر منقضی شود و امور بخداوند راجع گردد" بيان می دارد ... :يأتي ﷲ يوم القيامة في ظلل من
السحاب قد قطعت طاقات  ،70يعنی خدا در روز قيامت در سايه ای از ابر که طاقھای آسمان را پاره پاره می
کند فرود خواھد آمد .آيه مبارکه فوق ،مطابق است با آيه ای از انجيل مقدس که حضرت عيسی می فرمايد
که در ابرھای آسمان نازل خواھد شد و مالئکه خود را با صورھای بلند آواز به اقطار ارض خواھد
فرستاد؛ باری ،در انجيل متی باب  24آيات  31 – 30آمده است " :آنگاه عالمات پسر انسان در آسمان پديد
گردد و در آن وقت جميع طوايف زمين سينه زنی کنند و پسر انسان را بينند که بر ابرھای آسمان با قوت و
جالل عظيم می آيد و فرشتگان خود را با صور بلند آواز فرستاده برگزيدگان او را از بادھای اربعه از
کران تا به کران فلک فراھم خواھند آورد".

 xivابن تيميه در كتاب منھاج السنة مينويسد :عموم منسوبين به اھل سنت براي اثبات رؤيت خدا اتفاق دارند و
اجماع سلف بر اين است كه ذات احديت را در آخرت با چشم ميتوان ديد؛ ولي در دنيا نميتوان ديد)مختصر
منھاج السنة ،ج  ، 2ص .(240
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ق ُو ُجو َھ ُھ ْم قَتَ ٌر َو ال ِذلﱠةٌ أُول ِئكَ
سنى َو ِزيا َدةٌ َو ال يَ ْر َھ ُ
سنُوا ا ْل ُح ْ
و در تفسير آيه  26سوره يونسِ ":للﱠذينَ أَ ْح َ
حاب ا ْل َجنﱠ ِة ُھ ْم فيھا خالِدُونَ ) ،(26يعنی كسانى كه نيكى كردند ،پاداش نيك و افزون بر آن دارند؛ و
أَ ْ
ص ُ
تاريكى و ذلّت ،چھرهھايشان را نمىپوشاند؛ آنھا اھل بھشتند ،و جاودانه در آن خواھند ماند"؛ در " تفسير
ق است چنانكه در آيت ديگر است وجوه يومئذ ناضره
عاملی" ،آمده است " :فخر :مقصود از زياده ديدار ح ّ
الى ربھا ناظره كه در اين آيه بھرهى آن عالم طراوت صورت است و لقاى حق ،پس زيادى موعود در آيه
ناظ َرةٌ«".71
ھمان است كه در اين آيه گفته شده است» ،لى َر ﱢبھا ِ
و در " تفسير قمی" در تفسير زيادة آمده که مقصود نظر بر وجه پروردگار عز و جل می باشدَ " :و ﱠ
ﷲُ
راط ُم ْستَ ِق ٍيم يعني الجنة قوله ِل ﱠل ِذينَ أَحْ َس ُنوا ْال ُحسْنى َو ِزيا َدةٌ قال
ص ٍ
ﱠالم َو يَ ْھ ِدي َم ْن يَشا ُء ِإلى ِ
دار الس ِ
يَ ْدعُوا ِإلى ِ
النظر إلى وجه ﷲ عز و جل".72
ھمچنين ابن ابی حاتم در تفسير خود " ،تفسير القرآن العظيم" ،روايت ذيل را در تفسير اين آيه آورده است:
" ...و يدخلنا الجنة قال :فيكشف الحجاب فينظرون إليه تبارك و تعالى فو ﷲ ما أعطاھم ﷲ شيئا ھو أحب
سنى َو ِزيادَة" .73مضمون بيان آنکه ،و داخل بھشت می شويم؛ پس حجاب
سنُوا ا ْل ُح ْ
إليھم منه ثم قرأ ِللﱠ ِذينَ أَ ْح َ
برداشته می شود؛ پس خداوند تبارک و تعالی را نظاره می کنند و قسم به خدا ھيچ امری از اين )نظاره خدا(
برای آنھا محبوب تر نخواھد بود.
ناظ َرةٌ ،يعنی در آن روز
ھمچنين ،در تفسير آيات  22و  23سوره قيامتُ " :و ُجوهٌ يَ ْو َم ِئ ٍذ
ناض َرةٌ ِإلى َر ﱢبھا ِ
ِ
صورتھايى شاداب و مسرور است و به پروردگارش مىنگرد! "؛ در "در المنثور" سيوطی آمده است :و
أخرج ابن عساكر عن أبى موسى سمعت رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم يقول إذا كان يوم القيامة مثل لكل
قوم ما كانوا يعبدون في الدنيا و يبقى أھل التوحيد فيقال لھم ما تنظرون و قد ذھب الناس فيقولون ان لنا لربا
كنا نعبده في الدنيا لم نره قال و تعرفونه إذا رأيتموه فيقولون نعم فيقال لھم و كيف تعرفونه و لم تروه قالوا انه
ال شبيه له قال فيكشف لھم الحجاب فينظرون إلى ﷲ تبارك و تعالى فيخرون له سجدا  74...انتھی .مضمون
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بفارسی ،از حضرت رسول )ص( آمده است که وقتی روز قيامت بر پا شد ھر کسی که در دنيا چيزی را
عبادت می کرد عکس و مثال او را در آخرت خواھد ديد ،تنھا اھل توحيد بدون مثال باقی می مانند .به آنھا
گفته ميشود منتظر چه چيزی ھستيد آنان پاسخ می دھند ما خدايی را در دنيا عبادت می کرديم که االن او را
نمی بينيم .از آنھا پرسيده می شود شما اگر او را ببينيد می شناسيد .آنھا جواب می دھند بله .ازآنھا سؤال می
شود چگونه او را می شناسيد در حالی که او را نديده ايد .پاسخ می دھند چون او ھيچ شبيھی ندارد .در اين
ھنگام پرده از روی خدا برداشته می شود و آنان خدا را نظاره می کنند و پس از آن بر خاک افتاده او را
سجده می کنند .انتھی
ھمچنين ،در صحيح بخارى روايت ذيل بيان شده است :در روز قيامت به گروھى گفته مى شود؛ منتظر چه
ھستيد؟ مردم ھمه رفتند مى گويند :منتظر پروردگارمان ھستيم ،سپس خداوند با صورتى غير از آن
صورتى كه نخستين بار او را ديده بودند مى آيد و مى گويد :من پروردگار شمايم ،گويند :تو پروردگار ما
نيستى  ...و كسى با او جز انبيا سخن نمى گويد.75

 مقصود از ظھور و رؤيت خداوند با استناد به بيانات ائمه اطھار و آثار ديانت بھائی
چنانچه از پيش ذکر شد ،گروھی بر اين باورند که ظھور و رؤيت خداوند محال است؛ به عبارتی ،ھمانطور
که آيات الھی بی شماری به ظھور خداوند و لقاء ﷲ بشارت داده اند ،در عين حال عدم رؤيت خداوند در
قرآن شريف و بيانات ائمه اطھار تصريح گرديده است؛ قرآن شريف صراحتا ً می فرمايد " :ال ت ُ ْد ِر ُكهُ
ْاألَ ْبصا ُر) xvانعام ،(103 /يعنی چشمھا او را نمىبينند" ،و خداوند به حضرت موسی که تقاضای "رب ارنی"
و در خواست رويت ذات حق را کرد ،پاسخ "لن ترانی" داد .ھمچنين ،به فرموده حضرت علی )ع(َ :ال
 xvزمخشري در ذيل آيه ال تُ ْد ِر ُكهُ ْاألَ ْبصا ُر َو ُھ َو يُ ْد ِر ُك ْاألَ ْبصار در تفسير كشاف مینويسد :معنی آيه اين است که
چشمھا به خدا تعلق نمیگيرد و خداوند را نمیبيند و درک نمیکند؛ به خاطر اينکه خداوند اجل از اين است كه
قابل رؤيت باشد؛ چون چشمھا چيزھايی را میبيند که در جھتی باشد و دارای شکلی و رنگی باشد و خداوند اجل
از اينھا است؛ ولی خداوند ھمه کس و ھمه چيز را میبيند )تفسير کشاف ،ج  ،2ص .(54
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َاعر) 76حواس به کنه خداوند پی نمی برد(؛ َال ُت ْد ِر ُكهُ ال ﱠ
تَ ْ
ش َوا ِھ ُد َو َال ت َْح ِوي ِه ا ْل َمشَا ِھ ُد َو َال تَ َراهُ
ستَ ِل ُمهُ ا ْل َمش ِ
اظ ُر) 77مشاعر او را درك نكنند و مكانھا او را در برنگيرند و ديدگان او را ننگرند(؛ َال تُ ْد ِر ُكهُ ا ْل ُعيُونُ
النﱠ َو ِ
78
صير) 79ديدن او با بينايی چشم
ان )ديدهھا ھرگز او را آشكار نمىبينند(؛ ا ْمتَ َن َع َعلَى َع ْي ِن ا ْلبَ ِ
ِب ُمشَا َھ َد ِة ا ْل ِعيَ ِ

ص َم َدهُ َمنْ أَشَا َر
اب َمنْ َمثﱠلَهُ َو َال إِيﱠاهُ َعنَى َمنْ َ
شبﱠ َھهُ َو َال َ
ص َ
محال است(؛ َما َو ﱠح َدهُ َمنْ َكيﱠفَهُ َو َال َح ِقيقَتَهُ أَ َ
ِإلَ ْي ِه َو تَ َو ﱠھ َمهُ ...

80

)كسى كه كيفيّتى براى خدا قائل شد يگانگى او را انكار كرده ،و آن كس كه ھمانندى

براى او قرار داد به حقيقت خدا نرسيده است .كسى كه خدا را به چيزى تشبيه كرد به مقصد نرسيده است.
آن كس كه به او اشاره كند يا در وھم آورد ،خدا را بى نياز ندانسته است(.
ھمچنين ،در اصول کافی ،باب ابطال رؤيت ،از صفوان بن يحيى روايت شده است " :ابو قره محدث از من
خواست كه او را خدمت امام رضا )ع( ببرم ،من از آن حضرت اجازه خواستم و به من اجازه داد ،ابو قره
شرفياب شد و از آن حضرت سؤاالتى در حالل و حرام و سائر احكام كرد تا رشته سؤال را به توحيد كشيد
و به آن حضرت عرض كرد :به ما روايت رسيده است كه خدا شرف ديدار خود و ھمسخنى خود را ميان دو
پيغمبر قسمت كرده و سخن را به موسى )ع( داده و شرف ديدار خود را به محمد )ص(.
امام رضا )ع( فرمود :پس كى از طرف خدا به ھمه جن و انس تبليغ كرده است كه » :ال تُ ْد ِر ُكهُ ْاألَ ْبصا ُر:
ديدهھا او را درك نكنند )انعام«(103 /؛ » ال يُ ِحي ُ
طونَ ِب ِه ِع ْلما ً :خدا در علم بشر گنجانيده نشود)طه«(110 /؛
س َك ِم ْث ِل ِه ش َْي ٌء :نيست به مانند او ھيچ چيز )شوری .« (11/آيا خود محمد )ص( نيست؟
» لَ ْي َ
گفت :چرا ،فرمود :چگونه ممكن است مردى به ھمه خلق توجه كند و به آنھا خبر دھد كه از طرف خدا آمده
و به دستور خدا آنھا را به سوى خدا مىخواند و مىگويد :ديدهھا او را درك نكنند؛ او را در علم خود
نگنجانند؛ به مانند او چيزى نباشد؛ و سپس بگويد من خودم او را به چشم خود ديدهام و او را در علم خود
گنجانيدهام و او به صورت آدمى است؟ شرم نمى كنيد؟".81
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گذشته از مطالب فوق ،در تأييد عدم امکان رؤيت خداوند ،از نظر عقلی نيز الزمه رؤيت خداوند ،جسم
بودن ،جھت داشتن ،دارای اجزا بودن ،مرکب بودن و به طور کلی مادی بودن خداوند و نھايتا ً محدود بودن
ذات الھی در ظرف زمان و مکان می باشد؛ در اين صورت تصور ما از خدا ،خدائی محدود

xvi

و دارای

جسم بوده و مخلوقی مثل خود ما خواھد بود؛ چنانچه عالمه مجلسی روايتی از امام محمد باقر )ع( نقل می
کند که آن حضرت فرمود :و في كالم اإلمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر ع إشارة إلى ھذا المعنى حيث
قال كلما ميزتموه بأوھامكم في أدق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إليكم  .82...مضمون بيان امام باقر
)ع( آنکه ،آنچه را که در اذھانتان درباره خداوند با دقيق ترين فکر مشخص می کنيد او مخلوق و مصنوعی
مثل خود شماست و مردود است به خود شما.
ب|اری ،ب||ا عناي||ت ب||ه تفاس|ير ف||وق از ائم||ه ط||اھرين

xvii

و ب|ا اس||تناد ب||ه آث||ار ديان|ت بھ||ائی ،رؤي||ت ذات خداون||د

مستحيل و محال می باشد و به فرموده حضرت بھاءﷲ" :غيب ھويه و ذات احديه ،مقدس از ب|روز و ظھ|ور
و صعود و نزول و دخول و خروج بوده و متعالی است از وصف ھر واصفی و ادراک ھر م|درکی .ل|م ي|زل
در ذات خود غيب بوده و ھس|ت و الي|زال ب|ه کينون|ت خ|ود مس|تور از ابص|ار و انظ|ار خواھ|د ب|ود .ال تُ ْد ِر ُكiهُ
ْاألَ ْبصا ُر َو ُھ َو يُ ْد ِر ُك ْاألَ ْبصا َر َو ُھ َو اللﱠطيفُ ا ْل َخبير چه ميان او و ممکنات ،نسبت و ربط و فصل و وصل و يا
قرب و بعد و جھت و اشاره به ھيچ وجه ممکن نه ،زيرا که جميع م|ن ف|ی الس|موات و االرض ب|ه کلم|هء ام|ر
 xviابى حمزه از على بن الحسين )ع( روايت می کند که آن حضرت فرمود :اى ابو حمزه ،خدا به وصفى كه
موجب محدوديت او باشد موصوف نشود ،پروردگار ما از صفت داشتن برتر است ،چگونه به وضع محدودى
توصيف شود ،آنكه حدى ندارد و ديدهھا را درك كند و ھم او لطيف و خبير است )اصول کافی – ترجمه کمره ای ،ج
 ،1صص  .(291و امام صادق )ع( فرمود :اگر )خدا( داراى حد شد در معرض فزونى و كاستى است و ھر چه
در معرض فزونى و كاستى است مخلوق است )اصول کافی – ترجمه کمره ای ،ج  ،1صص .(305
 xviiھمچنين ،در روايتی که در کتاب توحيد صدوق از اسماعيل بن فضل نقل شده آمده است :از ام|ام ص|ادق )ع(
پرسيدم آيا خداوند در قيامت ديده میشود؟ حض|رت فرمودن|د :من|زه اس|ت خداون|د از چن|ين چي|زی و بس|يار من|زه
است )نور الثقلين ،ج  ،1ص .(753

51

او موجود شدند و به اراده او که نفس مشيت است از عدم و نيستی بحت ب|ات ب|ه عرص|ه ش|ھود و ھس|تی ق|دم
گذاشتند".83
بن||ابراين ،آخ||رين ح||د عرف||ان اق||رار ب||ه عج||ز از عرف||ان ذات ب||اری تع||الی م||ی باش||د " :مiiا عرفنiiاک حiiق
معرفتک"؛ حضرت بھاءﷲ می فرمايند " :صدق لقاء برای نفسی در اين مقام )مقام فيض اقدس( ص|ادق نياي|د
الجل آنکه اين رتبه در غيب ذات محقق است و احدی به آن فائز نشود .السبيل مسدود و الطلب مردود .افئ|ده
مقربين به اين مقام طيران ننمايد ... 84اگر جميع صاحبان عقول و افئده ارادهء معرفت پس|ت ت|رين خل|ق او را
علی ما ھو عليه نمايند جميع خود را قاصر و عاجز مشاھده نمايند تا چه رسد به معرفت آن آفتاب عز حقيق|ت
و آن ذات غيب منيع اليدرک .عرفان عرف|اء و بل|وغ بلغ|اء و وص|ف فص|حاء جمي|ع ب|ه خل|ق او راج|ع ب|وده و
خواھد بود .صد ھزار موسی در طور طلب به ندای "لiن ترانiی"

xviii

منص|عق و ص|د ھ|زار روح الق|دس در

س|ماء ق|رب از اص||غاء کلم|ه "لiiن تعرفنiی" مض||طرب  ...متعارج|ان س||ماء ق|رب عرف||انش ج|ز ب||ه س|ر من||زل
حيرت نرسيده اند و قاصدان حرم قرب و وصالش جز به وادی عجز و حسرت قدم نگذارده اند".85
حضرتشان در سورة الصبر می فرمايند " :ان ﷲ کان مقدسا عن المجئ و النزول و ھiو الفiرد الصiمد الiذی
احاط علمه کل من فی السموات و االرض و لن يأتی بذاتiه و لiن يعiرف بانيتiه و لiن يiدرک بصiفاته و الiذی
يأتی ھو مظھر نفسه .انتھی ،مضمون آيه :بگو خدا برتر از آن است که فرود آيد .او فرد اس|ت ،ص|مد اس|ت،
 xviiiاشاره به آيه  143سوره اعراف داردَ :و َل ﱠما جا َء ُموسى ِلميقا ِتنا َو َكلﱠ َمهُ َر ﱡبهُ قا َل َر ﱢب أَ ِرني أَ ْن ُ
ظ ْر إِ َل ْي َك قا َل َلنْ
تَراني ،يعنی و ھنگامى كه موسى به ميعادگاه ما آمد ،و پروردگارش با او سخن گفت ،عرض كرد» :پروردگارا!
خودت را به من نشان ده ،تا تو را ببينم!« گفت» :ھرگز مرا نخواھى ديد!
برخی بر اين عقيده اند ،از آن جا که حضرت موسی ھمراه با عدهای از برگزيدگان قوم خود بود ،در خواست
ديدن خدا از طرف آنان مطرح گرديد؛ در نتيجه درخواست حضرت موسی بدين جھت بوده كه به قوم خود
بفھماند كه رؤيت خداوند محال است؛ چنانچه خواجه نصير الدين طوسی به اين مطلب اشاره می کند  " :و سؤال
موسی لقومه؛ در خواست موسی به خاطر قومش بود" )كشف المراد ،مقصد سوم ،فصل دوم ،مسأله .(20
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علم او ھر آنچ|ه را ک|ه در آس|مان و زم|ين ج|ای دارد ،ف|را گرفت|ه اس|ت .ب|ه ذات خ|ود ھرگ|ز نخواھ|د آم|د .ب|ه
وجود خود شناخته نخواھد شد و به صفات خود ادراک نخواھد گرديد .آنکه می آيد مظھر نفس اوست.86
بن||ابراين ،از آنج||ا ک||ه عرف||ان و شناس||ايی ذات الھ||ی ممتن||ع و مح||ال اس||ت ،مق||رر گردي||ده ک||ه عرف||ان مظ||اھر
مقدسه الھيه )پيامبران الھی( عين عرفان ﷲ و لقای آن نفوس زکيه عين لقاءﷲ باشد .اين پي|امبران آس|مانی در
عالم خل|ق ،ق|ائم مق|ام ح|ق ب|وده و آين|ه ھ|ای ص|افی ب|رای تجل|ی خداون|د در ع|الم ناس|وت م|ی باش|ند .حض|رت
عب||دالبھاء م||ی فرماين||د " :حقيق||ت الوھي||ت ب||ه تص||ور در نم||ی آي||د ،لھ||ذا رحم||ت کلي||ه الھي||ه مظ||اھر مقدس||ه
)پيامبران( را مبعوث فرمايد و تجليات نامتناھيه بر آن مظاھر الھيه اش|راق م|ی نماي|د و آنھ|ا را واس|طه ف|يض
می نمايد .اين مظاھر مقدسه که انبياء ھستند مانند مرآتند و حقيقت الوھيت مانند آفت|اب ک|ه در اش|د اش|راق ب|ر
آنھا می تابد".87
باری ،مبحث رؤي|ت خداون|د ،مط|ابق ب|ا اس|تنادات ف|وق و اص|ول اعتق|ادات بھائي|ان ،در ح|ديثی از ام|ام رض|ا
)ع( ،xixبه نحو قاطع و روشنی تبيين گرديده که سيد ھاشم بحرانى در کتاب " البرھ|ان ف|ي تفس|ير الق|رآن" آن
را روايت نموده است:
قال :حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الھمداني ،قال :حدثنا علي بن إبراھيم بن ھاش|م ،ع|ن أبي|ه إب|راھيم ب|ن ھاش|م،
عن عبد السالم بن صالح الھروي قال :قل|ت لعل|ي ب|ن موس|ى )عليھم|ا الس|الم( :ي|ا ب|ن رس|ول ﷲ ،م|ا تق|ول ف|ي
الحديث الذي يرويه أھل الحديث» :إن الم|ؤمنين ي|زورون ربھ|م ف|ي من|ازلھم ف|ي الجن|ة«؟ فق|ال )علي|ه الس|الم(:
»يا أبا الصلت ،إن ﷲ تعالى فضل نبيه )صلى ﷲ عليه و آله( على جميع خلق|ه م|ن النبي|ين و المالئك|ة ،و جع|ل
 xixالزم به ذکر است که در عصر امام رضا )ع( مسائل کالمی ،عقلی و فلسفی پر رونق بود و سؤاالت زيادی
در اين خصوص مطرح می شد؛ آن دوران اوج منازعات کالمی بوده و منازعات معتزله و اشاعره و فرقه ھای
ديگر اسالمی رواج داشت .خالصه کالم آنکه ،آن حضرت از انديشه ھای اسالمی دفاع کرده و با انديشه ھای
انحرافی به شدت برخورد می کرد؛ رؤيت خداوند نيز از مباحث جدی و جنجال برانگيز فرق مختلف بود که از
آن حضرت بياناتی در اين خصوص ،جھت رفع شبھات و ھدايت مؤمنين ،روايت شده است.
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سiو َل فَقَْ iد
iع ال ﱠر ُ
طاعته طاعته ،و مبايعته مبايعته ،و زيارته في الدنيا و اآلخرة زيارته ،فقال عز و ج|لَ :مiنْ يُ ِط ِ
ﷲَ )نساء ،(80/و قال :إِنﱠ الﱠ ِذينَ يُبا ِي ُعونَ َك إِنﱠمiا يُبiا ِيعُونَ ﱠ
ع ﱠ
ق أَ ْيِ iدي ِھ ْم )ف|تح ،(10/و ق|ال النب|ي
ﷲ فَ ْiو َ
أَطا َ
ﷲَ يَُ iد ﱠ ِ
)صلى ﷲ عليه و آله( :من زارني في حياتي أو بعد موتي فقد زار ﷲ تعالى .و درج|ة النب|ي )ص|لى ﷲ علي|ه و
آله( في الجنة أرفع الدرجات ،فمن زاره في درجته في الجنة من منزله فقد زار ﷲ تبارك و تعالى« .قال :فقل|ت
له :يا بن رسول ﷲ ،فما معنى الخبر الذي رووه أن ثواب ال إل|ه إال ﷲ النظ|ر إل|ى وج|ه ﷲ تع|الى؟ فق|ال )علي|ه
السالم(» :يا أبا الصلت ،من وصف ﷲ تعالى بوجه كالوجوه فقد كفر ،و لكن وجه ﷲ تعالى أنبياؤه و رسiله و
حججه )صلوات ﷲ عليھم( ،ھم الذين بھم يتوجه إلى ﷲ عز و جل و إلى دين|ه و معرفت|ه ،و ق|د ق|ال ﷲ تع|الى:
َiي ٍء
اإل ْك ِ
فان َو يَ ْبقى َو ْجiهُ َر ﱢبَ iك ُذو ا ْل َج ِ
iرام )ال|رحمن ،(27 - 26 /و ق|ال ع|ز و ج|لُ :ك iﱡل ش ْ
ُك ﱡل َمنْ َعلَ ْيھا ٍ
iالل َو ْ ِ
ھا ِل ٌك ِإ ﱠال َو ْج َھهُ )قصص ،(88/فالنظر إلى أنبياء ﷲ تعالى و رسله و حججه )عليھم السالم( ف|ي درج|اتھم ث|واب
عظيم للمؤمنين يوم القيامة.88«... ،
مضمون ح|ديث بفارس|ی ،اب|ا ص|لت از ام|ام رض|ا )ع( س|ؤال ميکن|د ک|ه نظ|ر ش|ما درب|اره ح|ديثی ک|ه راوي|ان
حديث مرتبا نقل کرده ان|د ک|ه " مؤمن|ان در روز قيام|ت در جايگاھش|ان در بھش|ت خ|دا را زي|ارت م|ی کنن|د"
چيست؟
حضرت رضا )ع( فرمود :ای ابا صلت ،ب|ه جھ|ت فض|يلتی ک|ه پي|امبر ب|ر جمي|ع خل|ق دارد ص|فاتی ک|ه ب|ه او
منسوب است )مانند طاعت او و بيعت با او و زيارت او( را به خودش نسبت داده و لذا در ق|رآن فرم|وده ھ|ر
کس پيامبر را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده و ھمچن|ين گفت|ه اس|ت ھ|ر ک|س ب|ا ت|و بيع|ت کن|د ب|ا خ|دا بيع|ت
کرده .و دست خدا باالی دست آنھاست و خود پيغمبر فرمود ھر کس مرا در اين دنيا ي|ا بع|د از م|رگم زي|ارت
کند خدا را زيارت کرده است .و درجه پيغمبر در بھشت باالترين درج|ات اس|ت .پ|س ھ|ر ک|س در بھش|ت در
درجه او قرار گيرد و او را زيارت کند پس خدا را زيارت ک|رده اس|ت .اب|ا ص|لت ميگوي|د م|ن ب|ه او گف|تم ای
پس|ر رس||ول خ||دا معن||ی اي||ن ح||ديث ک||ه رواي||ت ميکنن|د ک||ه ث||واب ال ﷲ اال ﷲ نظ||ر ب||ه ص||ورت خداون||د اس||ت
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چيست؟ حض|رت رض|ا ج|واب داد ای اب|ا ص|لت ھ|ر ک|س خ|دا را بداش|تن ص|ورت توص|يف کن|د ک|افر اس|ت.
صورت خدا چيزی جز انبياء و رسل و حجج او نيسiتند .آنھiا ھسiتند کiه واسiطه توجiه بiه خiدا و ديiن او و
معرفت او ميشوند .خداوند فرموده ھمه چيز ف|انی اس|ت و تنھ|ا وج|ه خ|دا ب|اقی اس|ت .پ|س نتيج|ه ميگي|ريم ک|ه
نظر کردن به پيامبران است که اين ثواب را در ب|ر دارد )نظ|ر ب|ه وج|ه خ|دا ،يعن|ی نظ|ر ب|ه وج|ه پي|امبران(.
انتھی
با امعان نظر به حديث مذکور از امام رضا )ع( ،خداوند دارای اوليا و خلفايی است که صفات آنھا را به
جھت عزت و شرف آنھا ،صفات خود خوانده و نظر به وجه آنھا را نظر به وجه خود ناميده است .xxدر
نتيجه ،تأويل آمدن و رؤيت پروردگار ،بشارتی به ظھور حجت و مظھر امر و پيامبر الھی در روی زمين و
رؤيت او می باشد؛ بر ھمين اساس ،ائمه اطھار آيات قرآن مجيد را که در مورد آمدن خداوند ،روشن شدن
زمين به نور خداوند ،نگاه کردن به خدا می باشد را به ظھور قائم تفسير نموده اند .بنابراين ،اين روايات با
تفسير امام رضا )ع( ھماھنگ و منطبق بوده و وحدت نظر را نشان می دھد که به برخی از اين روايات
اشاره خواھد شد.

س ِعي ٍد َقا َل ُك ْنتُ ِع ْن َد أَ ِبي َج ْع َف ٍر ع َفأَ ْنشَأَ َيقُو ُل ا ْب ِتدَا ًء ِم ْنهُ ِمنْ َغ ْي ِر
 xxدر کتاب "الکافی" آمده است " :عَنْ أَ ْ
س َو َد ْب ِن َ
ﷲ ِفي َخ ْل ِق ِه َو َن ْحنُ ُو َالةُ
ﷲ َو َن ْحنُ َب ُ
أَنْ أَ ْ
ﷲ َو َن ْحنُ ِل َ
ﷲ َو َن ْحنُ َعيْنُ ﱠ ِ
ﷲ َو َن ْحنُ َو ْجهُ ﱠ ِ
سانُ ﱠ ِ
اب ﱠ ِ
سأَ َلهُ َن ْحنُ ُح ﱠجةُ ﱠ ِ
ﷲ ِفي ِع َبا ِد ِه ،يعنی اسود بن سعيد گويد :من نزد امام صادق )ع( بودم ،بىآنكه پرسشى كنم آغاز سخن كرد
أَ ْم ِر ﱠ ِ
و فرمود :ما حجت خدائيم ،ما باب ﷲ ھستيم ،ما لسان ﷲ ھستيم ،ما وجه ﷲ ھستيم ،ما عين ﷲ ھستيم در ميان
خلقش و مائيم واليان امر خدا در ميان بندگانش ) الکافی ،ج  ،1ص .(145
و شيخ صدوق در کتاب "التوحيد" حديث ذيل را از حضرت امير )ع( نقل می کند :إِنﱠ أَ ِمي َر ا ْل ُمؤْ ِم ِنينَ ع َقا َل أَ َنا
ﷲ َو أَ َنا َي ُد ﱠ
ﷲ ،يعنی امير المؤمنين )ع(
ﷲ النﱠا ِط ُ
ﷲ َو َج ْن ُ
ﷲ َو أَ َنا َق ْل ُ
ﷲ ا ْل َوا ِعي َو ِل َ
ب ﱠِ
ق َو َعيْنُ ﱠ ِ
سانُ ﱠ ِ
ب ﱠِ
ِع ْل ُم ﱠ ِ
فرمود منم علم خدا و منم قلب واعى خدا يعنى دل خدا كه حافظ و نگاھدارنده است و زبان گوياى خدا و چشم خدا
و جنب خدا و منم دست خدا ) التوحيد للصدوق ،ص .(164
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ض ِبنُو ِر َر ﱢبھا در " تفسير صافی" آمده است :و الق ّمي عن الصادق عليه
باری ،در تفسير آيه َو أَ ْ
ت ْاألَ ْر ُ
ش َرقَ ِ
رب األرض امام األرض قيل فإذا خرج يكون ما ذا قال اذاً يستغني الناس عن ضوء
السالم في ھذه اآلية قال ّ
اإلمام عليه السالم .و في ارشاد المفيد عنه عليه السالم قال إذا قام قائمنا
ال ّشمس و نور القمر و يجتزئون بنور ِ
ض ِبنُو ِر َر ﱢبھا .89مضمون بفارسی ،در تفسير قمی از امام صادق آمده است که معنی آيه َو
أَ ْ
ت ْاألَ ْر ُ
ش َرقَ ِ
ض ِبنُو ِر َر ﱢبھا ) زمين با نور پروردگار روشن خواھد شد( مقصود قيام قائم است .زيرا امام
أَ ْ
ت ْاألَ ْر ُ
ش َرقَ ِ
زمين ھمان پروردگار زمين است که زمين را روشن می کند.
و ھمچنين در " ارشاد المفيد" از حضرت صادق )ع( آمده است :و في ارشاد المفيد عنه عليه السالم قال إذا
ض َع
قام قائمنا أَ ْ
ت ْاألَ ْر ُ
ض ِبنُو ِر َر ﱢبھا و استغنى العباد عن ضوء الشمس و نور القمر و ذھبت الظلمة َو ُو ِ
ش َرقَ ِ
تاب للحساب َو ِجي َء بِالنﱠبِيﱢينَ َو ال ﱡ
ش َھداء ،90يعنی وقتی قائم قيام کند ،زمين به نور خداوند روشن خواھد
ا ْل ِك ُ
شد و مردم از نور خورشيد و نور ماه بی نياز می شوند و ظلمت از بين می رود و قائم کتاب را برای
حساب وضع می کند و پيامبران و گواھان را حاضر می سازد.
ض ِبنُو ِر َر ﱢبھا )زمر ،(69/يعنی و زمين)در آن روز( به نور
ت ْاألَ ْر ُ
و ايضا در تفسير آيه " َو أَش َْرقَ ِ
پروردگارش روشن مى شود" ،در کتاب "اإلرشاد في معرفة حجج ﷲ على العباد" 91شيخ مفيد و ھمچنين در
"إعالم الورى بأعالم الھدى" 92شيخ طبرسی ،از مفضل بن عمر از حضرت صادق آمده استِ ... :إنﱠ قَا ِئ َمنَا
ض ِبنُو ِر َر ﱢبھا .انتھی يعنی وقتی قائم قيام کند زمين بنور پروردگارش روشن می شود.
إِ َذا قَا َم أَ ْ
ت ْاألَ ْر ُ
ش َرقَ ِ
ھمچنين ،در کتاب "أنوار العرفان في تفسير القرآن" در تفسير آيه َھ ْل يَ ْن ُ
ظ ُرونَ إِ ﱠال أَنْ يَ ْأ ِتيَ ُھ ُم ﱠ
ﷲُ و آيه َو جا َء
صفًّا که از آمدن خداوند خبر داده ،بيان می دارد که اين آيه طبق روايت ائمه طاھرين بسه
صفًّا َ
َر ﱡب َك َو ا ْل َملَ ُك َ
سالم".93
روز تفسير گرديده :روز رستاخيز ،روز رجعت ،روز ظھور امام دوازدھم عليه ال ّ
و در تفسير آيه  158سوره انعامَ " :ھ ْل يَ ْن ُ
ت َربﱢكَ
ظ ُرونَ إِالﱠ أَنْ ت َْأ ِتيَ ُھ ُم ا ْل َمال ِئ َكةُ أَ ْو يَ ْأ ِت َي َر ﱡب َك أَ ْو يَ ْأ ِت َي بَ ْع ُ
ض آيا ِ
 ، ...يعنی آيا جز اين انتظار دارند كه فرشتگان به سراغشان آيند ،يا خداوند)خودش( به سوى آنھا بيايد ،يا
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بعضى از آيات پروردگارت؟! " ،در " تفسير صافی" آمده است :و في اإلكمال عنه عليه السالم في ھذه اآلية
يعني خروج القائم المنتظر ،94يعنی اين آيه به خروج قائم منتظر تفسير شده است.
و ھمچنين ،در تفسير آيه  210سوره بقره در " تفسير صافی" آمده است ،که مقصود از نزول پروردگار در
ﷲ ُ في ُ
سايه ای از ابر " ي َ ْأ ِتيَ ُھ ُم ﱠ
مام" نزول قائم در پشت کوفه است :و العياشي عنه )الباقر( عليه
ظلَ ٍل ِمنَ ا ْل َغ ِ
السالم قال کأنی بقائم اھل بيتی  ...قال انه نازل في قباب من نور حين ينزل بظھر الكوفة .95انتھی
با عنايت به اين حقائق می باشد که در احاديث مذکور گرديده که ھمانطور که شما با چشمانتان به ماه در
شب چھارده می نگريد در روز قيامت نيز ھمانگونه به خداوند نگاه خواھيد کرد .لذا با توجه به تفاسير فوق
تأويل رب در اينجا ،مظھر رب و پيامبر الھی می باشد؛ باری ،در تفسير " فتح القدير" شوکانی آمده است:
ناظ َرةٌ أي :تنظر
ناظ َرةٌ ھذا من النظر ،أي :إلى خالقھا و مالك أمرھا ِ
يقولون مضيئة مسفرة مشرقة ِإلى َر ﱢبھا ِ
إليه ،ھكذا قال جمھور أھل العلم ،و المراد به ما تواترت به األحاديث الصحيحة من أن العباد ينظرون ربھم
يوم القيامة كما ينظرون إلى القمر ليلة البدر .96جالب توجه آنکه حضرت علی )ع( در خطبه ای پيرامون
ش ْھ ِر ِه َو
ش ِرق َو أَ ْ
ظھور قائم تشبيه مشابھی ميفرمايندَ :و بَدَا لَ ُك ُم النﱠ ْج ُم ِمنْ ِقبَ ِل ا ْل َم ْ
ق لَ ُك ْم قَ َم ُر ُك ْم َك ِم ْل ِء َ
ش َر َ
َكلَ ْيلَ ٍة تَم ،97يعنی و ستاره شما از جانب مشرق طلوع فرمايد و ماه شما کامال مانند شب بدر مشرق شود.
و يا وقتی که صحبت از نشستن با پروردگار می شود ،منظور چيزی جز نشستن با پيامبر الھی نمی باشد؛
ليك ُم ْقتَ ِد ٍر )قمر ،"(55/به اين
ْق ِع ْن َد َم ٍ
چنانکه ،در "جامع البيان" طبری ،در تفسير آيه " في َم ْق َع ِد ِ
صد ٍ
ْق يقول :في مجلس حق ال لغو فيه و ال تأثيم ِع ْن َد َملي ٍك ُم ْقت َ ِد ٍر يقول :عند ذي
مطلب اشاره ميکند :في َم ْق َع ِد ِ
صد ٍ
ملك مقتدر على ما يشاء ،و ھو ﷲ ذو القوة المتين ،تبارك و تعالى .98مضمون بيان آنکه ،در مجلس حقی که
در آن گناه و امور بيھوده يافت نمی شود در نزد پادشاه مقتدر که او خداوند صاحب توانايی عظيم است.
ب||اری ،حض||رت بھ||اء ﷲ در کت||اب مس||تطاب ايق||ان م||ی فرماين||د " :و چ||ون اب||واب عرف||ان ذات ازل ب||ر وج||ه
ممکنات مسدود شد لھذا به اقتضای رحمت واسعه "س|بقت رحمت|ه ک|ل ش|یء" و "وس|عت رحمت|ی ک|ل ش|یء"
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جواھر قدس نورانی را از عوالم روحانی به ھياکل عز انس|انی در مي|ان خل|ق ظ|اھر فرم|ود ت|ا حکاي|ت نماين|د
از آن ذات ازلي||ه و س||اذج قدمي||ه .و اي||ن مراي||ای قدس||يه و مط||الع ھوي||ه بتم||امھم از آن ش||مس وج||ود و ج||وھر
مقصود حکايت می نمايند" .99ھمچنين ،آن حضرت در لوح خطاب به شيخ محمد تقی اصفھانی م|ی فرماين|د:
" در جميع کتب الھی وعده لقاء صريح بوده و ھست و مقصود از اين لق|اء ،لق|اء مش|رق آي|ات و مطل|ع بين|ات
و مظھر اسماء حسنی و مصدر ص|فات علي|ای ح|ق ج|ل جالل|ه اس|ت .ح|ق بذات|ه و بنفس|ه غي|ب مني|ع الي|درک
بوده .پس مقصود از لقاء ،لقاء نفسی است که قائم مقام اوست مابين عباد و از برای او ھ|م ش|به و مثل|ی نب|وده
و نيست .چه اگر از برای او شبه و مثلی مشاھده شود کيف يثبت تقديس ذاته و تنزيه کينونته عن االشiياء و
االمثال .باری در مقامات لقاء و تجلی در کتاب ايقان نازل شده آنچه که منصفين را کفايت نمايد".100

 بلوغ عالم بشری مستلزم ظھوری عظيم و بی سابقه
حيات اجتماعی بشر در طول تاريخ دوران ھای متوالی و متمادی را طی کرده اس|ت؛ چنانچ|ه م|ی ت|وان ط|ی
شدن اين ادوار و مراحل را ب|ا ادوار رش|د ھ|ر انس|ان مقايس|ه نم|ود ،ب|ه نح|وی ک|ه دوره ای از مرحل|ه تکام|ل
بش||ر در ص||باوت و طفولي||ت ط||ی ش||ده و پ||س از پيم||ودن دوران ک||ودکی ،بش||ر پ||ا ب||ه دوره نوج||وانی و س||پس
جوانی گذاشته و در حال حاضر تمامی قرائن و نشانه ھا دال بر اي|ن اس|ت ک|ه بش|ريت در دوره بل|وغ ب|ه س|ر
می برد.
در آثار ديانت بھائی به اتمام کور آدم که  6000سال قبل توسط حضرت آدم تأسيس يافت اشاره ش|ده اس|ت و
از آغاز دوره جديدی صحبت می کند؛ به عبارتی " ،ظھور حضرت بھاءﷲ که رس|الت اعالي|ش تحق|ق اتح|اد
صوری و معنوی جميع ملل عالم است ،اگر مقص|د آن ب|ه درس|تی درک ش|ود از ف|را رس|يدن دوره بل|وغ ن|وع
بشر حکايت ميکند؛ يعنی بشريت در جھت پشت سر گذاردن دوران طفوليت و ورود به مرحل|ه رش|د و بل|وغ
و عق||ل و دراي||ت ميباش||د" .101حض||رت عب||دالبھاء م||ی فرماين||د " :حي||ات اجتم||اعی ن||وع بش||ر را ني||ز ادوار و
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مراحلی است .زمانی دوره طفوليت بود .زمان ديگر دوره ج|وانی ب|ود ،ول|ی ح|ال در مرحل|ه بل|وغ وارد ش|ده
است که از دير زمانی بدان بشارت داده اند و آثارش در ھمه جا نمودار گشته )ترجمه(".102
تعبير بسته شدن دوره آدم و آغاز دوره جديد را نيز می توان در زيارتنامه ای از حضرت علی )ع( استنباط
کرد ،که در آن تلويحاً ،به آغاز دوره ای جديد و ظھور پيامبرانی در آينده اشاره می نمايد؛ چنانچه از
سالَ ُم َعلَى ُم َح ﱠم ٍد
حضرت امير )ع( در "مفاتيح الجنان" ،زيارت مخصوصه روز غدير ،آمده است " :ال ﱠ
ﷲ َعلَى َو ْح ِي ِه َو َعزَا ِئ ِم أَ ْم ِر ِه َو ا ْل َخا ِت ِم
س ِلينَ َو َ
سيﱢ ِد ا ْل ُم ْر َ
ﷲ َخات َِم الن ﱠ ِبيﱢينَ َو َ
َر ُ
ين ﱠ ِ
ول ﱠ ِ
س ِ
ص ْف َو ِة َر ﱢب ا ْل َعال َ ِمينَ أَ ِم ِ
ست ُ ْق ِب َل ،يعنی سالم برمحمد فرستادۀ خدا ،خاتم انبيا و آقای رسوالن و برگزيده خاص
سب َ َ
ح ِل َما ا ْ
ِل َما َ
ق َو ا ْلفَا ِت ِ
پروردگار جھانيان ،امين خداوند در وحی و ارادۀ او و خاتم برگذشته گان و راھگشای آيندگان".103
از حضرت امام صادق )ع( نيز به ھمين مضمون ادعيه و زيارتی نقل شده که در کتاب " فرحة الغري"
يل ا ْل َخا ِت ِم ِل َما
آمده استَ " :و ال ﱠ
ﷲ َعلَى ِر َ
ين ﱠ ِ
سال ِت ِه َو َعزَاي ِم أَ ْم ِر ِه َو َم ْع ِد ِن ا ْل َو ْح ِي َو التﱠ ْن ِز ِ
س َال ُم َعلَى ُم َح ﱠم ٍد أَ ِم ِ
ستَ ْقبَل" ،104مضمون بيان به فارسی سالم بر محمد ،امين خدا بر رسالت او و بر امورى
سب َ َ
ح ِل َما ا ْ
َ
ق َو ا ْلفَا ِت ِ
كه واجب است اطاعت او در آن ،و سالم الھى بر پيغمبرى باد كه معدن وحى است و تنزيل ،خاتم برگذشته
گان و راھگشای آيندگان.
بنابراين ،اين مرحله جديد از تاريخ عالم انسانی ،با ظھوری اعظم از ظھورات قبل مقارن شده است و ظھ|ور
اسماء و صفات الھی در مظھر ظھور اين دور عظيم به اشد مراتب و اکمل درجات می باشد.
که ھمچو صنع خدائی ورای ادراکی

ز وصف حسن تو حافظ چگونه نطق زند
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اين ظھور با نامی جدا ،پيامی جدا ،ھدفی ج|دا و ممت|از تعبي|ر ش|ده ،ھم|ه انبي|اء تحق|ق اھ|داف خ|ود را ب|ه نح|و
اکمال در آن روز تعيين نموده و وعده ظھور ثمرات و تالش ھ|ای خ|ود را مؤک|ول ب|ه ظھ|ور آن روز دانس|ته
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اند؛ به عبارتی ظھور جل|وه ھ|ای ق|درت ،ش|وکت ،عظم|ت و س|لطنت الھ|ی را ک|ه در گذش|ته بص|ورت ظ|اھر
ميسر نبود در آن روز تحقق يابد.
حضرت مسيح شريعت را به تاکستانی تشبيه می کند که انبياء غالمان آن تاکستانند و او خود را فرزند مال|ک
تاکستان ميداند اما خبر از روزی می دھد که باالخره مالک آن تاکستان خود را نشان دھد.
در انجيل متی ،باب  21آيات  41 – 33آمده است " :و مثلی ديگر بشنويد صاحب خانه ای بود که تاکس|تانی
غرس نموده خطيره گردش کشيد و چرخشتی در آن کند و برجی بنا نمود پس آنرا بدھقانان سپرده عازم س|فر
ش||د .و چ||ون موس||م مي||وه نزدي||ک ش||د غالم||ان خ||ود را ن||زد دھقان||ان فرس||تاد ت||ا مي||وه ھ||ای او را بردارن||د .ام||ا
دھقان||ان غالم||انش را گرفت||ه بعض||ی را زدن||د و بعض||ی را کش||تند و بعض||ی را سنگس||ار نمودن||د .ب||از غالم||ان
ديگ|ر بيش||تر از اول||ين فرس||تاده بديش|ان ني||ز ب||ه ھم||ان ط|ور س||لوک نمودن||د .ب||االخره پس|ر خ||ود را ن||زد ايش||ان
فرستاده گفت پسر مرا حرمت خواھند داشت .ام|ا دھقان|ان چ|ون پس|ر را ديدن|د ب|ا خ|ود گفتن|د اي|ن وارث اس|ت
بيايي||د او را بکش||يد و مي||راثش را بب||ريم .آنگ||اه او را گرفت||ه بي||رون تاکس||تان افکن||ده کش||تند .پ||س چ||ون مال||ک
تاکستان آيد به آن دھقانان چه خواھد کرد .گفتند البته آن بدکاران را به سختی ھالک خواھ|د ک|رد و ب|اغ را ب|ه
باغبانان ديگر خواھد سپرد که ميوه ھايش را در موسم به او دھند".
در قرآن کريم نيز به کلمه مالک اشاره و استناد شده است و در مھمترين و اساسی ترين و اولين سوره قرآن
انسانھا را بشارت بظھور چنين قدرت و مقامی داده است؛ چنانچه می فرمايد :ما ِل ِك يَ ْو ِم الدﱢين ،و در جايی
واح ِد ا ْلقَ ﱠھار .يعنی پادشاھی از آن کيست؟ سپس در نھايت صراحت
 ا ْل ِ
ديگر ميفرمايدِ :ل َم ِن ا ْل ُم ْل ُك ا ْليَ ْوم ِ ،ﱠ ِ
نام خود را بر او می گذارد و می گويد پادشاھی از آن خداوند است.
جالب توجه آنکه ،در تفاسير يوم الدين به يوم خروج قائم تعبير و تفسير شده است؛ چنانچه در تفسير آيه " َو
ﱢين)معارج ،(26/يعنی و آنھا که به روز دين ايمان دارند" در " تفسير صافى" چنين
الﱠ ِذينَ يُ َ
ص ﱢدقُونَ ِبيَ ْو ِم الد ِ
آمده است :في الكافي عن الباقر عليه السالم قال بخروج القائم عليه السالم.106
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کوتاه سخن آنکه ،آي|ات الھ|ی موج|ود در کت|ب مقدس|ه آس|مانی در خص|وص ظھ|ور و رؤي|ت خداون|د ،دال ب|ر
ظھور عظيمی در آخر الزمان بوده که از حيث علو شأن و رفع|ت و جالل|ت ظھ|ور ب|ی نظي|ر و از ظھ|ورات
سابقه متمايز می باشد  --ظھور مظھر امر الھی و پيامبری که بن|ا ب|ر عظم|ت ظھ|ورش ب|ا ن|ام خداون|د تس|ميه
شده؛ ظھوری که ديدارش دي|دار خ|دا ،ق|درتش ق|درت خ|دا ،علم|ش عل|م خ|دا و ھ|دايتش ھ|دايت خ|دا م|ی باش|د.
بدين دليل است که " در کتب و صحف آسمانی بشارات عديده راجع به يوم ﷲ ،لقاءﷲ ،تأس|يس س|لطنت کلي|ه
الھي||ه و ظھ||ور اب آس|مانی موج||ود اس||ت و ک||ل ح||اکی ب||ر عظم||ت اي||ن ام||ر اع||ز رب||انی اس||ت" .107حض||رت
عبدالبھاء می فرمايند " :عنقريب علوم و معارف مادي|ه و معرف|ت الھي|ه چن|ان ترق|ی نماي|د و معجزات|ی بنماي|د
که ديده ھا حيران ماند و س ّر اين آيه اشعيا نبی " زيرا که جھان از معرفة ﷲ پر خواھد شد" ،ب|ه تمام|ه ظ|اھر
خواھد شد".108
بنابراين ،ھمانطور که جميع انبياء سلف استقرار صلح و سالم بين ام|م و مل|ل را توس|ط موع|ود آخرالزم|ان و
مظھ||ر ظھ||ور کل||ی الھ||ی بش||ارت داده و ن||زول و اس||قرار ملک||وت خداون||د و س||لطنت الھ||ی در روی زم||ين را
وعده فرموده اند؛ پيام آسمانی و تعاليم ديانت بھائی نيز بازت|ابی از اي|ن وع|ده ص|ريحه م|ی باش|د ک|ه ھ|دايت و
راھنم||ائی اھ||ل جھ||ان ب |ه س||وی ص||لح و آش||تی و وح||دت و يگ||انگی را در ب||ر داردxxi؛ حض رت بھاء می
فرمايند " :اصالح عالم و راحت امم  ...ظاھر نشود مگر ب ه اتحاد و اتفاق و آن حاصل نشود مگر ب ه
نصايح قلم اعلی ...109بکمال محبت و اتحاد و مودت و اتفاق سلوک نمائيد .قسم به آفتاب حقيقت ،نور اتفاق
آفاق را روشن و منور سازد".110
 xxiالزم به ذکر است که در آثار ديانت بھائی اش|اره ش|ده ک|ه تحق|ق اي|ن وع|ود ت|دريجی م|ی باش|د؛ حض|رت ول|ی
امرﷲ در توقيع "قد ظھر يوم الميعاد" می فرمايند " :ھمچنانکه تکامل ترکيبی نوع بشر به آھس|تگی و ب|ه ت|دريج
صورت گرفته و ايجاب کرده که متوالياً وحدت خانواده و قبيل|ه و ش|ھر و مل|ت تش|کيل گ|ردد ،ب|ه ھم|ين قس|م ن|ور
ظھور الھی که در مراحل مختلفه تکامل ديانتی ساطع و در اديان متتابعه جلوه گر گشته ،به تدريج ترقی و تع|الی
حاصل نموده است".
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به عبارتی رسالت اساسی آئ|ين بھ|ائی ،ايج|اد تم| ّدنی جدي|د و جھ|انی و اس|تقرار اتح|اد جھ|انی ،ص|لح دائم|ی و
وحدت عالم انسانی می باشد که تحقق اين وعود چي|زی ج|ز اراده الھ|ی ب|رای اي|ن دوران نم|ی باش|د؛ در آث|ار
ديانت بھائی آمده است " :ھر يوم شدت بال زي|اد م|ی ش|ود ت|ا آنک|ه ب|االخره آنچ|ه از لس|ان عظم|ت در مرات|ب
صلح نازل شده به آن متمسک شوند و به آن عمل نماين|د" .111ھمچن|ين در ل|وحی ديگ|ر ص|راحتا ً م|ی فرماي|د:
فسiوف يغلiiب مiا اراد ﷲ و تiiری کiل االرض جنiiة االبھiی ،112يعن||ی ب|ه زودی آنچ||ه ک|ه خداون||د اراده فرم||وده
غالب خواھد شد و تمامی زمين را جنت ابھی خواھی ديد.
بيانی از حضرت عبدالبھاء حسن الختام اين مطلب می باشد " :اليوم جز قوه کليه کلمة ﷲ که محيط بر حقايق
اشياء است ،عقول و افکار و قلوب و ارواح عالم انسانی را در ظل شجره واحده جمع نتواند .اوست نافذ در
کل اشياء و اوست محرک نفوس و اوست ضابط و رابط عالم انسانی".113
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مکان ظھور
در احاديث و آيات کتب مقدسۀ اديان گذشته به اماكن و وقايعي در آنھا اشاره مي شود كه با حوادث زمان
ظھور آيين بابي و بھائي مطابقت دارد و به عنوان بشارات کتب مقدسه و روايات موجوده تلقی می گردد.
بيشتر اماکن مذکور در ارتباط با يوم موعود ،اشاره به شھرھای کشور ايران دارد که حاکی از وقوع ظھور
الھی در ايران و رويداد وقايع مھم زمان ظھور در اين كشور است .اماکن و وقايع آنھا در سرفصل ھای
جداگانه مورد بررسی قرار می گيرد تا انطباق اين حقايق با ظھور حضرت باب و حضرت بھاءﷲ ،دو
ظھور توأمان الھی در اين دور مبارک مشھود و واضح گردد.

 ظھور از شرق
در احاديث مرويه و کتب مقدسه تورات و انجيل ،بشارت به ظھور موعود از سمت مشرق آمده است .بايد
توجه داشت که مکان ظھور ،با توجه به مبشر آن مشخص مي شود؛ بنابراين وقتی در تورات و انجيل اشاره
به شرق گرديده با توجه به مکان گويندگان اين کالم الھی ،منظور از شرق ،شرق اراضی مقدسه و بيت
المقدس است که با مکان موجود در ايران و کشورھای عربی مطابقت دارد .ھمين امر در خصوص احاديث
نيز صادق است؛ يعنی با توجه به مکان راويان حديث ،مقصود از شرق ،شرق عربستان و عتبات عاليات،
يعنی ايران می باشد.
موارد ذيل نمونه ھايی از آيات مذکور در کتب مقدسه تورات و انجيل و احاديث مرويه ،در خصوص ظھور
موعود از مشرق می باشد:
پس جالل خداوند از راه دروازه اي كه رويش به سمت مشرق بود به خانه درآمد )حزقيال باب 43آيه .(4
واينك جالل خداي اسرائيل از طرف مشرق آمد )حزقيال باب 43آيه .(2
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و در آن ايام فرشتگان جمع خواھند شد و روي بسوي شرق خواھند نمود روي بسوي مردم پارت و ماد
خواھند نمود كه پادشاھان به تشويق آيند و روح آشفتگي آنھا را در برخواھد گرفت و نگران خواھند شد كه
از تخت خويش سرنگون خواھند گرديد)حنوخ باب 56آيه .(5
كسي را ازمشرق برانگيخت كه عدالت او را نزد پايھاي وي مي خواند امتھا را به وي تسليم مي كند و او را
بر پادشاھان مسلط مي گرداند )اشعيا باب  41آيه .(2
ھمچنان كه برق از مشرق ساطع شده  ...ظھور پسر انسان نيز چنين خواھد شد )متي باب  24آيه .(27
اما رئيس مملكت فارس بيست و يك روز با من مقاومت نمود و ميكائيل كه يكي از روساي اولين است به
اعانت من آمد )دانيال باب  10آيه .(13
و خداوند مي گويد من كرسي خود را در عيالم )ايران( برپا خواھم نمود )ارميا باب  49آيه .(38
در کتاب " مھدی موعود" آمده است ..." :ستاره دنباله دار براى شما از سمت مشرق پيدا شود و ماه تابان
براى شما طلوع نمايد .پس چون اين عالئم پديدار گردد بسوى خدا بازگرديد و توبه كنيد اين را بدانيد كه اگر
از طلوع كننده مشرق پيروى نمائيد .شما را به طريقه پيغمبر اسالم صلى ﱠ
ﷲ عليه و آله راھنمائى كند و از
كورى و كرى و گنگى نجات دھد و رنج طلب روزى را از شما برطرف گرداند و اين بار گران را از روى
دوش شما بردارد" .114و ايضا در ھمان مأخذ آمده است " :و چون وعدهھا و بخششى كه براى جلب شما در
دست دارند ،آب شود ،وقت امتحان و پاك شدن ھر كس نزديك شود و پرده باال رود و مدت انتظار بپايان
رسد و وعده نزديك گردد! و آشكار مىشود براى شما ستارهاى از جانب شرق ماه شما ظاھر و مانند شب
چھاردھم براى شما بدرخشد".115
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 خطه فارس ) شيراز (
در خرابات مغان نــــور خدا مي بيــــــــنم

اين عجب بين كه چه نوری ز كجا می بينم

كيست دردی كش اين ميكده يا رب كه درش

قبــــــــله حاجت و محراب دعا می بينم

)حافظ شيرازی(

حضرت عبدالبھاء مي فرمايند » :اي ياران الھي خطة شيراز منسوب به حضرت بي نياز و موطن كاشف
اسرار بر اھل راز است ،در آن كشور ماه منور )حضرت باب( طلوع نمود و از آن اقليم صبح منير سطوع
يافت ،مبشر جمال مبارك نداي الھي را از آن ارض نوراني بلند فرموده و مژده موعود بيان را در احسن
القصص به ابدع بيان گوشزد شرق و غرب كرد.«...
کتاب "شيراز نامه" يکی از قديمی ترين منابع در مورد تاريخ شيراز می باشد که توسط "ابوالعباس احمد بن
ابی الخير زرکوب شيرازی" در حدود سال  734ھجری تأليف شده است .در اين کتاب مسبب بنای شھر
شيراز را "محمد بن يوسف" معرفی می نمايد " :راويان اخبار و ناقالن آثار روايت كردند كه محمد يوسف،
باني شھر شيراز ،شبي در خواب شد ...ديد كه روشنان )ستاره ھا ،فرشتگان( صومعه فلك از آسمان به
زمين آمدند و در اين قطعه زمين جمع گشتند و مي گفتند كه اين قطعه دايره اي است كه قدمگاه چندين ھزار
صوفي خواھد بود ،گوشه اي است كه توشه مسافران عالم غيب از آن جا مرتب خواھد گشت ،كان واليت
است ،منبع حكمت و معدن امانت است.
محمد ابن يوسف در خواب بدان مقدار كه اثر تجلي انوار ملكان ) فرشتگان( بود خطي پيرامون آن در كشيد.
روز ديگر از اصطخر به اين نيت متوجه گشت .احتياط كرد ،آثار آن خط و دايره برقرار ديد ...زميني
يافت ...چون بقعه مباركه بيت المقدس ،آفتاب جھانتاب و صبح تجلي در او عكس مي انداخت ،ھمچون
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فروغ نور بيت المعمور زبانه می زد و درخش )نور،روشنايي( او بر تاب بھشت عكس انداز می شد .گويي
بساط طور بود كه مشعله نور از او دم بدم در خلوتخانه ي اھل حضور تجلي مي نمود ،يا يد بيضاء  ...كه
در جيب كليم زمين لحظه به لحظه عكس مي انداخت .محمد يوسف استادان مھندس و مھندسان موسس را
حكم فرمود تا قائده مملكت شيراز ھم بدان رقعه ،اساس نھادند و به مدت دو سال خطۀ شيراز تمام گشت".
باری ،شيراز ھمانطور که ملک الشعراء بھار سروده ،شھر رمز و راز است:
خرم آنروز که کس بر سر اين راز رسد

ھست راز ازلی در دل اين خاک نھان
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جمالی اردستانی ،قطب صوفيان قرن نھم ھجری ،نيز در اشعار خود صريحا ً به ظھور پيامبری از شيراز
اشاره کرده و بيان می دارد که ھمان ندايی که از حجاز بلند شد ،از شيراز نيز بر خواھد خاست:
جمالی ز شيراز و شيرازيان

ھمان روح خيزد که از تازيان

که شيراز نشان دارد از حجاز

حقيقت شمر اين سخن نی مجاز

و ايضا ً سروده است:
ای جمالی مگر از جانب شيراز آيد

کو نسيمی که دل مرده از آن زنده شود
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"آخوند محمد باقر ابن محمد علي ابن عبد الصمد ابن شاه منصور" متخلص به صحبت الري ،يکی از
شاعران و سخنوران نامدار سده دوازدھم و سيزدھم ھجری می باشد .اين شاعر مجتھد و دانشمند که دارای
تأليفات زيادی بوده است غالب آثارش ھمانند بسياری از دانشمندان و نويسندگان اين سرزمين از بين رفته
است .صحبت الری در اشعار عارفانه خويش از ظھور عظيم و موعودی صحبت می کند که از شيراز بر
ميخيزد و طوافش مانند کعبه از واجبات است:
ای صفا و

وی منا و مشعر از رشکت مذاب

مروه از داغت کباب
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ای تو رشگ کعبه و رکن و مقام

وی حريمت

ای طوافت عين فرض و فرض عين

اَين

بيت الحرام

غيرت

دو اِين

ھذا البيت من ذاك

و شخصيت عظيمی مانند موسی از انبيای اولی العزم را مأمور زيارت او در کوه طور نموده و ھمان طور
که تجليات الھی از جانب خداوند در کوه طور بر موسی جلوه نمود ،در آينده نيز ،طبق بشارات ،ھمان تجلی
تکرار خواھد شد:
بايدت رفتن کليم آسا
بايد
يا

اندر
بسوزی

سينهء
از

به طور

منزلی بس صعب و راھی دور دور

شوی

روی

سينا
تجلی ھای

پا برھنه

او

بر در

مينا

يا سالمت رخ نھی در پای او

چند بيتی از ديوان اشعار صحبت الری ،118ذيال مرقوم می گردد:
ای صبا ای کاروانساالر

ای متاعت رونق

حی

بازار حی

بارک ﷲ ای بريد کوی عشق

لوحش ﷲ کز تو آيد بوی عشق

ای صبا ای تيزرو پيک سبا

مرحبا

مرحبا

اھأل و سھأل

...
ای صبا ای چاشنی

وی حيات

گير لبش

زمرهء

ای صبا بيچارگان را چاره ای

اندوز چاه غبغبش

آوارگان

را

چاره ای

…
ھيچ

دانی ميروی

از ديار خامشان

زاينجا کجا
تا بزم

از کجايت

راز

می فرستم

تا کجا

از سرای عجز تا جوالن ناز
…

از

بر

دل

تا

بر دلدار

وز در جان تا بر جانان جان

آن
…
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از بر

اين

عندليب

بر

آن

نوگل

تا

نوحه زن
گلزار

وز

حسن

در اين سان بيت الحزن

تا در آن يوسف بازار حسن
...

نی چه ميگويم چه نسبتھاست اين

حاش  نسبت بيجاست اين

او کجا و شكر و شيرين کجا

او کجا و سنبل و نسرين کجا

ليلی و عذرا و سلمی و سعاد

کی تواند داد اين مقصود داد

در مثل ھر چند گشتم ره سپر

دورتر

بس

گشتم

از

راه

معانی

که تمثيالت بی معنی زدم

اين فسوس از مولوی ياد آمدم

ای برون ز وھم و قال و قيل من

خاک بر فرق من و تمثيل من

به طور

منزلی بس صعب و راھی دور دور

شوی

مينا روی

بايدت رفتن کليم آسا
بايد
يا

اندر

سينهء

سينا

بسوزی

از

تجلی ھای

پا برھنه

بر در

او

يا سالمت رخ نھی در پای او

سيل اشکم بين که از حد در گذشت

رو براه آور که آب از سر گذشت

ھر كه را خواھی بخود انباز گير

توشه بر گير و ره شيراز گير

وه چه شيراز آب و خاکش عيش خيز

عيش خيز و عشق ريز و عشق بيز
...

باز جو سر رشته آن راز را

رخنه

آن ارم وش چون شود منزلگھت

نامه در دست از پی نزل رھت

خارھا

با زارھا

کام زن بر پا

شکسته

با فغان و ناله

و زاری

شيرازه

کوچه ھا را بوئي

شيراز

و

را

ھمی

پرسی از

رندان

کی عزيزان کوی طنازی کجاست

منزل آن

ترک شيرازی کجاست

آيت

وه چه منزل آنکه نازل شد در آن
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حسن

از

با زاری

خدای

ھمی

آسمان

و آنکه خاک او به خون آميخته

سر دل ريخته

ھر قدم دل بر
...

خضری

عاقبت

براه

راه

آيد تو را

چون عيان گردد تو را بام و درش

غرفه

از ادب کردی بگردش طوف ساز

بر

ميرسانی
کی

مبارک

ای صفا و

آستانش
منزل

يار

کوی
ايوان

لبيک

زبان

بنمايد

تو

عالی

منظرش

لبيک

را

درود

ميسرائی آن سرا

سلمی

سالم

وی نو آئين حجله

را

نياز

از

را اين سرود
سالم

سعدی

مروه از داغت کباب

وی منا و مشعر از رشکت مذاب

ای تو رشگ کعبه و رکن و مقام

وی حريمت

بيت الحرام

ای طوافت عين فرض و فرض عين

اَين

در

چون در آئی از
در حضورش جبھه

گه

شور

ھذا البيت من ذاك

سوی خلوتگاه خاص

سايی می کنی

گه پری پروانه وش
کنی آغاز

اخالص او

غيرت

مردمك

را

دو اِين

الخاص

توتيايی

او

می کنی

گرد

سرش

گه چو خاشاکی بخاک افتی برش

و

ولوله

غلغله

افکنی

در

بارگاھش

...
مطلب ديگر آنکه ،درپنج آيه از آيات قرآن کريم ،به جايگزينی امتی ديگر به جای امت حضرت محم|د )ص(
اشاره شده است؛ چنانچه ،در آيه  38سوره محمد با بکار بردن لفظ " استبدال" و در آي|ه  133س|وره انع|ام ب|ا
به کار ب|ردن کلم|ه "اس|تخالف" ب|ه اي|ن ج|ايگزينی اش|اره م|ی فرماي|د .لف|ظ " اس|تخالف" در ارتب|اط ب|ا تجدي|د
اديان در گذشته نيز به ک|ار رفت|ه اس|ت :ب|ه اس|تناد ق|رآن ک|ريم ،ق|وم ع|اد جانش|ين ق|وم ن|وح ش|دَ " :واذ ُكُ iرو ْا ِإ ْذ
iوح )اعiراف ،(69/يعن|ی و مت|ذکر باش|يد ک|ه خ|دا ش|ما را پ|س از ھ|الک ق|وم ن|وح
َج َعلَ ُك ْم ُخلَفَاء ِمن بَ ْع ِد قَ ْiو ِم نُ ٍ
جانشين آن گروه کرد"؛ و ھمچنين ق|وم ثم|ود جانش|ين ق|وم ع|اد ش|دَ " :و ْاذ ُكُ iرو ْا ِإ ْذ َج َعلَ ُكْ iم ُخلَفَiاء ِمiن بَ ْعِ iد عَiا ٍد
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)اعراف ،(74 /يعنی ب|ه ي|اد آوري|د ک|ه خ|دا ش|ما را پ|س از )ھ|الک( ق|وم ع|اد جانش|ين اق|وام س|لف نم|ود" .ب|ه
عبارتی ،اشاره به اين جايگزينی ،چيزی جز تجديد اديان وظھورات الھی نمی باشد که س|نت غي|ر قاب|ل تغيي|ر
الھی است و چنان که در گذش|ته ني|ز ام|ت ھ|ای دين|ی ج|ايگزين يک|ديگر ش|ده ان|د ،ق|وم ديگ|ری ني|ز ج|ايگزين
مسلمين خواھد شد که با استناد به احاديث ،آن قوم ،ايرانيان می باشند.
اما چون قوم مذکور اصحاب قائمند بعضي بر اين گمانند كه قائم برای تحکيم دين رسول اکرم )ص( و امت
اسالم قيام می کند .ليکن ،روايات و آيات قرآنی خالف آن را ثابت می کند .گو اينکه در ھمان آيه،
انعام ،133/قبل از بيان جانشينی قوم بعد ،کلمه" يُ ْذ ِھ ْب ُك ْم " آمده به اين معنا که شما را می برد که اين مفھوم
با تحکيم که معنای ظاھری اين آيات است منافات دارد .باری ،در بخشی ديگر به مقام قائم به تفصيل خواھيم
پرداخت که به صريح احاديث مرويه از ائمه اطھار ،قائم از مرسلين می باشد و با امر )دين( جديد و کتاب
جديد و قضاوت جديد قيام خواھد نمود؛ چنانچه امام رضا )ع( با اشاره به ظھور قائم صراحتا ً بيان می
فرمايد که " :امر شريعت و دعوت خاليق بعد از رسول خدا )ص( بدست کسی ديگر خواھد رسيد پس
انتظار وی را بايد کشيد".119
اين آيات و برخی از تفاسير مربوطه جھت نمونه مرقوم می گردد:
س ْوفَ يَ ْأ ِتي ﱠ
ﷲُ ِبقَ ْو ٍم يُ ِح ﱡب ُھ ْم َو يُ ِح ﱡبونَهُ أَ ِذلﱠ ٍة َعلَى ا ْل ُمؤْ ِمنينَ أَ ِع ﱠز ٍة
يا أَ ﱡي َھا الﱠذينَ آ َمنُوا َمنْ يَ ْرت َ ﱠد ِم ْن ُك ْم عَنْ دي ِن ِه فَ َ
ﷲِ يُؤْ تي ِه َمنْ يَشا ُء َو ﱠ
ض ُل ﱠ
بيل ﱠ
واس ٌع عَليم
ﷲِ َو ال يَخافُونَ لَ ْو َمةَ ال ِئ ٍم ذ ِل َك فَ ْ
َعلَى ا ْلكا ِفرينَ يُجا ِھدُونَ في َ
ﷲُ ِ
س ِ
)مائده ،(54/يعنی اى كسانى كه ايمان آوردهايد! ھر كس از شما ،از آيين خود باز گردد ،خداوند قومی را
مىآورد كه آنھا را دوست دارد و آنان نيز خدا را دوست دارند ،در برابر مؤمنان متواضع ،و در برابر
كافران سرسخت و نيرومندند؛ آنھا در راه خدا جھاد مىكنند ،و از سرزنش ھيچ مالمتگرى ھراسى ندارند.
اين ،فضل خداست كه به ھر كس بخواھد مىدھد؛ و)فضل( خدا وسيع ،و خداوند داناست.
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ستَ ْب ِد ْل قَ ْوما ً َغ ْي َر ُك ْم ثُ ﱠم َال يَ ُكونُوا أَ ْمثَالَ ُك ْم )محمد ،(38/يعنی و اگر شما روی بگردانيد خدا قوم
َو ِإن تَتَ َولﱠ ْوا يَ ْ
ديگری بجای شما ميگذارد؛ قومی که ديگر مثل شما نيستند.
َو َ
آخرينَ ِم ْن ُھ ْم لَ ﱠما يَ ْل َحقُوا ِب ِھ ْم َو ُھ َو ا ْل َعزي ُز ا ْل َحكي ُم )جمعه ،(3/يعنی و رسول است بر گروه ديگرى كه ھنوز
به آنھا ملحق نشدهاند؛ و او عزيز و حكيم است!
ست َْخ ِلفْ ِمن بَ ْع ِد ُكم ﱠما يَشَاء َك َمآ أَنشَأ َ ُكم ﱢمن ُذ ﱢريﱠ ِة قَ ْو ٍم َ
آخ ِرينَ )انعام ،(133/يعنی اگر بخواھد
ِإن يَش َْأ يُ ْذ ِھ ْب ُك ْم َويَ ْ
شما را مىبرد و پس از شما ھر كه را بخواھد جانشين ]شما[ مىكند چنانكه شما را از قومى ديگر پديد
آورد.
آخرينَ َو كانَ ﱠ
ت ِب َ
ﷲ ُ عَلى ذ ِل َك قَديرا )نساء ،(133/يعنی اى مردم! اگر او
ِإنْ يَش َْأ يُ ْذ ِھ ْب ُك ْم أ َ ﱡي َھا الن ﱠ ُ
اس َو يَ ْأ ِ
بخواھد ،شما را از ميان مىبرد و افراد ديگرى را)به جاى شما( مى آورد ،و خداوند ،بر اين كار تواناست.
در تفسير آيه  38سوره محمد در "در المنثور" سيوطی احاديث ذيل روايت شده است " :قال لما نزلت َو ِإ ْن
ستَ ْب ِد ْل قَ ْوما ً َغ ْي َر ُك ْم قيل من ھؤالء و سلمان رضى ﷲ عنه إلى جنب النبي صلى ﷲ عليه و سلم فقال
تَتَ َولﱠ ْوا يَ ْ
ھم الفرس و ھذا و قومه  ،120يعنی چون آيه " و اگر شما روی بگردانيد خدا قوم ديگری بجای شما می
گذارد؛ قومی که ديگر مثل شما نيستند" نازل شد ،از حضرت رسول سؤال شد که اين قوم چه کسانی ھستند؟
و سلمان در کنار حضرت محمد )ص( نشسته بود .حضرت به سلمان اشاره کرد و گفت .از نژاد اين مرد و
ست َ ْب ِد ْل
از فارس می باشند .و ايضا آمده است " :ان النبي صلى ﷲ عليه و سلم تال ھذه اآلية َو إِنْ تَتَ َولﱠ ْوا يَ ْ
قَ ْوما ً َغ ْي َر ُك ْم اآلية فسئل من ھم قال فارس لو كان الدين بالثريا لتناوله رجال من فارس" .121يعنی ھمانا
رسول ﷲ )ص( اين آيه را تالوت فرمود " :و اگر شما روی بگردانيد خدا قوم ديگری بجای شما می
گذارد" ،از آن حضرت سؤال شد اينان چه کسانی ھستند؟ فرمودند :فارسيانند ،اگر دين در ثريا باشد مردانی
از فارس بدان دست خواھند يافت.

71

ھمچنين ،در تفسير آيه  3سوره جمعه در "در المنثور" سيوطی اين احاديث نقل گرديده است " :قال كنا
جلوسا عند النبي صلى ﷲ عليه و سلم حين أنزلت سورة الجمعة فتالھا فلما بلغ َو َ
آخ ِرينَ ِم ْن ُھ ْم لَ ﱠما يَ ْل َحقُوا
ِب ِھ ْم قال له رجل يا رسول ﷲ من ھؤالء الذين لم يلحقوا بنا فوضع يده على رأس سلمان الفارسي و قال و
الذي نفسي بيده لو كان االيمان بالثريا لناله رجال من ھؤالء" ،122يعنی ھنگام نزول آيه سوره جمعه " و
رسول است بر گروه ديگرى كه ھنوز به آنھا ملحق نشدهاند" کنار حضرت رسول )ص( نشسته بوديم ،از
آنحضرت سؤال شد اينان چه کسانی ھستند که به ما ملحق می شوند؟ پس آن حضرت دستش را گذاشت بر
سر سلمان فارسی و فرمودند :قسم به آن کسی که جان من در دست اوست اگر ايمان در ثريا باشد مردانی از
فارس بدان دست خواھند يافت .و ايضا آمده است ... :قوله ُھ َو الﱠ ِذي بَ َع َ
س ً
وال ِم ْن ُھ ْم قال العرب
ث ِفي ْاألُ ﱢميﱢينَ َر ُ
َو َ
آخ ِرينَ ِم ْن ُھ ْم لَ ﱠما يَ ْل َحقُوا ِب ِھ ْم قال العجم ،123يعنی مقصود از " و كسى است كه در ميان جمعيت درس
نخوانده رسولى از خودشان برانگيخت" ،اعرابند و مقصود از " و رسول است بر گروه ديگرى كه ھنوز به
آنھا ملحق نشدهاند" فارسيان می باشند.
پس از بيان مطالب فوق ،الزم است به دو واقعۀ مھم در خطۀ فارس اشاره شود -1 :بعثت )اظھار امر(
حضرت باب در شيراز مرکز خطه فارس -2 .واقعه ای در يکی از نواحی فارس بنام نيريز ،که سپاھيان
دولت بر پيروان حضرت باب تاختند .ھدايت اصحاب در اين واقعه بر عھده سيد يحيی دارابی بود؛ وی از
علمای به نام و ممتاز زمان و معتمد محمد شاه بود که برای تحقيق در امر دعوی حضرت باب انتخاب شد و
پس از مالقات آن حضرت در سلک پيروان مخلص و جانفشان حضرت باب در آمد .سيد يحيی دارابی و
اصحاب در اين حمالت در نھايت مظلوميت به شھادت رسيدند .پس از اين حادثه سيصد نفر از نسوان را دو
به دو بر اسب ھای برھنه سوار کرده )از نيريز( تا شيراز راندند و آن مظلومان را نيمه عريان از بين
صفوفی که از سرھای بريده شده شوھران و فرزندان و پدران و برادران آنھا تشکيل شده بود عبور دادند
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و به رسم فتح و ظفر به محضر والی فارس بردند .پيشگويی حضرت رسول اکرم )ص( در خصوص
سى َو بَ َھا ُء
مصائب و باليای اصحاب قائم ،در اين مقام ،مناسب حال می باشدَ ... :عل َ ْي ِه )قائم( َك َما ُل ُمو َ
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وس ال ﱡت ْر ِك َو ال ﱠد ْيلَ ِم فَيُ ْقتَلُونَ
وب تُ ْ
س ُھ ْم َك َما تُتَ َھادَى ُر ُء ُ
ست ََذ ﱡل أَ ْو ِليَا ِئي ِفي َز َما ِنهﱡ َو تُتَ َھادَى ُر ُءو ُ
ص ْب ُر أَ ﱡي َ
سى َو َ
ِعي َ
سا ِئ ِھ ْم
َو يُ ْح َرقُونَ َو يَ ُكونُونَ َخا ِئ ِفينَ َو ِج ِلينَ َم ْرعُو ِبينَ ت ْ
ض ِمنْ ِد َما ِئ ِھ ْم َو يَ ْفشُو ا ْل َو ْي ُل َو ال ﱠرنﱠةُ ِفي ِن َ
ُصبَ ُغ ْاألَ ْر ُ
صا َر َو
أُولَ ِئ َك أَ ْو ِليَا ِئي َحقّا ً َو َح ﱞ
س َو ِب ِھ ْم أَ ْك ِشفُ ال ﱠز َال ِز َل َو أَ ْرفَ ُع َع ْن ُھ ُم ْاآل َ
ق َعلَ ﱠي أَنْ أَ ْرفَ َع َع ْن ُھ ْم ُك ﱠل َع ْميَا َء ِح ْن ِد ٍ
س َم ْع ِفي َد ْھ ِركَ
صي ٍر لَ ْو لَ ْم تَ ْ
ْاألَ ْغ َال َل -أُول ِئ َك َعلَ ْي ِھ ْم َ
صلَواتٌ ِمنْ َر ﱢب ِھ ْم َو َر ْح َمةٌ َو أُول ِئ َك ھُ ُم ا ْل ُم ْھتَدُونَ قَا َل أَبُو ب َ ِ
ِإ ﱠال ھ ََذا ا ْل َح ِد َ
ص ْنهُ ِإ ﱠال عَنْ أَ ْھ ِله ،125مضمون بفارسی :وجود مبارک قائم موصوف است به
اح َد لَ َكفَا َك فَ ُ
يث ا ْل َو ِ
کمال حضرت موسی و نورانيت و جمال حضرت عيسی و شکيبائی و صبر ايوب ،پس ذليل می شوند
دوستان او .در زمان او سرھای ايشان را مانند سرھای کفار ترک و ديلم به ھديه می فرستند و ايشان را می
کشند و می سوزانند و ھمواره خائف و مرعوب و ترسناک می باشند .زمين از خونشان رنگين می شود و آه
و ناله عيالشان بلند می گردد .ايشانند دوستان من ،به تحقيق که به وجود ايشان ھر فتنه شديد مظلم را دفع می
فرمايم و تزلزل قلوب و شکوک نفوس را به برکت ايشان زائل می نمايم و اغالل عقائد و اعمال شاقه باطله
را از اعناق ناس بر می دارم .بر ايشان درود و تحيت پروردگار رحمن و ايشانند راه يافته گان و ھدايت
شدگان.
به قول حافظ شيرين سخن:
عشق بازی کار بازی نيست ای دل سر بباز

زانکه گوی عشق نتوان زد به چوگان ھوس

دل به رغبت می سپارد جان به چشم مست يار

گر چه ھشياران ندادند اختيار خود به کس
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 آذربايجان
مھمترين مطلب مربوط به آذربايجان ،روايت امام باقر )ع( در رابط|ه ب|ا وق|وع اتف|اق ن|اگواری در آذربايج|ان
است ،که ھمانا پيشگويی به شھادت رساندن قائم آل محمد ،حضرت باب ،ميباش|د و حض|رت ب|اب در ت|وقيعی
خطاب به محمد شاه بيان می کنند که پيشگويی امام محمد باقر به وقوع خواھد پيوست و ايش|ان در آذربايج|ان
ب|ه ش|ھادت خواھن|د رس|يد؛ ب|اری ،عالم|ه مجلس|ی ح|ديث ذي|ل را از غيب|ت نعم|انی از اب|و بص|ير از حض||رت
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صادق روايت می کند که آن حضرت از پدرشان نقل می کندَ " :ال بُ ﱠد لَنَا ِمiنْ َ
َiي ٌء َو
آذ ْر ِب َ
يجiانَ َال يَقُiو ُم لَ َھiا ش ْ
ﷲ لَ َكiأ َ ﱢني
س بُيُو ِت ُك ْم َو أَ ْل ِبدُوا َما أَ ْلبَ ْدنَا فَإِ َذا ت ََح ﱠر َك ُمت ََح ﱢر ُكنَا فَا ْ
إِ َذا َكانَ َذ ِل َك فَ ُكونُوا أَ ْح َال َ
سَ iع ْوا إِلَ ْيِ iه َو لَ ْiو َح ْبiواً َو ﱠ ِ
ش ِدي ٌد َو قَا َل َو ْي ٌل ِل ُ
أَ ْن ُ
ب ِمنْ ش ﱟَiر
ب َ
ظ ُر ِإلَ ْي ِه بَيْنَ ﱡ
الر ْك ِن َو ا ْل َمقَ ِام يُبَا ِي ُع النﱠ َ
اس َعلَى ِكتَا ٍ
ط َغا ِة ا ْل َع َر ِ
ب َج ِدي ٍد َعلَى ا ْل َع َر ِ
قَ ِد ا ْقتَ َرب" ،127يعنی ناچار ما )اھل بي|ت( را در آذربايج|ان واقع|ه ای پ|يش آي|د ک|ه ھ|يچ چي|ز نم|ی توان|د ب|ا آن
برابری کند .پس چون اين حادثه وقوع يابد ،مالزم بيت خود باشيد و در جای خود اقامت کنيد ،مادامی ک|ه م|ا
اقامت نموديم پس چون شخص متحرکی بجنبش آمد آنگاه بسوی او بشتابيد اگر چه با سينه باشد .به خ|دا قس|م
گويا می بينم او را که مابين رکن و مقام با مردم بيعت می فرمايد به کتابی جديد ک|ه ب|ر ع|رب س|خت اس|ت و
شديد ،وای به حال عرب از شری که نزديکشان است".128
داعيه مخالفت با پيامبران يکی از اتفاقاتی است که ھمواره در ت|اريخ ادي|ان ب|ه وق|وع پيوس|ته اس|ت و يک|ی از
داليل مخالفت با پيامبران ،انتظارات و اعتق|ادات ناص|حيح پي|روان ادي|ان از ظھ|ور موع|ود خ|ويش م|ی باش|د.
ظھور حضرت باب نيز مطابق با انتظارات و اعتق|ادات مس|لمين ،خصوص|ا ً علم|ای زم|ان نب|ود .پي|ام آس|مانی
حض||رت ب||اب بس||رعت در سراس||ر اي||ران منتش||ر ش||د و در ب||ين ھم||ه اقش||ار جامع||ه " ،ش||ھری و روس||تايی،
شاھزادگان ،مشايخ ،علما ،تجار ،کسبه ،بازاری و دھقان|ان" 129جنبش|ی ب|ی نظي|ر پدي|د آم|د و اف|زايش پي|روان
آن حضرت باع|ث ش|د ک|ه جامع|ه م|ذھبی و حک|ومتی علي|ه ايش|ان قي|ام کنن|د .حض|رت ب|اب ب|ه دلي|ل ب|ه خط|ر
انداختن مشروعيت قدرت رھبران سياسی و م|ذھبی آن دوران و ب|ه ج|رم آوردن دي|ن جدي|دی بع|د از اس|الم و
تغيير حدود و احکام اسالمی ،توسط دولت وقت ،و به تأييد علماء محکوم به م|رگ ش|دند .کريمخ|ان کرم|انی،
صاحب کتاب "ارشاد العوام" در صفحه  231اين کتاب در خصوص ادعای حضرت باب م|ی نويس|د " :م|ال
محم||د ممق||انی )از روح||انيون مع||روف زم||ان( بع||د از ورود ب||اب ب||ه خان||ه اش رو ب||ه ب||اب ک||رده گف||ت :اي||ن
مجموعه کتب و صحف به خط شماست يا نه؟ باب نگاھی کرد و گفت :بله اينھا مال من و ب|ه خ|ط م|ن اس|ت.
ممقانی گفت به صحت مضامين اينھا مقر و معترفی يا نه؟ آيا اينھا درست است؟ باب گف|ت بل|ی ب|ه ھم|ه اينھ|ا
مق|ر و معت|رفم .ب||از ممق|انی اظھ||ار ک|رد آي||ا ش|ما ب||ه عقي|ده قائمي||ت خ|ود ب||اقی ھس|تيد و ميگوئي||د ھم|ان منتظ||ر
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موع|ود يعن||ی ق|ائم مش||ھور و مع|روف آل محم||د ش|مائيد؟ ب||اب گف||ت بل|ی م||ن ھم|انم ک||ه ش|ما منتظ||رش ھس||تيد.
ممقانی گفت به موجب اين اعتراف صريح قتل شما واجب است" .130کالم الھی از آثار ديانت بھ|ائی ،در اي|ن
مقام ،مناسب حال می باشد :ھل ظنّنت انک تقدر ان تطفی نار التی اوقدھا ﷲ فی اآلفاق؟ ال و نفسه الحق ...
فسوف يحيط االرض و من عليھا .کذلک قضی االمر و ال يقiوم معiه حکiم مiن فiی السiموات و االرضiين131؛
مضمون بيان ،آيا گمان نمودی می ت|وانی آتش|ی را ک|ه خداون|د در آف|اق ب|ر افروخت|ه اس|ت ،خ|اموش کن|ی؟ ن|ه
قسم به ذات حق نمی توانی  ...به زودی زمين و اھل آن را احاطه خواھد کرد .امر خدا اين گون|ه مق|در ش|د و
حکم ھيچ کسی از اھل آسمان ھا و زمين ھا نمی تواند در برابرش مقاومت کند.
باری ،حضرت باب در سال  1266ھجری قمری ،ب|ه تائي|د و فت|وای علم|اء در ش|ھر تبري|ز تي|ر ب|اران ش|دند.
لورد کورزن ،سفير انگلستان در ايران ،در کتاب "ايران و مسائل مربوط به آن" که در س|ال  1850در لن|دن
به طب|ع رس|يد مينويس|د :عل|ت ش|ھادت ب|اب ھم|ان ب|ود ک|ه در م|ورد حض|رت مس|يح ص|ورت گرفت|ه ب|ود اگ|ر
حضرت عيسی کتاب تازه نياورده بود و فقط به تعميم دستورات تورات اکتفا ک|رده ب|ود علم|اء آن زم|ان او را
مصلوب نمی کردند.
حضرت بھاءﷲ می فرمايند " :به علماء از قول بھاء بگو ما به زعم شما مقصريم ،از نقطه اولی )حضرت
باب( روح ما سواه فداه چه تقصيری ظاھر که ھدف رصاصش )گلوله سربی( نموديد .نقطه اولی مقصر ،از
خاتم النبيين روح العالمين له الفداء چه تقصيری باھر که بر قتلش مجلس شورا ترتيب داديد .خاتم النبيين
مقصر ،از حضرت مسيح چه تقصير و افترا ھويدا که صليبش زديد .حضرت مسيح به زعم باطل شما
کاذب ،از حضرت کليم چه کذبی و افترايی آشکار که بر کذبش گواھی داديد .حضرت کليم به زعم باطل
شما کاذب و مقصر ،از حضرت خليل چه تقصيری ھويدا که در آتشش انداختيد .اگر بگوييد ما آن نفوس
نيستيم ،می گوييم اقوال شما ھمان اقوال و افعال شما ھمان افعال".132
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باری ،حافظ شيرازی نيز در اشعار خود به آذربايجان اشاره کرده و به معبودی اشاره می کند که "
ھمچون شبنم سحری پاک" ) (1و باالتر از آن " ھمچو صنع خدا ورای ادراک" ) (2می باشد؛ در ساحل
رود ارس ) زندان ماکو( ) (3و منزل سلمی ) سلماس = زندان چھريق( ) (4مسکن گزيند؛ حافظ در اشعار
خود از واقعه ای عجيب و حادثه ای غريب – شھادت محبوب – خبر داده و به شکوه قاتلين اشاره می
کند)) (5اين شکوه و شکايت توسط دشمنان حضرت باب به وقوع پيوست که پس از شھادت حضرت باب
آتش امرش زبانه کشيد و در بين جميع امم منتشر شد و بابيان در سبيل دوست رقص کنان به قربانگاه جانان
شتافتند؛ در حالی که دشمنان تصور می کردند با شھادت آن حضرت ميتوانند ندای الھی را خاموش نمايند(؛
باری ،در خاتمه حافظ آرزو دارد که نام او بر زبان محبوب جاری شود).(6
به فرموده حضرت باب :روح القدس گاھی به زبان شعرا ناطق می گردد و مطالبی به لسان آنھا جاری می
سازد که غالبا ً خود ،مقصود اصلی و منظور واقعی را نمی دانند .133حضرت رسول )ص( نيز در حديثی
فرموده اند " :ان ﷲ کنوزا تحت العرش و مفاتيح ھا السنه الشعرا" 134يعنی ،خداوند زير عرش خود گنج
ھائی پنھان دارد که زبان شاعران کليدھای آن است.
باری ،در اين مقام ،دو قطعه از غزل ھای حافظ مرقوم می گردد:
بيا که بی تو بجان آمدم ز غمناکی

کتبت قصه شوقی و مدمعی با کی
بسا که گفته ام از شوق با دو ديده خود
) (5عجيب واقعه ای و غريب

ايا

حادثه ای

منازل

سلمی

ان اصطربت قتيال

فاين
و قاتلی

سلماک
شاکی

) (1کرا رسد که کند عيب دامن پاکت

که ھمچو قطره که بر برگ گل چکد پاکی

ز خاک پای تو داد آب روی الله و گل

چو کلک صنع رقم زد به آبی و خاکی
وھات

صبا عبير فشان گشت ساقيا برخيز
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شمسة کرم

مطيب

زاکی

تغنم

دع

التکاسل

اثر

نماند ز من

فقد

که زاد راھروان چستی است و چاالکی

جری مثل

اری

بی شمايلت آری

) (2ز وصف حسن تو حافظ چگونه نطق زند

محيای

مأثر

محياک

من

که ھمچو صنع خدائی ورای ادراکی
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ھمچنين:
) (3ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس

بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکين کن نفس

) (4منزل سلمی که بادش ھر دم از ما صد سالم

پر صدای ساربانان بينی و بانگ جرس

محمل جانان ببوس آنگه بزاری عرضه دار

کز فراقت سوختم ای مھربان فرياد رس

من که قول ناصحان را خواندمی قول رباب

گوشمالی ديدم از ھجران که اينم پند بس

عشرت شبگير کن می نوش کاندر راه عشق

شبروان

با مير عسس

عشقبازی کار بازی نيست ای دل سر بباز

زانکه گوش عشق نتوان زد به چوگان ھوس

دل به رغبت می سپارد جان به چشم مست يار

گر چه ھشياران ندادند اختيار خود به کس

کامرانی می کنند

و ز تحسر دست بر سر می زند مسکين مگس

طوطيان در شکرستان

) (6نام حافظ گر بر آيد بر زبان کلک دوست

را

آشنائيھاست

از جناب حضرت شاھم بس است اين ملتمس
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ھمچنين ،صحبت الری در اشعار خود عالوه بر شيراز به منزل سلمی نيز اشاره ای می کند:
کی

مبارک

ای صفا و

منزل

سلمی

وی نو آئين حجله

سالم

سعدی

سالم

مروه از داغت کباب

وی منا و مشعر از رشکت مذاب
بيت الحرام

ای تو رشگ کعبه و رکن و مقام

وی

حريمت

ای طوافت عين فرض و فرض عين

اَين

ھذا البيت من ذاك
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غيرت

دو ِاين

 خراسان
ثوبان از پيغمبر صلى ﱠ
سو َد قَ ْد أَ ْقبَلَتْ ِمنْ ُخ َراسَانَ
ت ال ﱡ
ﷲ عليه و آله روايت نموده كه فرمودِ :إ َذا َرأَ ْيتُ ُم ال ﱠرايَا ِ
ج فَإِنﱠ ِفي َھا َخ ِليفَةَ ﱠ
ﷲِ ا ْل َم ْھ ِدي ،137يعنی چون پرچمھاى سياه ببينيد كه از خراسان
فَا ْئتُوھَا َو لَ ْو َح ْبواً َعلَى الثﱠ ْل ِ
مىآيد باستقبال آن بشتابيد ھر چند با رفتن از روى برف باشد ،چه كه در آن جماعت مھدى خليفة ﱠ
ﷲ است.
حرکت پرچمھای سياه " رايات سود" از خطه خراسان در زمان قائم از بشارت ھايی است که صريحا
مذکور گرديده است و کلمه خراسان خراسان مرتب از دھان ائمه صادر می گشته است.
باری ،ظھور علمھای سياه از خراسان ،دقيقا با حرکت مالحسين بشرويه )اولين مؤمن به حضرت باب و
جزء ھيجده نفر حروف حی که اولين نفرات مؤمن به آنحضرت می باشند( و اصحاب با علم ھای سياه به
وقوع پيوست .چنانچه ،در اين خصوص آمده است " :جناب مالحسين پس از چند روز اقامت در اردوگاه به
شھر مشھد عودت نمود  ...ناگھان قاصد امينی از ساحت حضرت باب آمد و عمامه سبز آن حضرت را که
برای مالحسين فرستاده بودند بوی داد .حضرت باب فرموده بودند که مال حسين عمامه سبز را بسر گذارد
و از آن پس بنام جديد سيد علی خوانده شود و ھمراه با اصحاب با افراشتن پرچم ھای سياه و در مالزمت
جناب قدوس به جزيرة الخضراء توجه نمايد .که مراد از جزيرةالخضراء مازندران و بقعه شيخ طبرسی
بود .جناب مالحسين در اجرای اوامر مبارک حضرت باب با دويست و دو تن از اصحاب در تاريخ نوزدھم
شعبان  1264ھجری قمری عازم مازندران گرديد .جناب باب الباب و ياران او در ميان راه بھر نقطه وارد
می شدند امر بديع را به مردم آن محل ابالغ می نمودند .در ھر نقطه چند تن به اصحاب می پيوستند".138
در ھر حال ،اين رويه ادامه پيدا کرد تا اينکه اصحاب به قلعه شيخ طبرسی رسيدند و تعداد آنھا در قلعه
 313نفر بود؛ چنانچه در اين خصوص در تاريخ نبيل آمده است " :عده اصحاب  ...سيصد و سيزده نفر شد،
وقتيکه قدوس از عده اصحاب با خبر شدند فرمودند جميع آنچه را حضرت رسول اکرم صلواة ﷲ عليه
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مخصوص حضرت قائم موعود فرموده اند ظاھر و آشکار شده تا حجت خداوندی بر پيشوايان دين که خود
را عالم بتفسير شريعت اسالم ميدانند و خويش را مفسر احاديث ميشمارند کامل گردد".139
الزم بذکر است که در احاديث مرويه ياران قائم را بعدد شھدای غزوه بدر کبری 313 ،نفر ،که در راه او
اب ِإلَى أُ ﱠم ٍة
بشھادت می رسند روايت نموده اند ،چنانچه در تفسير آيه ھشتم سوره ھودَ :ولَ ِئنْ أَ ﱠخ ْرنَا َع ْن ُھ ُم ا ْل َع َذ َ
ﱠم ْعدُو َد ٍة ،از حضرت باقر و حضرت صادق )ع( روايت شده که فرمودند " :امت معدوده ،يعنى اصحاب
حضرت مھدى عجل ﷲ فرجه در آخر الزمان كه سيصد و سيزده نفرند به تعداد سلحشوران جنگ بدر".140

 اصفھان
ذکر اصفھان در احاديث مربوط به خروج دجال بوده و دجال در لغت به معنی کذاب است .خروج دجال در
آخر الزمان متفق القول يھوديان و مسيحيان و مسلمانان می باشد؛ چنانچه ،يھوديان بر اساس بيانات دانيال
نبی ،باب ھفتم و يازدھم ،و مسيحيان براساس بيانات يوحنای نبی ،رساله اول باب چھارم ،معتقد به ظھور
کسی ھستند که در آخرالزمان ظاھر شده و با خدا يا پيامبر او خصومت می ورزد .پولس رسول در
خصوص دجال بيان می دارد" :ای برادران ...درخصوص آمدن خداوندگار ما عيسی مسيح ...متزلزل
نگرديد ...زيرا که آن روز نخواھد آمد تا اول ارتداد واقع نشود و آن مرد شرير ،يعنی فرزند ھالکت ظاھر
نگردد") نامه دوم پولس به تسالونيکيه ،باب دوم(.
در آثار اسالمی نيز درخصوص دجال بحث بسيار شده و احاديث متعدد و متنوعی از طريق محدثين اھل
تشيع و اھل تسنن به صورت تشبيه و اشارات و رمزگونه ،درباره خصوصيات و شخصيت دجال ذکر
گرديده است .شيخ صدوق در کتاب " كمال الدين و تمام النعمة" ،در توصيف دجال ،از حضرت علی )ع(
صبَ ُغ بْنُ نُبَاتَةَ فَقَا َل يَا أَ ِمي َر ا ْل ُمؤْ ِم ِنينَ َم ِن الد ﱠﱠجا ُل فَقَا َل أَ َال ِإنﱠ الد ﱠﱠجا َل
حديث ذيل را نقل می نمايد " :فَقَا َم ِإلَ ْي ِه ْاألَ ْ
ص ْي ِد فَال ﱠ
صبَھَانُ ِمنْ قَ ْريَ ٍة تُ ْع َرفُ
س ِعي ُد َمنْ َك ﱠذبَهُ يَ ْخ ُر ُج ِمنْ بَ ْل َد ٍة يُقَا ُل لَ َھا أَ ْ
ص ﱠدقَهُ َو ال ﱠ
صا ِئ ُد بْنُ ال ﱠ
ش ِق ﱡي َمنْ َ
َ
79

ُوجةٌ
ب ﱡ
ح ِفي َھا َعلَقَةٌ َكأَنﱠ َھا َم ْمز َ
ضي ُء َكأَنﱠ َھا َك ْو َك ُ
س َ
ِبا ْليَ ُھو ِديﱠ ِة َع ْينُهُ ا ْليُ ْمنَى َم ْم ُ
وحةٌ َو ْاألُ ْخ َرى ِفي َج ْب َھ ِت ِه تُ ِ
الص ْب ِ
ب َو أُ ﱢمي"
ِبالد ِﱠم بَيْنَ َع ْينَ ْي ِه َم ْكت ٌ
ُوب َكا ِف ٌر يَ ْق َر ْأهُ ُك ﱡل َكا ِت ٍ
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انتھی .يعنی ،اصبغ بن نباته از حضرت امير

المؤمنين سوال ميکند که دجال کيست؟ آنحضرت فرمود دجال کسی است که نفوس را صيد )گمراه( می کند.
کسی که او را تصديق ميکند شقی است و کسی است که او را تکذيب می کند سعادتمند است .از شھری به
نام اصفھان و از قريه ای بنام يھوديه خروج می کند .چشم راستش مسح شده و چشم ديگر در پيشانيش قرار
گرفته )يعنی يک چشمی است( .مانند ستاره صبح می درخشد .چيزی در چشم اوست که گويی آميخته به
خون است .در پيشانى وى نوشته است »اين كافر است« ،ھر شخص باسواد و بىسواد آن را مي خواند.
آنچه از مجموع اين احاديث و آيات کتب مقدسه قبل مستفاد می شود و در ظھورات اديان بابی و بھائی
مصداق پيدا کرد آنکه ،مقصود از ذکر خروج دجال و وقوع فتنه در آخرالزمان ،ظھور ھيکل مجعولی در
ايام موعود است که نظر به حب رياست ،به فتنه قيام نموده و مطابق مذھب زمان خود تکلم می نمايد و به
اين علت کالم او نافذ می گردد و شبھات او در خلق تأثير می نمايد ،تا آن که موعود به وحی آسمانی و قوت
کلمه الھيه ،کلمه خبيثه شيطانيه وی را معدوم می گرداند .در زمان ظھور اديان بابی و بھايی نيز به ترتيب
افرادی چون "ميرزا آغاسی" و "سيد محمد اصفھانی " بوده اند که به مخالفت با اين ظھورات الھی قيام
کرده و به مصداق بيان " صائد بن الصيد" ،خلق را از صراط مستقيم منحرف نمودند.

 شھر ری
معاوية بن وھب مىگويد :امام صادق به بيتى از شعر ابن ابى عقب تمثّل جست كه:
و ينحر بالزوراء منھم لدى ال ّ
ضحى

ثمانون الفا مثل ما تنحر البدن

يعنى :در ھنگام ظھر در زوراء ،ھشتاد ھزار تن از آنھا چون شتر قربانى شوند.
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در روايت ديگرى به جاى كلمه »بدن«» ،بزل« آمده است .امام سپس به من فرمود :زوراء را مىشناسى؟
او مىگويد :عرض كردم :قربانت ،زوراء ،ھمان بغداد است .فرمود :نه ،سپس فرمود :آيا به »رى«
رفتهاى؟ عرض كردم :آرى .فرمود :بازار چھارپايان آنجا را ديدهاى؟ عرض كردم :آرى .فرمود :آن كوه
سياه را كه در طرف راست جاده است ديدهاى؟ ھمان زوراء است كه ھشتاد ھزار از ايشان -كه ھشتاد
نفرشان از فرزندان فالن ھستند و ھمهشان شايسته خالفت -در آن جا كشته خواھند شد .عرض كردم :به
دست چه كسى كشته خواھند شد؟ فرمود :پسران عجم آنھا را خواھند كشت.142
نکات ذيل در توضيح  80ھزار نفر حائز اھميت می باشد:
 " -1اين حديث در روضه کافی نقل شده است و در برخی نسخ قديمی و نسخه ھای خطی آن بجای
ثمانون الفا ،ثمانون رجال را بطور نسخه بدل نوشته اند :يقتل فيھا ثمانون رجال من ولد فالن کلھم
يصلح الخالفة ،قلت :من يقتلھم؟ قال اوالد العجم.
 -2الفا بفتح ھمزه خوانده شده که به معنی ھزار می باشد و اگر با کسر ھمزه باشد بمعنی الفت و اتحاد
است؛ يعنی  80نفر در حالی که به ھم مألوف و متحد و يگانه ھستند به قتل می رسند .اين کلمه الفا به
کسر ھمزه در گفتار امام عليه السالم در داستان تغيير قبله از بيت المقدس به کعبه ھم استعمال شده و
امام می فرمايند که در حين تغيير قبله از بيت المقدس به کعبه مکرمه ،جمعی از اسالم برگشتند و
مرتد شدند "الفا ً بقبله آبائھم" ،يعنی ارتداد آنھا از اسالم به واسطۀ الفتی بود که به قبلۀ پدران خود
داشتند.143
 -3تعداد  80ھزار نفر می تواند به صورت کنايه و مبالغه از عظمت حادثه باشد که اين نوع مبالغه در
آثار دينی متداول بوده و آن را به عنوان واحد کل ألف می نامند؛ يعنی يک نفر در شجاعت و استقامت
در حد  1000نفر گرفته می شود .اين نوع مبالغه در قرآن کريم ھم آمده است :إِنْ يَ ُكنْ ِم ْن ُك ْم ِع ْ
ش ُرونَ
صا ِب ُرونَ يَ ْغ ِلبُوا ِمائَتَ ْي ِن َو ِإنْ يَ ُكنْ ِم ْن ُك ْم ِمائَةٌ يَ ْغ ِلبُوا أَ ْلفا ً )انفال ،(65/يعنی ھر گاه بيست نفر با استقامت
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از شما باشند ،بر دويست نفر غلبه مىكنند؛ و اگر صد نفر باشند ،بر ھزار نفر از كسانى كه كافر
شدند ،پيروز مىگردند.
در ھر صورت نظر به آنکه صحت و سقم ھر سخن بسته به وقوع مصداق آن است ،در زوراء که امام
صادق )ع( آن را در ری ) تھران ( تعيين فرموده اند ،مصداق بيان مبارک در سال  1268ھجری قمری
تحقق يافت .ھمان طور که قبال نيز ذکر گرديد پس از واقعه سوء قصد به جان ناصرالدين شاه ،تعداد
بسياری از مومنين به ديانت جديد الھی و حضرت باب در تھران دستگير شدند و ھشتاد نفر از آن ھا به
دست اوالد عجم به طرز فجيعی کشته شدند .شرح اين واقعه بتفصيل و با ذکر نام شھداء در روزنامه رسمی
آن دوران به نام روزنامه اتفاقيه درج گرديد .كاپيتان آلفرد فن گويمن ،افسر اتريشی که در خدمت ارتش
ناصرالدين شاه بود در حالی که تحت تأثير انزجار و وحشت حاصل از وقايعی است که به چشم خود ناظر
بوده در نامه ای به دوستش چنين می نويسد» :دوست من ،چطور می توانی تصور کنی آنچه را که من با
چشمھايم ديده ام  ...کسانی که دستھای پر خشونت بی رحم جالد ،دندانھايشان را يک به يک کشيده ،جمجمه
ھای برھنه ای که با ضربات چ ّکش متالشی شده يا ھنگامی که بازار ،آذين بندی و چراغانی میشود برای
نمايش قربانيان شکنجه شده ای که شمع آجين شده اند؛ سوراخھايی در پشت و شانه ھايشان حفر شده و شمع
ھای روشن در جای زخمھا شعله ورند ،با زنجير به ھم متصلند و گرد شھر گردانده میشوند و مأمورين
آنھا را تازيانه میزنند ،پوست کف پاھايشان را کنده اند در روغن مذاب خيسانده اند و چون بھائم در
کفشھايی قرار می دھند و آنان را مجبور به دويدن می کنند در حاليکه باران تازيانه جالد ھم تمامی ندارد ...
من شخصا ً مجبور به ديدن اين صحنه ھا بودم که در آخر آنھا را از دست و پا وارونه به درخت آويزان می
کردند و ھر ايرانی مختار است ھرچه می خواھد با بدن نيمه جان آنھا بکند .من جسدی را ديدم که با 150
فشنگ پاره پاره شده بود .وقتی دوباره آنچه را كه نوشته ام می خوانم می انديشم که تو و اطرافيانت خواھيد
گفت که اغراق گفته ام .ا ّما خدا گواه راستی من است بخاطر وظيفه ام مجبور به تح ّمل اين وقايع ھستم .حاال
كمتر از خانه خارج می شوم تا در گوشه كنار شھر و بازار شاھد اين جنايات نباشم .حتّی پس از مرگ،
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جسد اينان را قطعه قطعه کرده و در دروازه شھر می کوبند و يا به بيابان می اندازند تا خوراک سگان و
کفتارھا شود  ...تاکنون چند بارتقاضای انتقال کرده ام ولی موفق نشده ام .144«...
الزم به ذکر است که در آن سالھا بابی ھايی که دستگير میشدند را ،بين طبقات مختلف مردم تقسيم می
کردند .طرح اين پيشنھاد توسط نخست وزير صورت گرفت تا به اين وسيله از زير بار مسئوليت شانه خالی
کند .آن مظلومان را بين مردم تقسيم می کردند تا ھمه در مسئوليت اين کشتار سھيم باشند.

 دارالسالم ) بغداد (
يکی از نام ھای بغداد ،دارالسالم می باشد؛ چنانچه ،ياقوت حموی در معجم البلدان در ذيل دارلسالم فرموده
است قوله :دارالسالم و مدينة السالم ھی بغداد و سيذکر سبب تسميتھا بذلک فی مدينة السالم ان شاءﷲ
تعالی و دارسالم الجنة و لعل بغداد سميت بذلک علی التشبيه ،يعنی دارالسالم و مدينة السالم ھمان بغداد
است  ...بھشت را نيز دارالسالم گويند و شايد که علت تسميه بغداد به دارالسالم از راه تشبيه بغداد به بھشت
باشد .ھمچنين ،در مقدمه کتاب شرح آقا جمال الدين خوانسارى بر غرر الحكم ،صفحه  ،60دارالسالم را
بغداد دانسته است.145
در اشعار شعراء نيز به اين نکته اشاره شده است؛ در شعری "جالل" بغداد را دار السالم می خواند:
فقل منازل سلمی علی حماک سالمی

اذا نزلت ببغداد و ھی دار سالمی

146

در قرآن شريف در خصوص دارالسالم )بغداد( آمده است:
الم ِع ْن َد َر ﱢب ِھ ْم َو ُھ َو َو ِل ﱡي ُھ ْم ِبما كانُوا يَ ْع َملُونَ ) انعام ،(127/يعنی براى آنھا خانه امن و امان
ل ُھ ْم دا ُر ال ﱠ
س ِ
)بغداد( نزد پروردگارشان خواھد بود؛ و او ،ول ّى و ياور آنھاست بخاطر اعمال)نيكى( كه انجام مىدادند.
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َو ﱠ
سنى َو
سنُوا ا ْل ُح ْ
راط ُم ْ
ﷲُ يَ ْدعُوا ِإلى دا ِر ال ﱠ
َقيم ) يونس ،(25/لِلﱠذينَ أَ ْح َ
ص ٍ
الم َو يَ ْھدي َمنْ يَشا ُء إِلى ِ
ست ٍ
س ِ
حاب ا ْل َجنﱠ ِة ُھ ْم فيھا خا ِلدُونَ ) ،(26يعنی و خداوند به
ِزيا َدةٌ َو ال يَ ْر َھ ُ
ق ُو ُجو َھ ُھ ْم قَتَ ٌر َو ال ِذلﱠةٌ أُول ِئ َك أَ ْ
ص ُ
دارالسالم )بغداد( دعوت مىكند؛ و ھر كس را بخواھد ،به راه راست ھدايت مىنمايد .كسانى كه نيكى
كردند ،پاداش نيك و افزون بر آن دارند؛ و تاريكى و ذلّت ،چھرهھايشان را نمىپوشاند؛ آنھا اھل بھشتند ،و
جاودانه در آن خواھند ماند.
الزم بذکر است که اگر دارالسالم )بغداد( به معنای بھشت موعود گرفته شود ،پس از ورود به بھشت
َقيم( ،چرا که ورود به بھشت فرع
راط ُم ْ
ص ٍ
موضوع ھدايت بی معنی ميشود ) َو يَ ْھدي َمنْ يَشا ُء إِلى ِ
ست ٍ
حصول ھدايت است و ھدايت در بھشت معنايی ندارد.
ليکن در توضيح آيات فوق ،معنای ِع ْن َد َر ﱢب ِھ ْم )نزد خداوند( ،به مفھوم نزد مظھر خداوند ،يعنی فرستاده
خداوند ،می باشد .پس مفھوم اينکه اھل بھشت در بغداد نزد خداوند قرار دارند اين است که در حضور
پيامبر الھی ،در شھر بغداد ھستند و دارالسالم مرکز استقرار مظھر امرﷲ خواھد شد و با توجه به آيه 25
سوره يونس ،ندای الھی جھت ھدايت اھل عالم از بغداد بلند خواھد شد که مردم را به رضوان قرب الھی و
معرفت صاحب امر ربانی ھدايت خواھد نمود .اين مطالب از آيه َو ﱠ
الم َو يَ ْھدي َمنْ
ﷲُ يَ ْدعُوا إِلى دا ِر ال ﱠ
س ِ
َقيم استناد ميشود با اين توجيه که دعوت خداوند به يک شھر مفھومی جز دعوت به
راط ُم ْ
ص ٍ
يَشا ُء ِإلى ِ
ست ٍ
يک واقعه ای مھم که مفيد برای مؤمنين است نمی باشد و اين واقعه حضور پيامبر الھی است که ھر که را
بخواھد ،به راه راست ھدايت ميکند – حال آيا صراط مستقيم چيزی غير از ھدايت به دين جديد می باشد؟.
موضوع مھم ارتباط بغداد و دار السالم با ھدايت خدا به صراط المستقيم می باشد که عبارت صراط المستقيم
در  45آيه قرآن مجيد آمده و بدون استثناء مربوط می شود به تحول برون دينی و ھدايت از دينی به دين
ديگر؛ بعبارتی آنچه که در دار السالم بغداد واقع می شود ھدايتی است به دين جديد.
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در دنباله ھمان آيه ،در آيه  26سوره يونس بشارت می دھد که چيزی عالوه بر پاداش نيک به آنھا داده می
شود و آن مشاھده روی پروردگار است که باز معلوم است مقصود از مشاھده روی پروردگار مشاھده وجه
منير پيامبر الھی است که برای مؤمن مخلص از باالترين لذت ھاست.
روايات زير به اين مطلب می پردازد:
ق اسiت چنانك|ه در آي|ت
در " تفسير عاملی" ،در تفسير زي|ادة آم|ده اس|ت " :فخ|ر :مقصiود از زيiاده ديiدار حّ i
ديگر است وجوه يومئذ ناضره الى ربھا ناظره كه در اين آي|ه بھ|رهى آن ع|الم ط|راوت ص|ورت اس|ت و لق|اى
ناظ َرةٌ«".147
حق ،پس زيادى موعود در آيه ھمان است كه در اين آيه گفته شده است» ،الى َر ﱢبھا ِ
و در " تفسير قمی" در تفسير زيادة آمده استَ " :و ﱠ
راط
ص ٍ
ﱠالم َو يَ ْھ ِدي َم ْن يَشا ُء ِإلى ِ
دار الس ِ
ﷲُ يَ ْدعُوا ِإلى ِ
ُم ْستَ ِق ٍيم يعني الجنة قوله ِللﱠ ِذينَ أَحْ َسنُوا ْال ُحسْنى َو ِزيا َدة ٌ قال النظر إلى وجه ﷲ عز و جل" ،148مضمون بيان
سنى َو ِزيا َدةٌ(؛ منظور نظر کردن به وجه
سنُوا ا ْل ُح ْ
آنکه ،مقصود از کلمه زياده که در قرآن آمده ) ِللﱠ ِذينَ أَ ْح َ
پروردگار است که نعمتی از اين باالتر برای مؤمنين وجود ندارد.
ھمچنين ابن ابی حاتم در تفسير خود ،روايت ذيل را در تفسير اين آيه آورده است ..." :و يدخلنا الجنة قال:
فيكشف الحجاب فينظرون إليه تبارك و تعالى فو ﷲ ما أعطاھم ﷲ شيئا ھو أحب إليھم منه ثم قرأ ِللﱠ ِذينَ
سنى َو ِزيادَة" .149مضمون بيان آنکه ،و داخل بھشت می شويم؛ پس حجاب برداشته می شود؛
سنُوا ا ْل ُح ْ
أَ ْح َ
پس خداوند تبارک و تعالی را نظاره می کنند و قسم به خدا ھيچ امری از اين )نظاره خدا( برای آنھا محبوب
تر نخواھد بود.
و در " درالمنثور" سيوطی در تفسير اين آيه تفسير مشابھی آمده استِ ... " :للﱠ ِذينَ أَحْ َسنُوا ْال ُحسْنى َو ِزيا َدةٌ
قال  ...فيكشف لھم الحجاب فينظرون اليه فو ﷲ ما أعطاھم ﷲ شيا أحب إليھم من النظر اليه و ال أقر
العينھم".150
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يعنی آنکهِ ،زيا َدةٌ به اين صورت تعبير گشته که حجاب از روی پروردگار برداشته می شود و مؤمنين بر
وجه او نظر می کنند ،قسم بخدا ھيچ چيز برای آنھا محبوب تر از اين نيست که خدا را نظاره کنند و ھيچ
چشم روشنی برای آنھا بھتر از اين نخواھد بود .از اين مھمتر ،بشارت در مورد عظمت اين ظھور در حدی
بيان شده که انبياء قبل مانند حضرت ابراھيم و حضرت محمد )ص( در آن روز از اين نعمت بزرگ ،يعنی
نظر به وجه پروردگار ،مشعوف و مسرورند و اين مطلب در روايت زير صراحتا ً بيان شده است " :و
أخرج أبو الشيخ عن أبى ھريرة رضى ﷲ عنه قال قال رسول ﷲ صلى ﷲ عليه و سلم من كبر على سيف
البحر تكبيرة رافعا بھا صوته ال يلتمس بھا رياء و ال سمعة كتب ﷲ له رضوانه األكبر و من كتب له رضوانه
األكبر جمع بينه و بين محمد و ابراھيم عليھما السالم في داره ينظرون إلى ربھم في جنة عدن كما ينظر أھل
الدنيا إلى الشمس و القمر في يوم ال غيم فيه و ال سحابة و ذلك قوله ِللﱠ ِذينَ أَحْ َسنُوا ْال ُحسْنى َو ِزيا َدةٌ فالحسنى
ال اله اال ﷲ و الزيادة الجنة و النظر إلى الرب".151
در توضيح اين مطلب که در تاريخ امر بھائی نيز ثبت گرديده است ،پس از آن که حضرت باب بنا به فتاوی
علمای تبريز و صدور حکم حکومت به شھادت رسيدند چند نفر از بابيان که از اين امر عصبانی شده و
چون ناصرالدين شاه را مسبب اصلی اين جريان ميدانستند مصمم شدند که او را به قتل برسانند .لذا در
اقدامی عجوالنه و نسنجيده در تاريخ  15آگوست  1852به جان شاه سوء قصد نمودند ،ليکن از آن جا كه از
تفنگ ساچمه اي استفاده كرده بودند ،شاه جراحتي كوچك يافت و نتيجه اين حادثه ،دستور قتل بابيان و
مسببين اين جريان بود و چون حضرت بھاءﷲ در بين بابيان از شھرت و اعتبار ويژه ای برخوردار بودند،
ايشان را به عنوان محرک اصلی اين رويداد دستگير و روانه سياه چال تھران نمودند .در طی چھار ماھی
که ايشان در زندان مذبور بودند بی گناھی ايشان بر شاه و اطرافيانش ثابت شد .اما دسيسه ھا موجب شد كه
حضرت بھاءﷲ را به شرط ترک ايران از زندان آزاد ساختند و لذا علی رغم بيماری شديد ،يک ماه پس از
آزادی به بغداد که در آن زمان جزء سرحدات دولت عثمانی بود تبعيد گرديدند .در حقيقت سفر حضرت
بھاءﷲ و خانواده شان ،تکرار وقايع مشابه در ظھورات قبل چون تبعيد حضرت ابراھيم از اورکلده به
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ارض ميعاد و اخراج حضرت موسی ،برادر و پيروانش از سرزمين اصلی ايشان و نيز ھجرت ناگھانی
حضرت رسول اکرم )ص( از مکه به مدينه را تداعی می نمايد.
باری ،حضرت بھاءﷲ به بغداد )دارالسالم( تبعيد شدند ،رفتار و منش ايشان در آن شھر موجب اشتھار و
اعتبار ايشان در بين ھمگان گرديد .اين محبوبيت موجب شد علمای بغداد از جمله "شيخ عبدالحسين تھرانی"
ھمچنين سفير ايران متقاضي تبعيد مجدد حضرت بھاءﷲ از بغداد به سوی مرکز حکومت عثمانی آن زمان،
يعنی اسالمبول )استانبول فعلی( شوند .پيش از حرکت ،ايشان به باغی که خارج از شھر بغداد قرار داشت
تشريف بردند و اظھار امر جديد در آن جا واقع شد و به عنوان ظھور کلی الھی و موعود ديانت بابی
)ظھور حضرت عيسی( پرده از وجه ظھور برداشتند و بدين سان بشارات نازله در ظھورات گذشته درباره
دارالسالم تحقق يافت .در طی مدت اقامت حضرت بھاءﷲ در عراق )بغداد( ،آثار زيادی از قلم ايشان نازل
شد که کل گويای عظمت ظھور مبارک و علو شأن موعود کلی الھی است .لذا شکی نيست که عظمت شأن
بغداد که در آيات و روايات گذشته آمده بخاطر وقوع اظھار امر حضرت بھاءﷲ و نزول وحی الھی بر قلب
مصفای حضرتشان در آن مدينه است .به راستی چه چيز جز اراده غالبه الھيه می تواند وقايع مھمی اينچنين
را در مکان و زمان معينی رقم زند و وعود از قبل بيان شده را محقق سازد!

 اراضی مقدسه )حول مسجد االقصی  -بيت المقدس – عکا(
 اراضی حول مسجد االقصی )کوه کرمل(
رام إِلَى ا ْل َم ْ
سرى ِب َع ْب ِد ِه ل َ ْيالً ِمنَ ا ْل َم ْ
سبْحانَ ال ﱠذي أَ ْ
صى الﱠذي با َر ْكنا َح ْولَهُ ِلنُ ِريَهُ ِمنْ آياتِنا ِإنﱠه ُ
س ِج ِد ْاألَ ْق َ
ُ
س ِج ِد ا ْل َح ِ
ض َم ﱠرتَ ْي ِن َو لَتَ ْعلُنﱠ
ض ْينا إِلى بَني إِ ْ
ُھ َو ال ﱠ
سمي ُع ا ْلبَصي ُر ) إسراءَ ... (1/و قَ َ
سرائي َل ِفي ا ْل ِكتا ِ
ب لَت ُ ْف ِسدُنﱠ ِفي ْاألَ ْر ِ
سوا ِخال َل الدﱢيا ِر َو كانَ َو ْعدا ً
س شَدي ٍد فَجا ُ
ُعلُ ًّوا َكبيراً ) (4فَإِذا جا َء َو ْع ُد أُوالھُما بَ َع ْثنا َعلَ ْي ُك ْم ِعبادا ً لَنا أُولي بَ ْأ ٍ
س ْنتُ ْم
س ْنتُ ْم أَ ْح َ
وال َو بَنينَ َو َج َع ْلنا ُك ْم أَ ْكثَ َر نَفيراً ) (6إِنْ أَ ْح َ
َم ْف ُعوالً ) (5ثُ ﱠم َر َددْنا لَ ُك ُم ا ْل َك ﱠرةَ َعلَ ْي ِھ ْم َو أَ ْم َددْنا ُك ْم بِأ َ ْم ٍ
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س ِج َد َكما د ََخلُوهُ أَ ﱠو َل َم ﱠر ٍة َو
سوؤُا ُو ُجو َھ ُك ْم َو ِليَد ُْخلُوا ا ْل َم ْ
س ْأتُ ْم فَلَھا فَإِذا جا َء َو ْع ُد ْاآل ِخ َر ِة ِليَ ُ
ِألَ ْنفُ ِس ُك ْم َو ِإنْ أَ َ
ِليُتَ ﱢب ُروا ما َعلَ ْوا ت َ ْتبيراً ) (7عَسى َر ﱡب ُك ْم أَنْ يَ ْر َح َم ُك ْم َو إِنْ ُع ْدتُ ْم ُعدْنا َو َج َع ْلنا َج َھنﱠ َم ِل ْلكا ِفرينَ َحصيراً ) (8يعنی،
پاك و ّ
منزه است خدايى كه بندهاش را در يك شب ،از مسجد الحرام به مسجد االقصى -كه گرداگردش را
پربركت ساختهايم -برد ،تا برخى از آيات خود را به او نشان دھيم؛ چرا كه او شنوا و بيناست ) ... (1ما به
بنى اسرائيل در كتاب)تورات( اعالم كرديم كه دو بار در زمين فساد خواھيد كرد ،و برترى جويى بزرگى
خواھيد نمود (4) .ھنگامى كه نخستين وعده فرا رسد ،گروھى از بندگان پيكارجوى خود را بر ض ّد شما مي
انگيزيم ،خانهھا را جستجو مىكنند؛ و اين وعدهاى است قطعى! ) (5سپس شما را بر آنھا چيره مىكنيم؛ و
شما را به وسيله داراييھا و فرزندانى كمك خواھيم كرد؛ و نفرات شما را بيشتر قرار مىدھيم (6) .اگر نيكى
كنيد ،به خودتان نيكى مىكنيد؛ و اگر بدى كنيد باز ھم به خود مىكنيد .و ھنگامى كه وعده دوم فرا رسد،
آثار غم و اندوه در صورتھايتان ظاھر مىشود؛ و داخل مسجد)االقصى( مىشوند ھمان گونه كه بار اول
وارد شدند؛ و آنچه را زير سلطه خود مىگيرند ،در ھم مىكوبند (7) .اميد است پروردگارتان به شما رحم
كند! ھر گاه برگرديد ،ما ھم بازمىگرديم؛ و جھنّم را براى كافران ،زندان سختى قرار داديم(8) .
در آيات فوق ،نکته ای که حائز اھميت می باشد و عظمت مقامات مقدسه را ياد آور می شود در ارتباط با
موعود و ظھور کلی الھی است:
 -1محل معراج حضرت رسول اکرم )ص( اراضی اطراف مسجد االقصی و ھدف از اين سير )معراج(
مشاھده آيات الھی بيان شده است .مسلما اين مشاھده با چشم ظاھر صورت نگرفته است ،چه که محل
سکونت آن حضرت شھر مکه بوده و بدين لحاظ مقصود از مشاھده آيات الھی مکاشفه روحانی و مشاھده با
ديده الھی است .ھمچنين محل اين کشف و شھود نيز در حوالی مسجد االقصی معين گرديده است .آيات
مبارکه فوق دال بر اين است که اراضی حول مسجد االقصی را مبارک نموديم تا آيات خود را به او نشان
دھيم .بديھی است که آيات و نشانه ھا بايد در اين محل و قابل مشاھده باشد و آن مکان ھمانطور که ذکر شد
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اراضی حول مسجد االقصی است .حال که حدود ھزار و اندی سال از آن واقعه گذشته است آيا چه واقعه
عظيمی غير از ظھور مبارک موعود قرآن و استقرار اماکن مبارکه بھائی در آن سرزمين مقدس اتفاق
افتاده است که علت معراج آن حضرت را توجيه نمايد.
 -2قابل ذکر است که ھمزمان با بيان معراج آن حضرت و ترک اراضی حول مسجد االقصی ،مجازات
ض َم ﱠرتَ ْي ِن( و سپس عفو و بخشش آن قوم پيش بينی
بنی اسرائيل در دو نوبت بيان گرديده )لَتُ ْف ِسدُنﱠ ِفي ْاألَ ْر ِ
شده است .به عبارتی ،اتمام مجازات آنھا و نزول رحمت الھی بر آن قوم )عَسى َر ﱡب ُك ْم أَنْ يَ ْر َح َم ُك ْم( در زمانی
با مشخصه ) َو ْع ُد ْاآل ِخ َر ِة( ذکر شده است که در روايات اسالمی اين واقعه را ،ھمزمان با ظھور قائم دانسته
اند )جا َء َو ْع ُد ْاآل ِخ َر ِة " يعنی القائم صلوات ﷲ عليه و أصحابه( ،که روز پايان پراکندگی آن قوم و ارتفاع
ندای دين جديد طبق بشارات الھی است.
سرائي َل
ض ْينا إِلى بَني ِإ ْ
باری ،روايت ذيل از " بحار االنوار" عالمه مجلسی مؤيد استناد فوق می باشد :و " قَ َ
ب " أی آعلمنا ھم ثم انقطعت مخاطبة بنی إسرائيل و خاطب امة محمد صلی ﷲ عليه واله فقال" :
ِفي ا ْل ِكتا ِ
لتفسدن فی األرض مرتين يعنی فالنا و فالنا و أصحابھما و نقضھم العھد " َو لَتَ ْعلُنﱠ ُعلُ ًّوا َكبيراً" يعنی ما
ادعوه من الخالفة " فَإِذا جا َء َو ْع ُد أُوالھُما " يعنی يوم الجمل " بَ َع ْثنا َعلَ ْي ُك ْم ِعبادا ً لَنا أُولي ب َ ْأسٍ شَدي ٍد" يعنی
سوا ِخال َل الدﱢيا ِر " أی طلبو کم و قتلوکم " َو كانَ َو ْعداً َم ْف ُعوالً
اميرالمؤمنين صلوات ﷲ عليه و أصحابه " فَجا ُ
وال َو بَنينَ َو
" يعنی يتم و يکون "ثم رددنا لکم الکرة عليھم يعنی لبنی امية علی آل محمد " َو أَ ْم َددْنا ُك ْم ِبأ َ ْم ٍ
س ْنتُ ْم
س ْنتُ ْم أَ ْح َ
َج َع ْلنا ُك ْم أَ ْكثَ َر نَفيراً " من الحسين ابن علی عليه السالم و أصحابه و سبوا نساء آل محمد " ِإنْ أَ ْح َ
سوؤُا ُو ُجو َھ ُك ْم "
ِألَ ْنفُ ِس ُك ْم َو إِنْ أَ َ
س ْأتُ ْم فَلَھا فَإِذا جا َء َو ْع ُد ْاآل ِخ َر ِة " يعنی القائم صلوات ﷲ عليه و أصحابه " ِليَ ُ
س ِج َد َكما د ََخلُوه ُ أَ ﱠو َل َم ﱠر ٍة " يعنی رسول ﷲ و أصحابه " َو ِليُتَ ﱢب ُروا ما َعلَ ْوا
يعنی تسود وجوھم " َو ِليَد ُْخلُوا ا ْل َم ْ
تَ ْتبيرا ً " أی يعلو عليکم فيقتلو کم ثم عطف علی آل محمد عليه و عليھم السالم فقال " :عَسى َر ﱡب ُك ْم أَنْ يَ ْر َح َم ُك ْم
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" أی ينصر کم علی عدو کم ثم خاطب بنی امية فقالَ " :و ِإنْ ُع ْدتُ ْم ُعدْنا " يعنی إن عدتم بالسفيانی عدنا
بالقائم من آل محمد صلوات ﷲ عليه.152
در کتب مقدسه نيز يکی از عالئم رجعت مسيح به انجام رسيدن " زمان امتھا" می باشد " .زمان امتھا" در
اصطالح زمانی است که در آن اورشليم به دست بيگانگان و غير يھوديان افتد و يھوديان از وطنشان رانده
شده و آواره و پراکنده گردند .بنابراين ،رجعت حضرت مسيح پس از به پايان رسيدن دوران دربدری
يھوديان می باشد .چنانچه ،در انجيل لوقا ،باب  ،21آيات  27 – 24آمده است :و به دم شمشير خواھند افتاد
و در ميان جميع امتھا به اسيري خواھند رفت و اورشليم پايمال امتھا خواھد شد تا زمانھاي امتھا به انجام
رسد  ...و آنگاه پسر انسان را خواھند ديد كه بر ابري سوار شده باقوت و جالل عظيم مي آيد .به عبارتی" ،
نفی و طرد ملت يھود از موطن اصلی خويش پس از دوازده قرن سلطه و حکومت مسلمين در اثر صدور
فرمان آزادی و لغو تضييقات مذھبی تخفيف يافت و " زمان امتھا" به فرموده حضرت مسيح منقضی
شد" .153در باب  23انجيل متی ،آيات  39 – 37آمده است " :ای اورشليم ،ای اورشليم ،ای شھری که
پيامبران را کشتی و رسوالن خدا را سنگسار کردی! چند بار خواستم فرزندان تو را جمع کنم ھمانطور که
مرغ جوجه ھای خود را زير بال خود می گيرد ،اما تو نخواستی .و حاال خانه شما برای شما خراب می
ماند .اين را نيز به شما بگويم که ديگر مرا نخواھيد ديد تا وقتی که آماده باشيد کسی را که خدا برای شما
می فرستد بپذيريد.

 بيت المقدس
وج ) ،(42يعنی
ص ْي َحةَ ِبا ْل َح ﱢ
س َمعُونَ ال ﱠ
ب )ق (41/يَ ْو َم يَ ْ
َو ا ْ
كان قَري ٍ
ستَ ِم ْع يَ ْو َم يُنا ِد ا ْل ُمنا ِد ِمنْ َم ٍ
ق ذ ِل َك يَ ْو ُم ا ْل ُخ ُر ِ
و گوش فرا ده و منتظر روزى باش كه منادى از مكانى نزديك ندا مىدھد .روزى كه ھمگان صيحه را بحق
مىشنوند؛ آن روز ،روز خروج است!
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بيت المقدس اراضی مقدسی می باشد که در اين دور مبارک دو ندای الھی از آن بلند است:
 -1ندای قائم موعود ،حضرت باب اعظم ،که آن حضرت بعد از  7 - 6سال از بعثتشان که ندای امر الھی
را بلند نمودند ،در تبريز شھيد شده و عرش مطھر آن حضرت به اراضی مقدسه انتقال يافت و در قلب کوه
کرمل ،نقطه ای که حضرت بھاءﷲ مشخص فرموده بودند استقرار يافت که آرامگاه آن حضرت زيارتگاه
س ْب َع
بھائيان عالم است .جالب توجه آنکه در روايات نيز به اين مطلب اشاره شده است :يَ ْع َم ُل َعلَى َھ ِذ ِه ْاألُ ﱠم ِة َ
ِس ِنينَ َو يَ ْن ِز ُل بَيْتَ ا ْل َم ْق ِدس ،154يعنی بر اين امت ھفت سال حکومت کند و در بيت المقدس فرود آيد.
 -2ندای ظھور کلی الھی ،حضرت بھاءﷲ از اراضی مقدس ،شھر عکا ،که در مبحث عکا بدان می
پردازيم.
س َمعُونَ
ب يَ ْو َم يَ ْ
باری ،در روايات ،در تفسير آيه  41سوره قَ :و ا ْ
كان قَ ِري ٍ
ستَ ِم ْع يَ ْو َم يُنا ِد ا ْل ُمنا ِد ِمنْ َم ٍ
ق ذ ِل َك يَ ْو ُم ا ْل ُخ ُروج ،آمده است که ندای الھی از صخره بيت المقدس ارتفاع خواھد يافت.
ص ْي َحةَ ِبا ْل َح ﱢ
ال ﱠ
بنابراين ،اراضی مقدسه محلی است که مؤمنين با دو مظھر مقدس الھی مالقات نموده و محل ديدار اصحاب
با موعودشان می باشد ،چه به لحاظ ظاھری که زيارت گاه عاشقان محبوب است ،آرامگاه حضرت باب و
حضرت بھاءﷲ؛ و چه به لحاظ باطنی که قلوب ھمه مشتاقان به اين اراضی معطوف می باشد و استماع
صيحه دال بر حضور مؤمنين )حشر( در محضر ظھور کلی الھی در آن اراضی مقدسه است؛ چنانچه از
امام صادق )ع( در توضيح آيه مذکور نقل شده است که ... " :بشنو روزى را كه گويندهاى از جاى نزديكى
صدا زند .روزى كه صداى بحق را ميشنوند .آن روز ،روز قيام است!! امام صادق )ع( فرمود :گوينده ،اسم
قائم و پدرش را ميبرد ،و اين صدا صداى آسمانى است ،و آن در روز قيام قائم عليه السّالم است" .155اين
امر ،تقدس اين اراضی را به حد اعالء رسانده تا جايی که حتی خداوند به انبياء گذشته ھم دستور فرموده که
احترام اين اراضی را نگاه دارند :به موسی بن عمران ھنگام ورود به اين اراضی فرمود :فَ ْ
اخلَ ْع نَ ْعلَ ْي َك ِإنﱠ َك
س ُ
ى ،يعنی كفش ھايت را بيرون آر كه تو در سرزمين مق ّدس ھستى! در روايات نيز بيان
طو ً
ِبا ْلوا ِد ا ْل ُمق َ ﱠد ِ
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شده که بھترين مکان ھا در زمان قائم بيت المقدس است؛ چنانچه ،از حضرت امير المؤمنين )ع( نقل شده
س ﱠكا ِن ِه" ،156يعنی
س َز َمانٌ يَتَ َمنﱠى أَ َح ُد ُھ ْم أَنﱠهُ ِمنْ ُ
استَ " :خ ْي ُر ا ْل َم َ
سا ِك ِن يَ ْو َم ِئ ٍذ بَيْتُ ا ْل َم ْق ِدسِ لَيَأْ ِتيَنﱠ َعلَى النﱠا ِ
بھترين جاھا در آن روز بيت المقدس است ،روزى خواھد آمد كه ھر كسى آرزو كند كه از ساكنان آنجا
باشد.
ب ،مذکور در آيه  41سوره ق ،روايت ذيل را بيان می کند:
كان قَ ِري ٍ
طبری در " جامع البيان" در تفسير َم ٍ
ب قال :بلغني أنه ينادي من الصخرة التي في بيت المقدس" .157و
كان َق ِري ٍ
" ...عن قتادة يَوْ َم يُنا ِد ْال ُمنا ِد ِم ْن َم ٍ
در " روضة الواعظين و بصيرة المتعظين" در تفسير آيه فوق ،روايت ذيل از امام صادق )ع( آمده است:
س  .158"...ھمچنين ،از رسول اکرم )ص(
َ ...و ا ْ
ب يَ ْع ِني َ
كان قَ ِري ٍ
ص ْخ َرةَ بَ ْي ِ
ستَ ِم ْع يَ ْو َم يُنا ِد ا ْل ُمنا ِد ِمنْ َم ٍ
ت ا ْل َم ْق ِد ِ
نقل شده است ... :زمانى كه فرشتگان ببينند كه اسرافيل فرود آمده و ھمراه او صور است ميگويند كه خدا
اجازه مردن اھل آسمانھا را داده پس اسرافيل در بيت المقدس فرود آيد سپس رو بقبله ايستد و در صور
َ
ض ِإ ﱠال
ور فَ َف ِز َ
ع َم ْن ِفي السﱠماوا ِ
دميدن فزع را بدمد خداى تعالى فرموده :يَوْ َم يُ ْنفَ ُخ ِفي الصﱡ ِ
ت َو َم ْن ِفي ْاألرْ ِ
َم ْن شا َء ﱠ
آمنُونَ .159
َع يَوْ َم ِئ ٍذ ِ
ﷲُ َو ُكلﱞ أَتَوْ هُ ِ
داخ ِرينَ الى قوله تعالىَ ،م ْن جا َء ِب ْال َح َسنَ ِة فَلَهُ َخ ْي ٌر ِم ْنھا َو ھُ ْم ِم ْن َفز ٍ
در کتب مقدسه انجيل و تورات در خصوص اراضی حول مسجد االقصی و بيت المقدس آيات بسياری
مذکور گرديده است:
در آنروز واقع خواھد شد كه خداوند گروه شريفان را بر مكان بلند ايشان و پادشاھان زمين را ب|ر زم|ين س|زا
خواھد داد .و ايشان مثل اسيران در چاه جمع خواھند شد و در زندان بس|ته خواھن|د گردي|د و بع|د از روزھ|اي
بسيارايش||ان طلبي||ده خواھن||د ش||د و م||اه خج||ل و آفت||اب رس||وا خواھ||د گش||ت زي||را ك||ه يھ||وه ص||بايوت در كiiوه
صھيون و در اورشليم و بحضور مشايخ خويش با جالل سلطنت خواھد نمود)اشعيا ب|اب  24آي|ات .( 23-21
و كالم يھوه صبايوت بر من ن|ازل ش|ده گف|ت* يھ|وه ص|بايوت چن|ين ميفرماي|د ب|راي ص|ھيون غي|رت عظيم|ي
دارم و باغضب سخت برايش غيور ھستم* خداوند چنين مي گوي|د ب|ه ص|ھيون مراجع|ت نم|وده ام و در مي|ان
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اورشليم ساكن خواھم شد و اورشليم بشھر حق و كوه يھوه صبايوت بكوه مقiدس مس|مي خواھ|د ش|د*)زكري|ا
ب||اب  8آي||ات  1ت||ا  .(3اي ص||ھيون ك||ه بش||ارت مي||دھي بك||وه بلن||د ب||رآي و اي اورشiiليم ك||ه بش||ارت م||ي دھ||ي
آوازت را ب|اقوت بلن||د ك||ن .آن||را بلن||د ك||ن و مت||رس و بش||ھرھاي يھ|ودا بگ||و ك||ه ھ||ان خ||داي ش||ما اس||ت * اين||ك
خداوند يھوه با قوت مي آيد و بازوي وي برايش حكمراني مي نمايد اينك اجرت او با وي است و عقوب|ت وي
پيش روي او مي آيد* )اشعيا باب 40آيات  9و  .(10و خداوند مي گويد ك|ه ايش|ان جمي|ع ب|رادران ش|ما را از
تمامي امتھا بر اسبان وعرابه ھا و تخت روانھا و قاطران وش|تران بكiوه مقiدس مiن اورشiليم بجھ|ت خداون|د
ھديه خواھند آورد) .اش|عيا فص|ل  66آي|ه  .(20در آن روز واق|ع خواھ|د ش|د ك|ه كرن|اي ب|زرگ نواخت|ه ش|د و
گمش|دگان و ران||ده ش|دگان خواھن||د آم|د و خداونiiد را در كiوه مقiiدس يعنiي در اورشiiليم عبiادت خواھنiiد نمiiود
)اشعيا باب  27آيه  .(13ای اورشليم اورشليم قاتل انبياء و سنگسار کننده مرس|الن خ|ود ،چن|د مرتب|ه خواس|تم
فرزندان تو را جمع کنم مثل مرغی که جوجه ھای خود را زير بال خود جمع ميکند و نخواستيد* اينک خان|ه
شما برای شما ويران گذارده ميشود* زيرا به ش|ما م|ی گ|ويم از اي|ن پ|س م|را نخواھي|د دي|د ت|ا بگوئي|د مب|ارک
است او که بنام خداوند م|ی آي|د) .انجي|ل مت|ی ب|اب  27آي|ه  .(23و دي|دم آس|ماني جدي|د و زمين|ي جدي|د چونك|ه
آسمان اول و زمين اول در گذشت و دريا ديگر نميباشد* و شھر مقدس اورشليم جديد را دي|دم ك|ه ازجان|ب
خدا از آسمان ن|ازل م|ي ش|ود حاض|ر ش|ده چ|ون عروس|ی ب|راي ش|وھر خ|ود آراس|ته اس|ت* و آوازي بلن|د از
آس||مان ش||نيدم ك||ه م||ي گف||ت اين||ك خيم||ه خ||دا ب||ا آدمي||ان اس||ت و ب||ا ايش||ان س||اكن خواھ||د ب||ود و ايش||ان قومھ||اي
اوخواھند بود و خود خدا با ايشان خداي ايشان خواھد بود ).مكاشفات فصل  21آي|ه  1ت|ا  .(4زيب|ائی کرمiل و
شارون ،جالل يھوه و زيبائی خدای ما را مشاھده خواھد نمود )اشعيا باب  35آيه .(2

 عکا ) عسقالن (
حضرت بھاءﷲ پس از  4ماه از اسالمبول )استانبول کنونی( به ادرنه تبعيد شدند " .در ادرنه شواھد ت|ازه ای
از شھرت و محبوبيت حضرت بھاءﷲ نمودار شد؛ ايشان در اين مدينه به صدور الواح مھيمنه ب|ه س|الطين و
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وزرا و رؤس|ای ادي|ان مب|ادرت نمودن|د و اي|ن اق|دام در حقيق|ت اع|الن رس|می و عم|ومی ام|رﷲ محس|وب م||ی
گرديد" .160در مدت زمان اقامت حض|رت بھ|اءﷲ در ادرن|ه ،ع|ده زي|ادی از من|اطق مختل|ف ب|رای مالق|ات و
زيارت آنحضرت مشرف م|ی ش|دند و حت|ی م|أمورين محل|ی ني|ز تح|ت ت|أثير و نف|وذ حضرتش|ان ق|رار گرفت|ه
بودن||د ک||ه اي||ن ام||ر س||بب ت||رس معان||دين ش||د .ل||ذا دول||ت عثم||انی دس||تور تبعي||د مج||دد آن حض||رت و عائل||ه و
ھمراھانش||ان ب||ه نقط||ه ای دور دس||ت ،يعن||ی زن||دان قلع||ه عک||ا ،زن||دان محک||ومين و جنايتک||اران و مج |رمين
سياسی در خاک فلسطين آنزمان )اس|رائيل کن|ونی( ک|ه تح|ت س|لطه امپراط|وری عثم|انی ب|ود را ص|ادر ک|رد.
ب||دين ترتي||ب بش||ارات اس||المی و کت||ب مق||دس ت||ورات و انجي||ل در خص||وص بلن||د ش||دن ن||دای الھ||ی از عک||ا و
اراضی مقدسه به وقوع پيوست؛ چنانچه در مبحث شص|ت و پ|نجم کت|اب " اليواقي|ت و الج|واھر" عب|دالوھاب
شعرانی مذکور است " :يقتلون کلھم ) وزراء المھدی( اال واحد منھم فی مرج عکا فی المأدبiة االلھيiة التiی
جعلھا ﷲ مائدة للسباع و الطيور و الھوام ،يعنی وزراء مھ|دی تم|ام کش|ته م|ی ش|وند مگ|ر يک|ی از ايش|ان )
اشاره ب|ه حض|رت بھ|اءﷲ( ک|ه وارد م|ی ش|ود در چم|ن عک|ا در ض|يافت خان|ه الھ|ی ک|ه خداون|د آن را خ|وان
ضيافت برای درندگان و مرغان و حشرات موذی مقرر و مھيا داشته است" .البت|ه ني|ت اي|ن تبعي|د آن ب|ود ک|ه
ندای ظھور جديد خ|اموش گ|ردد ل|يکن ،آوازه اي|ن آي|ين آس|مانی ن|ه تنھ|ا خ|اموش نش|د ،بلک|ه ب|ه اراده الھ|ی ب|ه
منتھای ظھور و حد اعالی کمال رسيد.
حضرت بھاءﷲ مدت  24سال در اراضی مقدسه اقامت داشتند و در ھمان جا از اين جھان رخت بر بس|تند و
آرامگاه آن حضرت که زيارتگاه بھائيان عالم است در قلب کوه کرمل اس|تقرار ياف|ت .بس|ياری از آث|ار ديان|ت
بھائی ،از جمله کتاب مستطاب اقدس ،ام الکتاب بھائيان ،در آنجا نازل گرديد ک|ه ش|روع آن کت|اب ب|ا اع|الم و
تصريح ظھور سلطان سالطين عالم و رسالت وی ،يعنی اس|تقرار حکوم|ت ح|ق در ک|ره ارض م|ی باش|د.161
ب||اری ،آث||ار حض||رت بھ||اءﷲ در دوران  24س||الۀ اقام||ت ايش||ان در عک||ا از جمل||ه کت||اب اق||دس و ل||وح ش||يخ،
ھمگی بر لزوم تاسيس نظم|ی ب|ديع و جھ|ان ش|مول و اس|تقرار ص|لح و وداد در ع|الم انس|انی تاکي|د ميفرماين|د.
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اين آثار از ظھور مرحله جديدی از تحول و تکام|ل جھ|ان س|خن گفت|ه و ل|زوم ايج|اد نھادھ|ای جھ|ان ش|مول و
فرھنگی مبنی بر اصل وحدت عالم انسانی را برای آينده جھان موکد ساختند".162
ھمچنين ،چندين فقره از الواح خطاب به ملوک و فرمانروايان عالم ،و رؤس|ای م|ذھبی مانن|د پ|اپ پ|ی نھ|م ک|ه
متضمن خطاب|ات عم|ومی آن حض|رت م|ی باش|د در عک|ا ن|ازل و ارس|ال ش|د و ب|دين ترتي|ب رس|الت عم|ومی
آنحض||رت اع||الم گردي||د .نکت||ه ای ک||ه ح||ائز اھمي||ت م||ی باش||د آنک||ه ،در ھ||يچ ي||ک از ادوار س||الفه و ادي||ان و
مذاھب ماضيه چنين ابالغ عمومی و دعوت عظيمی سابقه و نظير نداشته است " .حض|رت بھ|اءﷲ مس|ئوالن
سرنوشت ملت ھا را به لزوم تغيير اساسی در نظام بشری و تقليب بني|انی در حي|ات معن|وی مت|ذکر س|اختند و
تعليمات الھی را برای ساختن دنيای جديد بر اساس صلح و وحدت و اتحاد تشريح کردند".163
آن حضرت به سالطين و امرای جھان توصيه می فرمايند ک|ه اص|ول دموکراس|ی دولت|ی را در اج|رای ام|ور
داخلی رعاي|ت نماين|د 164و ھم|ه ايش|ان را ب|ه نف|ی فرھن|گ خش|ونت ،مح|و بي|دادگری اقتص|ادی و اجتم|اعی و
ايجاد صلح عمومی دعوت می فرمايند.165
در سورة الملک خطاب به جميع رؤسا و زمامداران دنيا ،عواق|ب مھي|ب ع|دم توج|ه ب|ه پي|ام الھ|ی را ص|ريحا ً
انذار می فرمايند :و ان لن تستنصحوا بما انصحناکم فی ھذا الکتاب بلسان بدع مبين يأخذکم العiذاب مiن کiل
الجھات و يأتيکم ﷲ بعدله اذا ال تقدرون ان تقوموا معه و تکونن مiن العiاجزين ،يعن|ی اگ|ر ب|ه آنچ|ه در اي|ن
کتاب به زبان بديع و آشکار به شما نصيحت شده پند نگيريد عذاب از جميع جھات شما را احاطه خواھد ک|رد
و عدل الھی بر شما فرود خواھد آمد ،در آن ھنگام قادر نخواھيد ب|ود ب|ا آن ب|ه مقابل|ه پردازي|د و البت|ه خ|ود را
عاجز و ناتوان خواھيد يافت.166
الزم به ذکر اس|ت ک|ه از آن پ|س ،س|الطين ع|الم نق|ش اساس|ی خ|ود را در اداره ام|ور دني|ا از دس|ت داده و ب|ه
ت||دريج ق||درت و س||لطنت از آنھ||ا گرفت||ه ش||د .ب||اری ،ان||ذارات نازل||ه از حض||رت بھ||اءﷲ از ص||راحتی آش||کار
برخوردار و وقوع اين انذارات غير قابل انکار بوده و خود می تواند مي|زان ديگ|ری ب|ر حقاني|ت آن حض|رت
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باش||د .از جمل||ه ب||ه از دس||ت رف||تن متص||رفات اروپ||ائی از زي||ر س||لطه س||لطان عب||دالعزيز خليف||ه عثم||انی و
سرنگونی وی ميتوان اشاره کرد؛ ھمان شخصی که باعث سه بار تبعي|د و زن|دانی حض|رت بھ|اءﷲ از محل|ی
به مح|ل ديگ|ر ش|د " :سiوف يأخiذکم بقھiر مiن عنiده و يظھiر الفسiاد بيiنکم و يختلiف ممiالککم اذاً تنوحiون
وتتضرعون و لن تجدوا النفسکم من معين و النصير ،...مضمون بيان ،بزودی قھر خدا ش|ما را م|ی گي|رد و
بين شما فساد ظاھر م|ی ش|ود و در مملک|ت ھايت|ان اخ|تالف م|ی افت|د در آن ھنگ|ام نوح|ه و زاری م|ی کني|د و
برای خودتان پناھگاھی و ياوری نخواھيد يافت.
ھمچنين خبر سرنگونی قدرتمندترين فرمانروای اروپا ،امپراطور فرانسه  -ن|اپلئون س|وم ،ک|ه دو س|ال پ|س از
صدور لوح ناپلئون ،بطور غي|ر مترقب|ه ای از دول|ت پ|روس شکس|ت خ|ورد؛ امپراط|وری و ت|اج و تخ|تش از
دس||ت رفت||ه و از وط||ن تبعي||د گردي||د .در ل||وح خط||اب ب||ه ن||اپلئون آم||ده اس||ت :بمiiا فعلiiت تختلiiف االمiiور فiiی
مملکتک و يخرج الملک من کفک جزاء عملک اذا تجد نفسiک فiی خسiرا مبiين ،يعن|ی ب|ه س|بب آنچ|ه عم|ل
ک||ردی ام||ور در کش||ور ت||و ب||ه آش||فتگی گراي||د و زم||ام مملک||ت از دس||ت ت||و بي||رون رود و خ||ود را در زي||انی
آشکار بينی و اين جزای عمل توست.
و ايضا ً می ت|وان ب|ه ان|ذارات آن حض|رت خط|اب ب|ه ويلھ|م اول قيص|ر آلم|ان اش|اره ک|رد ک|ه اي|ن ان|ذارات ب|ا
وقوع دو جنگ جھانی که به شکست آلمان منجر شد مصداق پيدا کرد :يا شواطی نھرالرين قد رأيناک مغطاة
بالدماء بما سل عليک سيوف الجزاء و لک مرة اخری و نسمع حنين البرلين ولو انّھا اليوم علی ع ّز مبين،
ای ساحل ھای رود راين ،به تحقيق که می بينم تو را آغشته به خون ھس|تی از آنج|ا ک|ه شمش|ير ج|زاء ب|ر ت|و
کشيده خواھد شد و اين عذاب در بار دوم ادامه خواھد يافت و ناله آلمان را می شنويم اگ|ر چ|ه االن ب|ر س|رير
عزتی آشکار قرار دارد.
باری ،در کتاب فضايل الشام و دمشق و ذکر ما فيھا من اآلثار و البقاع الشريفه ،تأليف ابی الحسن علی بن
محمد بن شجاع الوثقی المالکی المعروف بابن ابی الھول زوايمانی الحسن بن علی احمد بن زھيرا لمالکی
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رحمة ﷲ ،که در سال ذيعقده  911ھجری قمری توسط عبد الرحمان الصالحی بن محمد نوشته شده است،
روايات بسياری از حضرت محمد )ص( در خصوص عکا و عسقالن )عسقالن ھمان اشقلون می باشد که
در مجاورت عکا قرار دارد و مذکور است که در آن شھر چشمه ای است که حضرت ابراھيم بيرون آورده
)نفائس الفنون( ،و به استناد لغتنامه دھخدا احاديث بسياری از پيامبر )ص( در فضايل عسقالن نقل شده(
جمع آوری شده است .نسخه اين کتاب در کتابخانه عمومی ترکيه موجود می باشد و جزو کتب سلطان غازی
محمود خليفه عثمانی بوده است.
چنانچه ،در صفحه  7ھمين کتاب از رسول خدا )ص( روايت شده که فرمود :ان افضل السواحل عسقالن و
افضل منھا عکا و فضل عکا علی السواحل کفضلی علی االنبياء ،يعنی برترين ساحل ھا عسقالن است و از
او برتر عکاست و برتری عکا بر ساير سواحل مانند برتری من بر سائر انبياست .و در صفحه  8از
حضرت رسول )ص( روايت می کند :قال قال رسول ﷲ صلی ﷲ عليه و سلم مدينة بين الجبلين علی البحر
يقال لھا عکا من دخلھا رغبة فيھا غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و من خرج منھا رغبة عنھا لم يبارک
له فی خروجه و بھا عين تسمی عين البقر من شرب منھا مال ﷲ بطنه نورا و من افاض عليه منھا کان
طاھرا الی يوم القيمة ،يعنی شھری است بين دو کوه مشرف بر دو دريا که نام آن عکاست ،کسی که به
عشق آن مکان وارد اين شھر شود تمام گناھان او از گذشته و آينده آمرزيده خواھد شد و کسی که از آن شھر
بخاطر بی ميلی و نفرت خارج شود از برکت الھی محروم گردد .در آن چشمه ای است بنام عين البقر که
ھر کس از آن بياشامد خداوند درونش را پر از نور کند کسيکه از آن چشمه نصيب برد تا روز قيامت پاک
و مطھر خواھد ماند .ھمچنين ،در صفحه  10اين روايت را از رسول ﷲ )ص( نقل می کند :قال من رأی
موضع شھداء عکا بنی ﷲ له بيتا من نور ،يعنی کسی که مدفن شھدا عکا را مشاھده کند خدا خانه ای
برايش بنا نمايد .و ايضا ً در صفحه  12آمده است :يقول ان لآلخر و ملوکا و سادة و انّ فقراء أھل عکا و
عسقالن ملوک اآلخرة و ساداتھم ،يعنی برای روز قيامت ،پادشاھان و ساداتی خداوند در نظر گرفته .فقراء
عکا و عسقالن پادشاھان و سادات روز قيامتند .و باز در وصف عکا در صفحات  14و  15اين کتاب از
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حضرت رسول )ص( آمده است :قال من نظر الی البحر حين تقرب الشمس فکبر عند غروبھا غفر ﷲ له
ذنوبه ولو کانت أکثر من رمل عالج ،يعنی کسی که در ھنگام غروب خورشيد به دريا بنگرد و عظمت
خداوند را احساس کند و تکبير گويد خداوند گناھان او را ببخشايد و لو اينکه گناھان او بيش از انبوھی از
تپه ھای شن باشد .ھمچنين ،در صفحه  22از رسول خدا )ص( آمده است :يقول طوبی لمن رأی عکا من
أمتی و لمن رأی من رأی عکا ،يعنی خوشا بحال کسی از امت من که عکا را ببيند و خوشا بحال کسی که
رويت کننده عکا را ببيند .و در صفحات  22و  23آمده است :يقول المشی فی طرقات عکا خير من الصلوة
فيما سواھا من المساجد ،يعنی مشی در بازارھای عکا بھتر است از نماز در مسجدھای جاھای ديگر.
ابن عربی نيز در باب  366فتوحات مکيه ،بشارتی در ارتباط با ظھور موعود در م|رج عک|ا بي|ان م|ی دارد:
يشھد الملحمة العظمى مأدبة ﷲ بمرج عكا يبيد الظلم وأھله يقيم الدين وينفخ الروح في االسالم بiه بعiد ذلiه
 ...و يقتلون کلھم اال واحدا مiنھم فiی مiرج عکiاء فiی المائiدة االلھيiه التiی جعلھiا ﷲ مائiدة لسiباع الطيiر و
الھوام  ...و الملحمة الکبری التی ھی المادبiة بمiرج عکiا .167انتھiی يعن|ی )مھ|دی( مش|اھده م|ی کن|د مکت|ب
خانه بزرگ و چمنزار عکا را و ظلم و ظالمان را نابود می کند و دي|ن را برپ|ا م|ی دارد و ب|ه وس|يله او روح
در اسالم دميده می شود و اسالم به وس|يله او بع|د از دوران ذل|تش عزي|ز م|ی ش|ود  ...و تم|ام آنھ|ا کش|ته م|ی
ش||وند مگ||ر يک||ی از ايش||ان ک||ه وارد م||ی ش||ود در چم||ن عک||ا در ض||يافت خان||ه الھ||ی ک||ه خداون||د آن را خ||وان
ض|يافت ب||رای درن|دگان و مرغ||ان و حش|رات م||وذی مق|رر و مھي||ا داش|ته اس||ت ...و کش|تارگاه بزرگ||ی ک||ه آن
پذيراست در چمنزار عکا.
در تورات نيز در خصوص عکا مذکور گرديده است:
و وادی عخور )عاخور – عکا( را بدروازه اميد )مبدل خواھم ساخت ( و در آنجا مانند ايام جوانيش ومثل
روز بيرون آمدنش از زمين مصر خواھد سراييد ) .يوشع نبی باب  2آيه .(15
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بلكه نسلي از يعقوب و وارثي براي كوھھاي خويش از يھودا به ظھور خواھم آورد .و برگزيدگانم ورثه آن
و بندگانم ساكن آن خواھند شد * و شارون مرتع گله ھا وادي عاكور )عکا( خوابگاه رمه ھا به جھت قوم من
كه مرا طلبيده اند خواھد شد ).اشيعا باب  65آيه  9و .(10

 کوفه
در کتاب " غيبت نعمانی – ترجمه غفاری" آمده است " :آبان بن تغلب از امام صادق عليه السّالم روايت
كرده كه آن حضرت فرمود» :چگونه خواھيد بود چون سبطه واقع شود در بين دو مسجد )مسجد الحرام و
مسجد النّب ّي يا مسجد كوفه و مسجد سھله( پس علم در آن جمع گردد ھمچنان كه مار خود را در سوراخ
خويش گرد مىكند و شيعه در ميان خويش اختالف كند و پارهاى ديگرى را دروغگو خواند و بعضى در
روى پارهاى ديگر آب دھان اندازند .عرض كردم :خيرى در آن حال نيست ،فرمود :ھمه خير در ھمان حال
است -و اين سخن را سه بار تكرار كرد -منظور آن حضرت نزديك شدن فرج بود«" .168و ھمچنين در
ھمان مأخذ آمده است " :حبّه عرن ّى گويد :امير المؤمنين عليه السّالم فرمود» :گوئى ھم اكنون به شيعيانمان
در مسجد كوفه مىنگرم كه خيمهھا زدهاند و قرآن را بدان گونه كه نازل شده است به مردم مىآموزند ،بدانيد
كه قائم ما چون قيام كند آن مسجد را خواھد شكست و قبله آن را راست خواھد كرد«" .169و ايضا آمده است:
" جعفر بن يحيى از پدرش ،از ابى ]عبد ﱠ
ﷲ[ جعفر ]بن مح ّمد[ عليھما السّالم چنين روايت كرده كه آن
حضرت فرمود» :چگونه خواھيد بود ھنگامى كه ياران قائم عليه السّالم خيمهھا در مسجد كوفان زده باشند،
سپس فرمانى تازه بر ايشان بيرون آورده شود ،امرى نوين كه بر عرب سخت گران است«".170
شيخ احمد احسائی و سيد کاظم رشتی در اکثر تعاليم و آثار خود به انقضای دوره ھزار ساله غيبت و ظھور
امام غائب اشاره می فرمودند .سيد کاظم رشتی ،کسی را به جھت جانشينی خود معرفی ننمود و وصيت کرد
که بعد از وفاتش ،شاگردانش به جستجوی موعود بپردازند .لذا جمعی از شاگردان سيد کاظم ،من جمله
جناب مالحسين بشرويه ای که از حيث علم و فضل و تقوی بر سايرين مقدم بود ،پيش از آغاز جستجوی
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موعود ،در مسجد کوفه اعتکاف نمودند و چند روز بعد مال علی بسطامی با دوازده نفر ديگر به آن جمع
پيوسته و به مدت چھل شبانه روز به عبادت و راز و نياز پرداختند .171اين اتفاق ،يک واقعه مھم تاريخی در
ارتباط با ظھور حضرت باب می باشد.

 مکه
در کتاب " كمال الدين" از ابان بن تغلب از حضرت صادق عليه السّالم روايت نموده كه فرمود :اول كسى
كه با قائم بيعت ميكند جبرئيل است كه بصورت پرنده سفيدى از آسمان فرود مىآيد و با وى بيعت ميكند.
آنگاه يك پاى خود را روى خانه خدا در مكه و پاى ديگر روى بيت المقدس ميگذارد و با صداى رسا و
ستَ ْع ِجلُوه.172
ﷲ فَال تَ ْ
فصيح بطورى كه تمام مردم روى زمين بشنوند مىگويد :أَتى أَ ْم ُر ﱠ ِ
در توضيح اين که ،ندای الھی توسط روح القدس از دو مکان به گوش جھانيان می رسد و امر جديد به دو
ندا متکی است؛ نخست ندای ظھور حضرت باب از مکه معظمه مرتفع شد و سپس ندای ثانی توسط
حضرت بھاءﷲ از اراضی مقدسه ارتفاع يافت.
" حضرت اعلی اظھار امرشان )اظھار امر عمومی( را از مکه شروع نمودند و در زمانی به آنجا رفتند که
عيد اضحی در روز جمعه واقع می شد و حج اکبر بود؛ از اين حيث در نظر مسلمين زيارت خانه کعبه و
انجام مناسک حج اھميت خاصی داشته و اميد به ظھور موعود منتظر در بيت ﷲ الحرام می رفت .از اين
جھت حجاج بيش از سالھای قبل در مکه معظمه اجتماع نموده بودند و از شھر شيراز نيز عده کثيری از
مردم با کشتی که حضرت باب تشريف برده بودند بقصد انجام اين فريضه مھم و وصول به منقبت عظمی،
به مکه معظمه عزيمت نمودند ...اول ماه ذيحجة الحرام آن حضرت به مکه رسيدند و در آن مرکز بزرگ
روحانی که جمعيت کثيری از مسلمين کشورھای مختلف جھت انجام فرائض حج و وصول به ثواب و
منقبت حج اکبر حضور داشتند در ضمن انجام مناسک حج نداء الھی را بسمع حضار و نفوس مھمه
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رسانيدند به طوری که اين خبر در ميان تمام حجاج منتشر گرديد و ھر يک پس از خاتمه مناسک و اعمال
واجبه به اوطان خود که مراجعت نمودند غالبا ً طلوع سيدی جوان و نورانی و با صفات و اخالق ملکوتی و
داعيه جديد از امور خارق العاده آن سال شمرده و برای مردم حکايت می نمودند .عده ای از آن نفوس
توفيق زيارت آن حضرت نصيبشان گشت و از بشارت ظھور جديد آگاه شده بعرفان و ايمان نائل آمدند".173
بنابراين ،حضرت باب در جايی اظھار امر نمودند که بيشترين و گسترده ترين ابالغ ميسر بود تا حجت بر
اکثر خلق تمام گردد .باری ،آوازه اين خبر به سرعت در تمام شھرھا پيچيد و اثر و نفوذ پيام حضرت باب
در مردم ايران چنان عظيم و خطير بود که اندکی پس از مراجعت آن حضرت از مکه تمامی مملکت از
تأثير آن بحرکت و ھيجان در آمد.
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زمان ظھور
اشاره به ھزاره اسالم در قرآن کريم ،احاديث مرويه ،آثار و نوشتجات روحانيون ،عرفا ،شعراء و
دانشمندان اسالمی مذکور گرديده است؛ بدان معنا که موعود ديانت اسالم ،قائم آل محمد ،با دين و کتابی
جديد در رأس ھزار سال قيام نمايد و روح جديدی در دين الھی دميده شود .فی المثل ،فصل شانزدھم از باب
دھم کشف المطالب قرآن کريم بخط طاھر خوشنويس ،تخصيص به " اعتقاد به روز ھزار ساله و قيام دولت
حقه" دارد .174ھمچنين ،طول عمر اسالم در تاريخ طبری ،ذيل تفسير سوره سجده مطرح گرديده است .ابن
خلدون نيز در نوشتجات خود فاصله ميان رحلت حضرت رسول اکرم )ص( تا  1000سال پس از آن را
"روز محمدی" ناميده است.175

 بشارات مذکور در قرآن مجيد و احاديث مرويه به سال ظھور
اعتقاد به ھزاره اسالم و اينکه در رأس ھزار سال خداوند امر و دستوری جديد برای مردمان ارسال می
نمايد و امت حضرت رسول )ص( نيز با ظھور پيامبر و ديانتی جديد مورد آزمايش قرار می گيرند بر
اساس استناد به سه آيه از قرآن مجيد می باشد:
سنَ ٍة ﱢم ﱠما تَ ُعدﱡونَ ) آيه  3سوره
يُ َد ﱢب ُر ْاألَ ْم َر ِمنَ ال ﱠ
ض ثُ ﱠم يَ ْع ُر ُج إِلَ ْي ِه ِفي يَ ْو ٍم َكانَ ِم ْقدَا ُرهُ أَ ْلفَ َ
س َما ِء إِلَى ْاألَ ْر ِ
سجده( يعنی ،اوست که امر را از آسمان تا زمين تدبير می کند سپس در روزی که مقدارش به حساب شما
بندگان ھزار سال است باز به سوی خود باال می برد.
ب َولَن يُ ْخ ِلفَ ﱠ
سنَ ٍة ﱢم ﱠما تَ ُعدﱡونَ ) آيه  47سوره حج(
َويَ ْ
ف َ
ﷲ ُ َو ْع َده ُ َو ِإنﱠ يَ ْوما ً ِعن َد َر ﱢب َك َكأ َ ْل ِ
ستَ ْع ِجلُونَ َك ِبا ْل َع َذا ِ
يعنی ،ای رسول ما آن کافران به سخريه از تو تعجيل در عذاب می کنند و ھرگز وعده خدا خالف نخواھد
شد و ھمانا روز نزد خدا چون ھزار سال به حساب شماست.
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س َال يَ ْعلَ ُمونَ َ .ويَقُولُونَ َمتَى ھ ََذا ا ْل َو ْع ُد ِإن ُكنت ُْم
َو َما أَ ْر َ
س بَ ِشيراً َون َ ِذيراً َولَ ِكنﱠ أَ ْكثَ َر النﱠا ِ
س ْلنَا َك ِإ ﱠال َكافﱠةً ﱢللنﱠا ِ
ست َ ْق ِد ُمونَ ) آيات  30 – 28سوره سبا( يعنی ،ما تو
سا َعةً َو َال تَ ْ
صا ِد ِقينَ  .قُل لﱠ ُكم ﱢمي َعا ُد يَ ْو ٍم ﱠال تَ ْ
ست َْأ ِخرُونَ َع ْنهُ َ
َ
را نفرستاديم جز آنکه تمام مردمان را بشارت دھی و انزار نمايی ولکن اکثر مردمان نمی دانند و می گويند
اين وعده کی خواھد بود اگر راست می گوييد .بگو وعده شما يک روز )ھزار سال( است که ساعتی جلو و
عقب نخواھد شد.
در قرآن مجيد صراحتا ً بيان گرديده که ھر امتی اجل و دوره معينی داردِ ...":ل ُك ﱢل أُ ﱠم ٍة أَ َج ٌل ِإ َذا َجاء أَ َجلُ ُھ ْم فَالَ
ستَ ْق ِد ُمونَ )يونس ،(49 /يعنی برای ھر امتی اجل معينی است که چون فرا رسد
سا َعةً َوالَ يَ ْ
يَ ْ
ست َْأ ِخرُونَ َ
ق ِمنْ أُ ﱠم ٍة أَ َجلَ َھا َو َما
س ِب ُ
ساعتی پس و پيش نخواھند شد" .ھمچنين ،در آيۀ  5سورۀ حجر می فرمايد  " :ﱠما تَ ْ
ست َْأ ِخرُونَ  ،يعنی ھيچ امتی اجلش پس و پيش نخواھد شد" .و در آيات  44 - 43سوره مؤمنون آمده است" :
يَ ْ
ض ُھم
س ِب ُ
ق ِمنْ أُ ﱠم ٍة أَ َجلَ َھا َو َما يَ ْ
َما تَ ْ
سولُ َھا َك ﱠذبُوه ُ فَأ َ ْتبَ ْعنَا بَ ْع َ
سلَنَا تَ ْت َرا ُك ﱠل َما َجاء أُ ﱠمةً ﱠر ُ
س ْلنَا ُر ُ
ست َْأ ِخرُونَ  .ثُ ﱠم أَ ْر َ
بَ ْعضا ً َو َج َع ْلنَا ُھ ْم أَ َحا ِد َ
يث فَبُ ْعدا ً لﱢقَ ْو ٍم ﱠال يُؤْ ِمنُونَ  ،يعنی ھيچ امتی را اجل مقدم و مؤخر نخواھد شد .آنگاه
پيغمبرانی پی در پی بر خلق فرستاديم و ھر امتی که رسول بر آنھا آمد آن رسول را تکذيب و انکار کردند،
ما ھم آنھا را از پی يکديگر ھالک کرديم و داستان ھای آنھا را عبرت ساختيم که قوم بی ايمان از رحمت
خدا دور باد" .ھمچنين ،در آيات  36 - 34سوره اعراف آمده استَ :و ِل ُك ﱢل أُ ﱠم ٍة أَ َج ٌل فَإِ َذا َجاء أَ َجلُ ُھ ْم الَ
صلَ َح فَالَ
صونَ َعلَ ْي ُك ْم آيَا ِتي فَ َم ِن اتﱠقَى َوأَ ْ
س ٌل ﱢمن ُك ْم يَقُ ﱡ
سا َعةً َوالَ يَ ْ
يَ ْ
ستَ ْق ِد ُمونَيَا بَ ِني آ َد َم ِإ ﱠما يَأْ ِتيَنﱠ ُك ْم ُر ُ
ست َْأ ِخرُونَ َ
حاب النﱠا ِر ُھ ْم فيھا خالِدُونَ ،
ستَ ْكب َ ُروا َع ْنھا أُول ِئ َك أَ ْ
َخ ْوفٌ َعلَ ْي ِھ ْم َوالَ ُھ ْم يَ ْح َزنُونَ َ ،و الﱠذينَ َك ﱠذبُوا ِبآياتِنا َو ا ْ
ص ُ
يعنی ھر قومی را اجل و دوره معينی است که چون فرا رسد لحظه ای مقدم و موخر نتوانند کرد) آيه بعد
روشنگر آن است که مقصود امت دينی می باشد( .ای فرزندان آدم چون پيغمبرانی از جنس شما بيايند و
آيات مرا برای شما بيان کنند پس ھر که تقوی پيشه کرد و به کار شايسته شتافت ھيچ ترس و اندوھی بر
آنھا نخواھد بود .و آنھا كه آيات ما را تكذيب كنند ،و در برابر آن تكبّر ورزند ،اھل دوزخند؛ جاودانه در آن
خواھند ماند.
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در تفسير آيه ِل ُك ﱢل أُ ﱠم ٍة أَ َج ٌل  ،در مبحث  65کتاب " اليواقيت و الجواھر" عبدالوھاب شعرانی مذکور است که،
پيغمبر اکرم )ص( در مورد اجل اسالم فرمودند :ان صلحت امتی فلھا يوم و ان فسدت فلھا نصف يوم و ان
يوما عند ربک کالف سنة مما تعدون ،يعنی اگر امت من صالح و نيکوکار باشند اجل و مدت ايشان يک
روز است و اگر فاسد و بدکار باشند نصف روز که ھمانا روز در نزد خدا ھزار سال است .ھمچنين ،در
"نجم الثاقب" ميرزا حسين طبرسی نوری روايت ذيل آمده است " :شيخ تقی الدين بن ابی المنصور در عقيده
خود گفته ... :رسول خدا )ص( امت خود را به قول خود )وعده کرده( که " :اگر امت من صالح شد ،پس
برای ايشان روزی است و اگر فاسد شد برای ايشان نصف روز است"؛ يعنی از ايام پروردگار که اشاره
سنَ ٍة ﱢم ﱠما تَ ُعدﱡونَ ) يعنی ھمانا روز نزد خدا
ف َ
شد به آن ،در قول خداوند عز و جل :و َإِنﱠ يَ ْوما ً ِعن َد َر ﱢب َك َكأ َ ْل ِ
چون ھزار سال به حساب شماست(".176
در جلد سيزدھم بحار االنوار نيز از کتاب عيون در خصوص خلفا روايت شده است که :ايشان دوازده نفرند
زمانی که ايشان رفتند و طبقه صالحه آمدند خدا عمرھای ايشان را طوالنی ميکند چنين وعده کرده است
خدای تعالی به اين امت ،بعد از آن ابن عباس اين آيه را خواند " َو َع َد ﱠ
ﷲ ُ ال ﱠ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا
ست َْخلَفَ الﱠ ِذينَ ِمن قَ ْب ِل ِھ ْم )سوره نور "(55 ،راوی گويد که مثل اين
ض َك َما ا ْ
ت لَيَ ْ
ال ﱠ
صا ِل َحا ِ
ست َْخ ِلفَنﱠ ُھم ِفي ْاألَ ْر ِ
را خدای تعالی درباره بنی اسرائيل کرد و بر خدا گران و مشکل نيست که اين امت را در يک روز يا در
سنَ ٍة ﱢم ﱠما تَ ُعدﱡونَ ".177
ف َ
نصف روز جمع بکند؛ بعد از آن خواند " َو ِإنﱠ يَ ْوما ً ِعن َد َر ﱢب َك َكأ َ ْل ِ
شيخ تقی الدين ابن منصور در عقايد نيز حديث فوق را بيان می کند :قال الشيخ تقي الدين بن أبي منص|ور ف|ي
عقيدته " :وكل ھذه اآليات تقع في المائة األخيرة من الي|وم ال|ذي وع|د ب|ه رس|ول ﷲ ص|لى ﷲ علي|ه وآل|ه وس|لّم
أمته بقوله :إنْ صلحت أمتiي فلھiا يiوم ،وإنْ فسiدت فلھiا نصiف يiوم .يعن|ي م|ن اي|ام ال|رب المش|ار اليھ|ا بقول|ه
تعالى } :ﱠ
كألف سنة مما تعدون {".178
وإن يوما ً عند ربّك
ِ
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ھمچنين ،ابن عربی از قول حضرت رسول )ص( اين روايت را نقل می کند " :قال سيدنا رسول ّ
ﷲ صلى
ّ
ﷲ عليه وسلم :إن صلحت أمتي فلھا يوم وإن فسدت فلھا نصف يوم واليوم رباني فإن أيام الرب كل يوم ألف
سنة مما يعد بخالف أيام ّ
ﷲ.179"...
و در حاشيه قرآن کريم با تجويد و ترجمه تفسير آقای محمد کاظم معزی ،ذکر شده است که " :يرثھا عبادی
 از امام ابی جعفر باقر عليه السالم است که مقصود از اين بندگان)بندگان صالح( ،ياران مھدی موعوداست ،عجل ﷲ تعالی فرجه در آخر الزمان .و دليل صحت اين خبر روايتی است که عامه و خاصه )تمام
فرق اسالم از شيعه و سنی( بر نقل آن اتفاق کردند .که پيغمبر گفت :اگر نماند از دنيا مگر يک روز – ھمانا
خدای چندان درازش گرداند و بکشد تا برانگيزاند مرد صالحی از اھل بيتم ،که زمين را از داد بياکند از پس
آنکه آکنده باشد از جور و ستم...انتھی".180
در " تفسير صافی" از ابا لبيد مخزومی از امام باقر روايت شده است :و يقوم قائمنا عند انقضائھا بالمر
فافھم ذلک و ع ّد و اکتمه ،181که بيانگر آن است که قائم در وقتی که حروف قرآن به المر برسد قيام می
نمايد ،که اگر حروف مقطعه اوايل سوره ھا را از اول قرآن تا المر بشماريم مقارن با سال ظھور است.
پيش از بيان حديث فوق ،الزم بذکر است که بسياری از بشارات اسالمی به ظھور بعد ،منطبق با علم
حروف )حروف ابجد( می باشد .در توضيح حروف ابجد در " اصول کافی" آمده است ... " :حساب ابجد
يك شماره معروف حروفى است منظم از آحاد و عشرات و مئات به اين ترتيب:
ا  1ب  2ج  3د  4ه  5و  6ز  7ح  8ط  9ى  10ك  20ل  30م  40ن  50س  60ع  70ف  80ص  90ق
 100ر  200ش  300ت  400ث  500خ  600ذ  700ض  800ظ  900غ 1000
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اين حساب ابجد و رمز حروف براى شمارهھا از دوران بسيار قديم حسابى معمول و م|ورد توج|ه ب|وده اس|ت
و در ترتيب تنظيم حروف و رمز بودن ھر حرفى ب|راى ش|ماره معين|ى روش ھ|اى بس|يارى وض|ع ش|ده اس|ت
كه پايه و مايه علم عميق و اسرار آميز اعداد است".182
در " امالی شيخ ص|دوق" رواي|ت ذي|ل ،در خص|وص اھمي|ت ح|روف ابج|د ،بي|ان گردي|ده اس|ت " :عثم|ان ب|ن
عفان از رسول خدا )ص( پرس|يد تفس|ير ابج|د چيس|ت؟ رس|ول خ|دا )ص( فرم|ود تفس|ير ابج|د را بياموزي|د ك|ه
ھمه عجائب در آنست واى بر عالمى كه تفسير ابجد را نداند".183
باری ،متن کامل حديث فوق از امام باقر )ع( چنين می باشد:
و من الحديث ما رواه العياشي عن أبي لبيد المخزومي قال :قال أبو جعفر عليه السالم :يا أبا لبيد إنه يملك من
ولد العباس إثنا عشر يقتل بعد الثامن منھم أربعة تصيب أحدھم الذبحة فتذبحه فئة قصيرة أعمارھم خبيثة
سيرتھم منھم الفويسق الملقب بالھادي و الناطق و الغاوي يا أبا لبيد إن لي في حروف القرآن المقطعة لعلماً
ج ّما ً إن ﱠ
ك ْال ِكتابُ فقام محمد حتى ظھر نوره و ثبتت كلمته و ولد يوم ولد و قد
ﷲ تبارك و تعالى أنزل )الم( ذ ِل َ
مضى من األلف السابع مائة سنة و ثالث سنين ثم قال :و تبيانه في كتاب ﱠ
ﷲ في الحروف المقطعة إذا عددتھا
من غير تكرار و ليس من حروف مقطعة حرف تنقضي أيامه اال و قام من بني ھاشم عند انقضائه ثم قال:
األلف واحد و الالم ثالثون و الميم أربعون و الصاد تسعون فذلك مائة و واحد و ستون ثم كان يدور خروج
الحسين بن علي عليھما السالم الم ﱠ
ﷲ فلما بلغت مدته قام قائم من ولد العباس عند المص و يقوم قائمنا عند
انقضائھا بالمر فافھم ذلك وعد و اكتمه ،184يعنی عياشی در تفسير خود از ابو لبيد مخزومی روايت می کند
که امام پنجم فرمود :ای ابو لبيد دوازده تن از اوالد عباس به سلطنت می رسند ،چھار نفر آنھا بعد از
ھشتمين آنان به قتل می رسد ،يکی از آنھا به گلودرد جان ميدھد ،عمر آنھا کوتاه مدت دولتشان قليل و
سيرتشان پليد می باشد يکی از آنھا فاسق کوچکی ملقب به ھادی و ناطق و غاوی است .ای ابو لبيد در
حروف مقطعه قرآن علم سرشاری است .وقتی خداوند الم ذلک الکتاب را نازل فرمود محمد قيام کرد تا آنجا
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که نور وجود اقدسش آشکار گشت و سخنان وی در دلھای مردم جا گرفت .ھنگام والدت او ھفت ھزار و
يک صد و سه سال از آغاز خلقت آدم ابوالبشر می گذشت .سپس فرمود بيان اين در حرف مقطعه قرآن
وقتی بدون تکرار آنرا بشماری ھست ھيچ يک از اين حروف نمی گذرد جز اينکه يکی از بنی ھاشم در
موقع گذشتن آن قيام می کند .آنگاه فرمود "الف" يک"،ل" سی " ،م" چھل و "ص " در المص نود است که
جمعا صد و شصت و يک می باشد .بعد از آن ابتدا قيام امام حسين در "الم ﷲ ال اله " بود وقتی موعد او به
سر رسيد قائم بنی عباس قيام می کند و چون آن بگذرد قائم ما در "المر" قيام می کند پس آنرا بفھم و در
خاطر بسپار و از دشمنان پوشيده دار.
به عبارتی ،مطابق اين حديث شريف ،چون ھفتاد و يک سال از قيام خاتم االنبياء گذشت ،حضرت سيد
الشھداء قيام فرمود و چون صد و چھل دو سال از قيام سيد رسل منقضی شد ،خالفت از بنی اميه انتقال يافت
و قائم آل عباس ،عبدﷲ سفاح بر مسند خالفت جلوس نمود؛ و چون بر وفق بيان حضرت ابی جعفر حروف
مقطعه اوايل سوره ھا را از اول قرآن تا المر بشماريم ،يک ھزار و دويست شصت و ھفت می شود که
برابر است با سال  1260ھجری قمری ،يعنی سال اظھار امر )بعثت( حضرت باب از شيراز .اين ھفت
سال اختالف موجود به دليل آن است که اين زمان از شروع بعثت حضرت رسول )ص( بيان گرديده ،در
حالی که آغاز سال ھجری قمری ،ھفت سال بعد از بعثت حضرت رسول اکرم )ص( می باشد.185
جالب توجه آنکه ،در قرآن کريم به سال ظھور حضرت بھاءﷲ نيز اشاره شده است؛ چنانچه در سوره ص
حين ) ،(88يعنی اين تذ ّكرى براى ھمه
آمده استِ :إنْ ُھ َو ِإالﱠ ِذ ْك ٌر ِل ْلعالَمينَ )صَ (87/و لَتَ ْعلَ ُمنﱠ نَبَأَهُ بَ ْع َد
ٍ
جھانيان است؛ و خبر آن را بعد از "حين" مىشنويد!
حين مطابق با علم حروف ،ابجد ،برابر است با شصت و ھشت .و بعد حين ،بعد از سال شصت و ھشت می
باشد که اظھار امر )بعثت( حضرت بھاءﷲ مطابق با سال شصت و نه می باشد .در احاديث ،من جمله
حديثی در تفسير صافی ،186اين آيه را مربوط به خروج قائم دانسته اند.
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 بشارات شعراء ،عرفاء و علماء اسالمی به سال ظھور
بسياری از عرفا و شعراء نيز به سال ظھور اشاره نم|وده ان|د؛ اب|ن عرب|ی در ش|عری ،ب|ه س|ال ظھ|ور اش|اره
می کند:
ببسم ﷲ فالمھدی قاما

اذا دار الزمان علی حروف

فاقرؤا الفاطمی منی السالما

اذا دارالحروف عقيب صوم

187

" در اين ابيات ارزش رقمی )حروف ابجد( "بس|م ﷲ" مع|ادل  168اس|ت و اگ|ر کلم|ه )ص|وم( را مع|ادل م|اه
رمض|ان ک||ه م||اه ص|وم اس||ت بگي||ريم رق||م "رمض|ان" مع||ادل ع||دد  1091خواھ|د ب||ود و جم||ع دو رق||م  168و
 1091براب||ر  1259خواھ||د گردي||د .در اي||ن ص||ورت عقي||ب رق||م  1259رق||م  1260اس||ت ک||ه س||نه ظھ||ور
حضرت رب اعلی به حساب ھجری قمری می باشد".188
ھمچنين ،خاقانی شروانی در شعری به ھزاره اشاره می کند:
گويند که ھر ھزار سال از عالم
آمد زين پيش و ما نزاده ز عدم

آيد به وجود اھل وفايی محرم
آيد پس از اين و ما فرو رفته به غم

189

بابا طاھر عريان ھمدانی نيز به اجل اسالم ،الف )ھزاره( ،و ظھور موعود اشاره نموده است:
مو آن بحرم که در ظرف آمدستم

چو نقطه بر سر حرف آمدستم

به ھر الفی الف قدی بر آيه

الف قدم که در الف آمدستم
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190

عطار نيشابوری ،در تفسير آيه  3سوره سجده ،ﱠ
ض َو َما بَ ْينَ ُھ َما ِفي ِستﱠ ِة أَيﱠ ٍام ثُ ﱠم
ﷲ ُ ال ﱠ ِذي َخل َ َ
ق ال ﱠ
ت َو ْاألَ ْر َ
س َما َوا ِ
ش )خداست کسی که آفريد آسمانھا و زمين را و آنچه مابين آن دو است در شش روز پس
ا ْ
ستَ َوى َعلَى ا ْل َع ْر ِ
مستولی شد بر عرش( می فرمايد:
بقرآن اين چنين فرمود داور

تو تا دينش بدانی ای برادر

که عالم را به شش روز آفريدم

محمد را به عالم بر گزيدم

دين

چنين دارم ز پير راه تلقين

بود شش روز دور شش پيمبر

مرا تعليم قرآن گشت ياور

وليکن روز دين سالی ھزار است

بدان ترتيب عالم را مدار است

چه گردد شش ھزار از سال آخر

شود قايم مقام خلق ظاھر

بود عالم حقيقت عالم
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حک||يم نظ||امی گنج |ه ای ک||ه در س||ال پانص||د و ھفت||اد ک||ه مق||ارن نص||ف ي||وم ب||وده منظوم||ه مخ||زن االس||رار را
سروده گمان می کرده که اجل امت اسالم و ظھور حضرت قائم طبق حديث ،ان صلحت امتی فلھiا يiوم و ان
فسدت فلھا نصف يوم و ان يوما عند ربک کالف سiنة ممiا تعiدون ،در نص|ف ي|وم باي|د باش|د .اينس|ت ک|ه در
کتاب مخزن االسرار ،نعت سوم ،به ھمين مناسبت اشعاری سروده که چند بيت آن نقل می شود:
ای مدنی برقع و مکی نقاب

سايه نشين چند بود آفتاب

گر مھی ،از مھر تو مويی بيار

ور گلی ،از باغ تو بويی بيار

نفس

ای ز تو فرياد ،به فرياد رس

سوی عجم ران ،منشين در عرب

زرده روز اينک و شبديز شب

منتظران را به لب آمد
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ھر دو جھان را پر از آوازه کن

ملک بر آرای و جھان تازه کن
...

غسل ده اين منبر از آلودگان

باز کش اين مسند از آسودگان
...
ما ھمه موريم ،سليمان تو باش

ما ھمه جسميم ،بيا جان تو باش

وز دگر اطراف کمين می کنند

از طرفی رخنه دين ميکنند
...
روز بلند است ،به مجلس شتاب

پانصد و ھفتاد بس ايام خواب
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)يعنی پانصد و ھفتاد که مقارن نصف يوم است برای ايام غيبت کافی است به ظھورت شتاب کن ،چرا که
يک روز که برابر ھزار سال می باشد طوالنی است(
دھخدا به نقل از مجمل التواريخ و القصص نقل نموده که از وقت آدم ت|اکنون  7000س|ال اس|ت و اي|ن ھ|زاره
آخرين از ھفت دور پيامبران است )صفحه  205از جلد واو و ھاء(.
ھمچنين ،شيخ جالل الدين س|يوطی در ص|فحه  " 379اش|عة اللمع|ات" م|ی نويس|د :ک|ه بعض|ی از علم|اء وق|ت
فتوا دادند که در مائه عاشر )يعنی سنه دھم که می شود ھزار سال( خروج مھدی و دج|ال و ن|زول عيس|ی و
وقوع ديگر عالمات قيامت واقع گردد.
جوھری نيز در کتاب " طوفان البکاء" ،از علم نجوم سال ظھور را بدست آورده )با اختالف  4سال( و می
گويد :وقتی کواکب به خانه ھای خود رفتند ھمان سال ظھور است؛ به عبارتی " اھل زيج گويند ھفت شاه که
ھفت کواکبند دو مرتبه به اتفاق به خانه ھای خويش داخل شدند ھر مرتبه آشوب عظيمی در عالم برپا شد.
يک مرتبه سالی که طوفان نوح شد و مرتبه ثانی سالی که مظلوم کربال جناب سيد الشھداء در صحرای
کربال به درجه رفيع شھادت رسيد و در سنه ھزار و دويست و پنجاه و شش نيز کواکب به خانه ھای خود
داخل خواھند شد و عجيب تر از ظھور آن حضرت به نظر نمی رسد".193
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ايضا ً در ھمان مأخذ آمده است " :قول ديگر از سيد عظيم الشأن فاضلی شنيدم که کتابی بسيار کھنه در
واليتی به ھم رسيده و احاديث غريبه بسيار است کتاب شده است ،از آن جمله حديثی در وی ديده اند که
عمر حضرت صاحب چون به ھزار می رسد ظھور خواھد نمود العلم و عند ﷲ" .194و ھمچنين بيان می
دارد " :باز مصنف گويد که شخصی از سياحان روزی مرا مالقات نموده بشارت داد که به يک واسطه از
قول ابواالديان تا حال ھست و تا قيامت خواھد بود شنيدم که عمر قائم که به ھزار می رسد ظھور می
نمايد".195
سلطان حسين اخالطی در اشعاری به سال ظھور اشاره می کند:
يجيئ ربا لکم فی النشأتين

ليجيی الدين بعد الراء و غين

يعنی کسی که رب شما در دو عالم است بعد از راء و غين ظھور خواھد نمود تا دين را احيا کند )کلمه رب
در عدد نيز با نام حضرت باب )علی محمد( مطابق است( .مطابق حروف ابجد :را  200و غين  1000می
باشد؛ يعنی بعد از سال  1200ظاھر می شود.
ّ
عالمه ناظم االسالم در کتاب " عالئم الظھور للمھدی الموعود" در مورد دوره ھزار ساله چنين استنباط
نموده که دوره اول يعنی دوره تدبير مربوط به قسمت اول سوره سجده ،يدبر االمر ،است که از زمان
ھجرت تا انتھای غيبت صغری يعنی سال  330خواھد بود و دوره دوم که ھزار سال بايد طول بکشد از
غيبت صغری تا ظھور حضرت مھدی است که مجموعا ) 1330 (330+1000=1330خواھد بود .اين
عالم بزرگ اسالمی بعد از اين احتساب اينگونه نتيجه گيری نموده که انشاءﷲ در سال  1330چشم ھمه ما
به جمال امام زمان روشن خواھد شد.
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الزم بذکر است که استدالل بھائيان و اين عالم اسالمی مشابه ھم می باشند .تفاوت فقط دراين است که چون
بھائيان غيبت صغری را قبول ندارند انتھای دوره تدبير را فوت امام حسن عسگری يعنی سال  260ھجری
قمری حساب نموده اند لذا  260را به  1000جمع می کنند و  1260را سال ظھور می دانند.

 ارتباط عدد  1000و عدد  1260در اسالم
عدد  1000در  3آيه از قرآن کريم بشارت داده شده است؛ در سوره ھای سجده ،حج و سبا.
عدد  1000فقط درباره عصر تکوين می باشد و عدد  1260بيانگر دوره کامل اسالم است ،از ابتدای
ھجرت تا انتھای دوره امامان.
عصر رسالت و امامت روی ھم  260سال
عصر تکوين و عروج  1000سال

) از ھجرت تا فوت آخرين امام حاضر(
) انتھای دوره امام تا انتھای دوره اسالم و ظھور مھدی(

مجموع برابر است با  1260سال و اين برابر است با اظھار امر حضرت باب ،که در دو ساعت و يازده
دقيقه از شب پنجم جمادی االولی سال  1260ھجری قمری واقع شد.

 پيش بينی غربی ھا در خصوص رجعت حضرت مسيح
جناب ويليام سيرز از جمله مسيحيانی بود که به ديانت بھائی ايمان آورد و تحقيقات وسيعی در خصوص "
قضيه عجيبه عدم آغاز ھزاره سلطنت مجدد مسيح" نموده است .ايشان در بررسی وقايع تاريخی بين سال
ھای  1830تا  1850گزارشات جالبی فراھم آورد؛ برای مثال مطالب زير را از کتاب داستان نبوتThe ،
 ،Story of Prophecyاثر فورمن ،H.J.Forman ،نقل می کند:
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" يک يھودی مسيحی شده ای در فلسطين به نام جوزف ولف )  (Joseph Woffزمان ظھور مسيح را در
سال  1847پيش بينی کرده است .خانم ھريت ليورمور ) (Harriet Livermoreاز زنان سخنور و مشھور
آن زمان که به او در اسنوباوند ) (Snow Boundاثر ويتيرس ) (Wittiersنقشی واگذار شده بود ،ھمه جا
و حتی در مجلس نمايندگان در واشنگتن رجعت ثانی مسيح را پيشگويی می کرد و جمعيت زيادی برای
شنيدن سخنان او جمع می شدند .خانم ھستر استانھوپ ) (Hester Stanhopeبرادرزاده شجاع و بی باک
ويليام پيت ) (William Pittبه لندن و مقام و موقعيت و پيروی از سنن متداوله آن پشت کرده ،به فلسطين
سفر نموده و در بين اعراب و درزی ھای آن ديار سکنی گزيده بود تا به محل ظھور نزديک باشد" .196و
ايضا ً در ھمان مأخذ آمده است " :اميد برای ظھور مسيح آن چنان واقعی بود که مردم ترتيباتی برای رجعت
او و پايان جھان فراھم ديده بودند .با وجود اينکه مردم در قرن نوزدھم زندگی می کردند و لکن سقوط
ستارگان در سال  1833و ھاله ھائی که در سال  1843پيرامون خورشيد را فرا گرفته بودند موضوعاتی
بودند که بھترين زمينه برای بحث و گفتگو و تفکر پيرامون موضوع رجعت مسيح فراھم می کردند .دم
ستاره دنباله داری که در سال  1843ديده شده بود حدود  108ميليون مايل تخمين زده می شد" .197باری،
"موقعی که در سال  1843ستاره دنباله دار بزرگ در آسمان پديدار گرديد ،مردم آن ستاره را به ھم نشان
می دادند و می گفتند "حال زمان رجعت مسيح فرا رسيده است! در ھمان سال جيمز راسل الول ) James
 (Russel Lowellشاعر آمريکائی در کتاب ) (The present Crisisنوشت " :برای ھر انسان يا ملتی
لحظه ای فرا می رسد که بايد تصميم بگيرد .مسيح جديد خداوند صاحب امری عظيم است ."...ال مارتين
) (Lamartinشاعر فرانسوی با ستايش و نيايش بسيار از خداوند پرسيد :آيا زمان ظھور تو فرا نرسيده
است؟" ... 198انجيل شناسانی که راجع به "ملکوت ھزار ساله" تحقيق می کردند تقريبا ھمه به يک تاريخ
برخورد کرده بودند و آن سالھای  1843تا  1845بود .ولف ) (Wolffدر آسيا ،ادوارد ايروينگ
) (Edward Irvingدر انگلستان ،ميسون ) (Masonدر اسکاتلند ،ديويس) (Davisدر کارولينای جنوبی،
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ويليام ميلر ) (William Millerدر پنسيلوانيا ،لئونارد کلبر ) (Leonard H. Kelberدر آلمان و بسياری
ديگر در نقاط مختلف جھان بر اين باور بودند که اين ھمان "زمان آخر" می باشد".199
ويليام ميلر در سال  1831سخنرانی ھايش را در ارتباط با رجعت مسيح آغاز نمود .او می گفت نمی تواند
از اظھار اين مطلب خودداری نمايد که ندائی باطنی او را وادار می کند به اينکه " :برو و اين امور را به
دنيا اعالم کن!" .کتاب داستان نبوت ،The Story of Prophecy ،اثر فورمن ،H.J.Forman ،صفحات
 ،310 -309نوشته ميلر را در سال  1832نقل می کند" :شواھد ظھور از ھر سو نمايان است  ...چشمھا را
باز کنيد و ببينيد که منجی می آيد" .200کمی قبل از فرا رسيدن سال  1844يکی از روحانيون کليسای
انگليکان انگلستان بنام مورانت براک ) (Mourant Brockمتذکر شد که :نه تنھا در انگلستان ھمه منتظر
رجعت غريب الوقوع مسيح ھستند بلکه مردم در آمريکا ،ھندوستان و قاره اروپا ھمه جا در حالت انتظار به
سر می برند .در آمريکا قريب سيصد و در انگلستان حدود ھفتصد کشيش بشارت فرا رسيدن ملکوت خدا را
موعظه می نمايند .اسپايسر ) (W.A.Spicerدر کتاب "عصر ما در پرتو نبوت" نوشت ":کسانی که
کارشان مطالعه و بررسی کتب مقدسه است متوجه شده اند که نبوت  2300سال مذکور در صحيفه دانيال،
آيه  14باب  ،8ھمانگونه که در باب نھم ھم تشريح گرديده ،بزودی تحقق خواھد يافت  ...آنھا به اين نتيجه
رسيده اند که سال  1844ميالدی 1260 ،قمری ،ھمان سالی است که از آن بنام يوم داوری نام برده شده
است  ...گواھانی در اروپا ،ھلند ،آلمان ،روسيه و ممالک اسکانديناوی قيام کرده اند .جوزف ولف مبلغ
اعزامی به کشورھای حوزه مديترانه در کشورھای يونان ،فلسطين ،ترکيه ،افغانستان و برخی از کشورھای
ديگر فرا رسيدن يوم داوری را مو عظه می نمايند".201
خالصه کالم آن که ،گزينش اين زمان بدان دليل بود که حضرت مسيح در خطاب به حواريونش سه وعده
خاص داده بود که پس از انجام آنھا رجعت خواھد نمود:
 .1انجيل او در ھمه جای روی زمين موعظه گردد،
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" .2زمان امتھا" به انجام رسيده و يھوديان به اسرائيل )فلسطين( بازگردند،
 .3تمام نوع بشر "مکروه ويرانی" را که به وسيله دانيال نبی وعده داده شده است ببينند.

 بشارات انبياء بنی اسرائيل و حضرت زرتشت به سال ظھور
در کتب آسمانی انبياء بنی اسرائيل در خصوص سال ظھور و رجعت ثانی مسيح در آخر الزمان اشاراتی
آمده است؛ به عبارتی اين بشارات با يکديگر مرتبط بوده و به انحاء مختلف به سال ظھور در 1844
ميالدی که مطابق با  1260قمری است اشاره می کنند؛ نبواتی که به صورت چھل و دو ماه ،ھزار و
دويست و شصت روز ،سه روز و نيم ،و يک زمان و دو زمان و نصف زمان آمده و اشاره به سال 1844
ميالدی دارد.
از جمله بشارات مربوط به زمان ظھور از کتاب مکاشفه يوحنا مستفاد می گردد؛ چنانچه آيه  3از باب
يازدھم کتاب مکاشفه يوحنا ،طول دوران شريعت پس از حضرت مسيح را  1260روز بيان نموده است:
"اما من دو شاھد خود را خواھم فرستاد و به آنان قدرت خواھم داد تا پالس پوشيده ،برای مدت ھزار و
دويست و شصت روز پيغام مرا به گوش مردم برسانند" .مطابق آيه  6باب  4از کتاب حزقيال" :ھر روز را
به جھت سالی برای تو قرار داده ام" .بنابراين ،مدت مذکور برابر با  1260سال است که اشاره به دوره
ديانت بعد از مسيحی ،ديانت اسالم ،دارد و دو شاھد حضرت محمد )ص( و حضرت علی )ع( می باشند
س ْلنا َك شا ِھداً َو ُمبَشﱢراً
چنانچه خداوند در قرآن کريم حضرت محمد )ص( را چنين خطاب می فرمايندِ :إنﱠا أَ ْر َ
َو نَذيرا )احزاب.(45 /
نکته مھم آنکه ،در ھمان باب ،آيه  ،11ادامه می يابد که به جسد بی جان اين دو شاھد روح حيات دميده شده
و دوباره زنده می گردند " :و بعد از سه روز و نيم روح حيات بخش از جانب خدا وارد جسم آن دو خواھد
شد و ايشان بر پايھای خود خواھند ايستاد"؛ يعنی القاء روح حيات بعد از سه روز و نيم در جسد بی جان
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اين دو شاھد انجام پذيرد ،که اشاره به ظھور حضرت باب اعظم و حضرت بھاءﷲ می باشد .از آنجا که ھر
روز برابر با سالی است؛ سه روز و نيم برابر با سه سال و نيم يا چھل و دو ماه می باشد ،و چھل و دو ماه
برابر با  1260روز است؛ به عبارتی ،زمان مذکور در آيه  3ھمين باب به نوعی ديگر در اين آيه تصريح
می گردد که بيانگر پايان دوره شريعت دو شاھد اول ،حضرت محمد )ص( و حضرت علی )ع( ،و ظھور
حضرت باب و حضرت بھاءﷲ به عنوان دو شاھد ديگر می باشد .چنانچه ،مطابق با بشارات فوق ،حضرت
باب در سال  1260قمری اظھار امر ،بعثت ،فرمودند.
ھمچنين ،در مکاشفه يوحنا آيات اول و دوم باب يازدھم ،به نوعی ديگر به سال ظھور اشاره می شود" :به
من يک چوب اندازه گيری دادند و گفتند ":برو و قسمت داخلی عبادتگاه و ھمچنين قربانگاھی را که در آن
است اندازه بگير ،بعد کسانی را که در آن عبادتگاه پرستش می کنند بشمار .اما محوطه بيرونی را اندازه
نگير زيرا به ساير قومھا واگذار شده است؛ ايشان به مدت چھل و دو ماه "شھر مقدس" را پايمال خواھند
کرد".
در اين آيه "زمان امتھا" ،زمانی که اورشليم به دست بيگانگان و غير يھوديان )امتھا( افتاده و يھوديان از
وطنشان رانده شدند " ،به دم شمشير افتادند" و "در ميان جميع امتھا به اسيری رفتند" ،مدت چھل و دو ماه
ذکر گرديده است .رجعت حضرت مسيح زمانی می باشد که يھوديان پس از دوران تبعيد و در به دری به
وطنشان باز گشته باشند .در سال  1844ميالدی رؤيای دانيال به وقوع پيوست و نفی و طرد ملت يھود از
موطن اصلی خويش پس از دوازده قرن سلطه و حکومت در اثر صدور فرمان آزادی و لغو تضييقات
مذھبی تخفيف يافت و اين فرمان در  21مارس  1844توسط مقامات حکومتی )حکومت عثمانی( امضاء و
صادر گرديد .به عبارتی ،چھل و دو ماه عبارت است از ھزار و دويست و شصت روز و چنانچه از پيش
ذکر شد ھر روز برابر با سالی است که اين مدت برابر با ھزار و دويست و شصت سال می شود )دوره
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شريعت حضرت محمد )ص(( .باری ،مطابق با سال  1260قمری  1844 /ميالدی ،يھوديان به وطنشان
بازگشتند و در ھمان سال ظھور حضرت باب واقع گرديد.
دانيال نبی به نوعی ديگر اشاره به  1260روز 42 ،ماه و يا سه سال و نيم می کند؛ چنانچه در آيه ششم
باب دوازدھم کتاب دانيال آمده است " :و يکی از ايشان به آن مرد ملبس به کتان که باالی آبھای نھر ايستاده
بود گفت " :که انتھای اين عجائب تا به کی خواھد بود؟" .و آن مرد ملبس به کتان را که باالی آبھای نھر
ايستاده بود شنيدم که دست راست و دست چپ خود را به سوی آسمان برافراشته ،به حی ابدی قسم خورد که
برای يک زمان و دو زمان و نصف زمان خواھد بود و چون پراکندگی قوت قوم مقدس به انجام رسد ،آنگاه
ھمه اين امور به اتمام خواھد رسيد".
ھمچنين ،در آيه سيزده و چھارده فصل ھشتم کتاب دانيال آمده است :و مق ّدسی را شنيدم که سخن می گفت و
مقدس ديگری از آن يک که سخن می گفت ،پرسيد که رؤيا درباره قربانی دائمی و معصيت مھلک که قدس
و لشکر را به پايمال شدن تسليم می کند ،تا به کی خواھد بود؟ و او به من گفت " :تا دو ھزار و سيصد شام
و صبح ،آنگاه مق ّدس تطھير خواھد شد" .تا آن که در آيه  17ھمان باب می فرمايد اين رويا مربوط به زمان
آخر می باشد " :ای پسر انسان بدان که اين رؤيا برای زمان آخر می باشد".
باری ،مطابق آيات کتب مقدسه ھر روز برابر با سالی است؛ بنابراين 2300 ،شبانه روز برابر با 2300
سال می باشد .پس از تاريخ صدور فرمان ارتحشستا به تجديد بنای بيت المقدس تا يوم والدت حضرت مسيح
 456سال است و از يوم والدت حضرت مسيح تا يوم ظھور حضرت باب  1844سال است .حال اگر 456
سال را از  2300سال کم کنيم برابر است با تعيبر رؤيای دانيال که برابر با سال  1844ميالدی1260 /
قمری می باشد که سال اظھار امر )بعثت( حضرت باب می باشد.
بنابراين ،دانيال نبی صراحتا ً سنه ظھور را معيّن می نمايد و حضرت مسيح نيز به حواريون می فرمايند که
مقصود از اين اخبار دانيال زمان ظھور است؛ چنانچه در خصوص سؤال حواريون از حضرت مسيح آمده
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است" :و چون بکوه زيتون نشسته بود شاگردانش در خلوت نزد وی آمده گفتند بما بگو که اين امور کی
واقع مي شود و نشان آمدن تو و انقضای عالم چيست "؟)متی ،باب  ،24آيه  .(3آن حضرت در پاسخ به
حواريون می فرمايد ":پس چون مکروه ويراني را که به زبان دانيال نب ّی گفته شده است در مقام مق ّدس بر
پا شده ببينيد ھر که خواند دريافت کند ")متی ،باب  24آيه .(15
در آثار حضرت زرتشت نيز به سال ظھور اشاره شده است و مذکور گرديده ،زمانی که از آئين تازی ھزار
و دويست و اندی سال گذشت ) که شامل سال  1260نيز می شود( و تمام خار گشت از دودمان تو کسی را
بر انگيزانم .چنانچه در نامه ساسان پنجم از کتاب زرتشت آمده است" :چون بدی در شما پديدار شود از
تازی ملت کسی ظاھر شود که کالمش پيچيده و زبانش سخت باشد و آئينی آورد که به مانند درخت گل است
و خار در او ديده نشود و چون ششصد سال از او بگذرد نصف خار شود و نصف گل ماند و چون ھزار و
دويست واندی از آن بگذرد تمام خار شود و گل در آن ديده نشود اگر نماند از مھين چرخ دمی برانگيزانم
از دودمان تو کسی را و کيش و آئين به او سپارمش باز".
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ساير بشارات مربوط به ظھور حضرت باب و حضرت بھاءﷲ
در اين بخش ،آيات کتب مقدسه بنی اسرائيل ،احاديث مرويه اسالمی و آثار شعراء و عرفاء را که به عنوان
قرائن ظھور محسوب می شوند ،مورد بررسی قرار خواھيم داد .ھمچنين ،بشاراتی که با طلعات مقدسه اين
دو ظھور آسمانی ،حضرت باب و حضرت بھاءﷲ ،مطابقت دارند در سر فصلھای جداگانه ذکر می گردد.

 نام ،کنيه و نسب ھياکل مبارک
 حضرت باب
ف َو ُم َح ﱠم ٍد يَ ْ
ظھَ ُر ِفي
در احاديث مذکور گرديده که نام قائم مرکب از دو اسم می باشدَ :و ُھ َو ُذو ِاال ْ
س َم ْي ِن َخلَ ٍ
ْ
يح ھ ََذا ا ْل َم ْھ ِدي،202
س تَدُو ُر َم َع ُه َح ْيثُ َما دَا َر ُتنَا ِدي ِبصَوْ ٍ
ت فَ ِ
ِ
آخ ِر ال ﱠز َم ِ
ان َو َعلَى َرأ ِس ِه َغ َما َمةٌ ُت ِظ ﱡلهُ ِمنَ ال ﱠش ْم ِ
ص ٍ
يعنی و او دارای دو اسم می باشد :جانشين )علی( و محمد .در آخر الزمان ظاھر می شود و ابری روی
سرش قرار دارد که سايه می افکند .از نور شمس با او می چرخد ھر کجا که حرکت کن با صدای رسائی
ندا می زند که اين مھدی است.
و در کتاب " اإلنصاف فى النص على األئمة ع" آمده است :نام قائم م ح م د است.203
ﷲ ص ا ْلقَا ِئ ُم ِمنْ
ھمچنين ،در " إكمال الدين" از حضرت رسول اکرم )ص( روايت شده است :قَا َل َر ُ
سو ُل ﱠ ِ
سنﱠ ِتي ،204يعنی حضرت رسول )ص( فرمودند:
ش َمائِلُهُ َ
س ِمي َو ُك ْنيَتُهُ ُك ْني َ ِتي َو َ
س ُمهُ ا ْ
ُو ْل ِدي ا ْ
سنﱠتُهُ ُ
ش َما ِئ ِلي َو ُ
مھدی از اوالد من ،نامش نام من و کنيه اش از کنيه من ،شکل و شمايلش ،شکل و شمايل من و سنتش سنت
من می باشد.
صحبت الری نيز در اشعارش بيان می دارد که نام موعود مرکب از دو اسم است .کشف اين رمز و راز
چنين است که مقام واليت را که باب مقام نبوت است )انا مدينة العلم و علی بابھا( به صورت مبتدی و منتھا
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اشاره کرده ،به عبارتی اسم مبتدی اسم واليت يعنی علی ،و اسم منتھا انتھای نبوت يعنی محمد می باشد ،که
می شود علی محمد.
آن که نامش ھست نامی تر زنام

می نگويم

چاره گفتن مرا جز رمز نيست

گر بنامش رمز آرم غمز نيست

مبتداست

منتھاست

مبتدايش

مبتدای

منتھايش

نام

او

منتھای

در بزم عام

شيخ طوسى در كتاب غيبت از سفيان جريرى نقل كرده كه گفت از محمد بن عبد الرحمن بن ابى ليلى شنيدم
مي گفت :بخدا قسم مھدى موعود از دودمان حسين )ع( است .و نيز در آن كتاب از فضيل بن زبير نقل كرده
كه گفت :از زيد بن على بن الحسين عليھما السالم شنيدم كه گفت :اين منتظر )قائم( ،از دودمان حسين بن
على و در ذريه حسين و در پشت حسين است .205و ايضا ً در کتاب الغيبة للشيخ الطوسي از أُ ﱢم َسلَ َمةَ روايت
اط َمة ،206يعنی مھدی از عترت
شده که گفت :حضرت رسول )ص( فرمودند :ا ْل َم ْھ ِد ﱡ
ي ِمنْ ِع ْت َر ِتي ِمنْ ُو ْل ِد فَ ِ
من و از اوالد حضرت فاطمه می باشد.
باری ،نام مبارک حضرت باب ،سيد علی محمد است ،که مرکب از دو اسم علی و محمد )اسم ولی و نبی(
می باشد .نسب آن حضرت به خاندان رسالت و طھارت می رسد؛ پدر بزرگوارشان سيّد مح ّمد رضا و اجداد
عاليمقام حضرتش ميرزا ابوالفتح بن ميرزا ابراھيم بن ميرزا نصرﷲ الحسينی شيرازی ھستند و مادر
حضرت باب موسوم به فاطمه بيگم دختر حاج ميرزا محمد حسين از سادات حسينی شيراز می باشد.
ھمچنين ،نسب پدر و مادر آن حضرت به حضرت فاطمه زھرا )س( ،دختر حضرت محمد )ص( می رسد.
 حضرت بھاءﷲ
ذکر کلمه " بھاء" در متون مقدس دينی اسالمی و ھمچنين کتب انبيای بنی اسرائيل بسيار است که تلويحاً
بشارت به ظھور حضرت بھاءﷲ می باشد .از جمله اشارات صريح به "بھاءﷲ" در آثار اسالمی ،در
من ال ﱠر ِح ِيم است که به استناد احاديث "ب" بسم ﷲ عبارت است از بھاءﷲ.
ارتباط با تفسير ِب ْ
س ِم ﱠ ِ
ﷲ ال ﱠر ْح ِ
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سالم على ما رواه في
چنانچه ،در " تفسير الصراط المستقيم" آمده است " :قال موالنا الصادق عليه ال ّ
ﷲ ،و السين سناء ّ
»الكافي« و »التوحيد« و »العياشي« في تفسير البسملة» :إن الباء بھاء ّ
ﷲ ،و الميم
مجد ّ
ﷲ«" ،207مضمون بيان آنکه ،باء بھاء خدا و سين سناء )رفعت( خداوند و ميم مجد خداست.
از ديگر آثار اسالمی که اشاره به بھاء دارد دعای اعمال سحرھای ماه مبارک رمضان می باشد که اسم
سئَلُ َك ِمنْ بَھآ ِئ َك ِبا َ ْبھاهُ،
اعظم خداوند ،بھاء ،در آن در رأس اسماء الھی مذکور گرديده است؛ اَللّ ُھ ﱠم اِنّى اَ ْ
سئَلُ َك بِبَھآ ِئ َك ُك ﱢل ِه .208انتھی
َو ُك ﱡل بَھآ ِئ َك بَ ِھ ﱞى ،اَللّ ُھ ﱠم اِنّى اَ ْ
در احاديث در خصوص اين دعا روايت شده است" :ايوب بن يقطين براى حضرت رضا )ع( نوشت كه اين
دعا را برايم تصحيح بفرمائيد ،امام عليه السالم براى او نوشتند كه اين دعاى حضرت باقر عليه السالم است
كه در سحرھاى ماه رمضان مىخواندند ،پدرم از امام باقر روايت مىكرد كه فرمود :اگر مردم ميدانستند كه
اين مسائل چه اندازه نزد خداوند ارج و اعتبار دارد و خواستهھاى خواننده را برمي آورد ،با يك ديگر در
باره اين دعا جنگ ميكردند ،و خداوند اشخاصى را به رحمت خود اختصاص مي دھد  ...حضرت باقر عليه
السالم فرمود :اگر مي خواستم آشكار مىكردم كه اسم اعظم خداوند در اين دعا نھفته است ،ھر گاه اين دعا
را قرائت كرديد در انجام درخواست خود كوشش داشته باشيد كه او از علوم خفيه است ،و از كسانى كه
اھليت ندارد مكتوم كنيد .منافقان ،دروغگويان ،و منكران ،اھليت اين دعا را ندارند ،و او دعاء مباھله است
سئَلُ َك ِمنْ بَھآ ِئ َك ِبا َ ْبھاهَُ ،و ُك ﱡل بَھآ ِئ َك بَ ِھ ﱞى « تا آخر".209
و متن آن از قرار ذيل است كه ميگوئى » اَللّ ُھ ﱠم اِنّى اَ ْ
مطلب قابل توجه ديگر آنکه ،در دعای مربوط به زمان استھالل المحرم يعنی روز اول محرم به اسم بھاء
اشاره شده است )ميالد حضرت بھاءﷲ دوم محرم می باشد( " :ما شاء ﷲ کان اعوذ بعزة ﷲ و جالل
وجھه و ما وعاه اللوح من علم ﷲ و ما سترت الحجب من نور بھاء ﷲ اللھم انی ضعيف معيل
فقير.210"...
ببين ھالل محرم بخواه ساغر راح

كه ماه امن و امان است و سال صلح و صالح
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و روز

استفتاح

عزيز دار زمان وصال را كه آن دم

مقابل شب قدر است

دال تو غافلي از کار خويش و مي ترسم

که کـس درت نگشايد چو گم کني مفتاح
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)حافظ شيرازی(
ھمچنين ،در روايتی روح الق|دس ،مش|يت اولي|ه و اول م|ا خل|ق ﷲ " بھiاء ﷲ" نامي|ده ش|ده اس|ت " :و الiروح
القدس األعلى ھو حقيقة حقائق األشياء كلّھا و ھو شمس الضحى و الحقيقiة المحمديiة البيضiاء و بھiاء ّ
ﷲ
سبحانه و تعiالى و ھiو العقiل األول فiي لسiان الحكمiاء و القلiم األعلiى فiي ألسiنة الشiرائع الفصiحاء و روح
القدس األدنى ھي الد ّرة الصفراء .و بiدر الiدجى ذات ّ
ﷲ العليiا ،شiجرة طiوبى ،جنiة المiأوى ،منزلiة العلويiة
العليا ،و ھي النفس الكلية اإللھيiة و اللiوح المحفiوظ و ام الكتiاب يقiرأ منھمiا سiائر األنبيiاء .و قiد يiراد مiن
روح القدس جبرئيل .و المراد ھاھنا ھو ما ذكرنا".212
مولوی در دفتر اول مثنوی ،بيت  ،1753می سرايد: xxii
ما بھا و خونبھا را يافتيم

جانب جان باختن بشتافتيم
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از سوی ديگر ،در احاديث تصريح گرديده که در تورات به اسم بھاء در روز بزرگ اشاره شده است " :قال
فی التوراة اقبل من سيناء و تجلی من ساعير و ظھر من جبل فاران قال فی کتاب حيقوق سيد يجیء من
اليمن مقدس من جبل فاران فيعطی السماء بھاء و يمالء االرض نورا".214

 xxiiاين شعر اشاره به حديث قدسی است که ميفرمايد " :من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من
عرفنی عشقنی و من عشقنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فاناديته ،يعنی ھر که مرا طلب کرد يافت
مرا و آنکه مرا يافت ،مرا شناخت و آن که مرا شناخت عاشق من شد ،من نيز عاشق او شدم و آن که من عاشق
او شدم او را در راه خود به قتل رساندم و ھر که برای من شھيد شد من خونبھای او ھستم".
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باری ،در آثار انبيای بنی اسرائيل نيز در باب ظھور موعود در زمان آخر ،اشارات زيادی به " جالل
خداوند = بھاءﷲ " شده است .در خصوص اين که بھاءﷲ يعنی جالل خداوند ،در کتاب " مواھب الرحمان
في تفسير القرآن" آمده است که "ب" بسم ﷲ بھاءﷲ می باشد و منظور از بھاءﷲ جمال و جالل خداوند می
باشد " :و في رواية أنّ كل واحد من أجزاء البسملة إشارة إلى اسم من أسمائه تعالى فعن الصادق )عليه
ﷲ( و ّ
ﷲ )ملك ّ
ﷲ ،و الميم مجد ّ
ﷲ ،و السين سناء ّ
سالم(» :الباء بھاء ّ
ﷲ إله كل شيء الرحمن بجميع
ال ّ
خلقه الرحيم بالمؤمنين خاصة« .أقول :المراد ببھاء ّ
ﷲ جماله و جالله و السناء بمعنى الرفعة.215"...
اشعيای نبی در آيه پنجم باب دوم می فرمايد :ای خاندان يعقوب بيائيد تا در نور خداوند )بھاءﷲ( سلوک
نمائيم }در تورات عبری " اور يھوه" می باشد که )اور( بھاء )يھوه( ﷲ است{ .يوحنای نبی نيز از
رويايش با اين کلمات سخن می گويد :و شھر مقدس اورشليم جديد را ديدم که از جانب خدا از آسمان نازل
می شود  ...و شھر احتياج ندارد که آفتاب يا ماه آن را روشنائی دھد زيرا که جالل خدا آن را منور می سازد
 )...مکاشفات باب  21آيات  1و  2و  . (23و جالل خداوند مکشوف گشته ،تمامی بشر آن را با ھم خواھند
ديد زيرا که دھان خداوند اين را گفته است )اشعيا باب  40آيه  .(5زيبائی کرمل و شارون ،جالل يھوه )
بھاءﷲ( و زيبائی خدای ما را مشاھده خواھد نمود )اشعيا باب  35آيه  .(2برخيز و درخشان شو زيرا نور
تو آمده و جالل خداوند بر تو طالع گرديده است زيرا اينك تاريكي جھان را وظلمت غليظ طوايف را خواھد
پوشانيد اما خداوند بر تو طلوع خواھد نمود و جالل وي بر تو ظاھر خواھد شد و امتھا بسوي نور تو و
پادشاھان بسوي درخشندگي طلوع تو خواھند آمد )اشعيا باب  60آيه  1تا  .(3حزقيال نبی رؤيای خويش را
در مورد ايام آخر بيان می کند :و اينک جالل خدای اسرائيل از طرف مشرق آمد  ...و زمين از جالل او
منور گرديد ) حزقيال باب  3آيه  .(2حزقيال در ھمين باب می گويد :پس جالل خداوند از راه دروازه ای که
رويش به سمت مشرق بود به خانه در آمد ) حزقيال نبی باب  43آيه  .(4و حبقوق نبی می گويد " :زيرا که
جھان از معرفت جالل خداوند مملو خواھد شد به نحوی که آبھا دريا را مستور می سازد ) حبقوق باب  2آيه
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... .(14ھنگاميكه خداوند صھيون را بنا مي نمايد در جالل خود ظھور خواھد نمود )زبور داود باب 102
آيه .(16

 دوران شريعت
" ترمدى از ابو سعيد خدرى روايت كرده كه گفت ترسيدم مبادا بعد از پيغمبر سوانحى روى دھد ،لذا از
پيغمبر در اين باره سؤال كرديم ،حضرت فرمود» :مھدى در ميان امت من ظھور كند و پنج يا ھفت يا نه
سال زندگى نمايد« .و نيز ابو سعيد از پيغمبر صلّى ﱠ
ﷲ عليه و آله نقل كرده كه فرمود :مھدى در امت من
خواھد بود .چون ظھور كند حد اقل ھفت و حداكثر نه سال سلطنت نمايد".216
عبد ﱠ
ﷲ بن ابى يعفور از حضرت صادق روايت كرده كه فرمود :مدت سلطنت قائم نوزده سال و چند ماه
است.217
و در کتاب "ارشاد" آمده است " :و روايت شده كه مدت دولت امام قائم عليه السّالم نوزده سال است  ...از
اين رو ما نمي توانيم به يكى از دو روايت )كه در مدت سلطنت آن حضرت رسيده از ھفت سال و نوزده
سال( مطمئن شويم و قطع پيدا كنيم گرچه روايت ھفت سال مشھورتر و بيشتر است".218
توضيح آنک|ه ،از زم|ان بعث|ت حض|رت ب|اب ت|ا شھادتش|ان در تبري|ز ب|ين  7 - 6س|ال م|ی باش|د .ھمچن|ين ،در
احاديث به  9سال نيز اش|اره ش|ده اس|ت ک|ه نھم|ين س|ال پ|س از بعث|ت حض|رت ب|اب اظھ|ار ام|ر خف|ی )بعث|ت
سری( حضرت بھاءﷲ در زندان سياه چال اتفاق افتاد .ھمچنين ،بعث|ت حض|رت ب|اب در س|ال  1260ھج|ری
قمری می باشد و اظھار امر عمومی حضرت بھاءﷲ ک|ه پاي|ان دوره ديان|ت ب|ابی اس|ت  1279ھج|ری قم|ری
در بغداد می باشد که برابر است با  19سال مطابق با مدت سلطنت حضرت باب ک|ه در برخ|ی احادي|ث ب|دان
اشاره شده است .ھمچنين ،از زمان بعثت حض|رت بھ|اءﷲ ت|ا وفاتش|ان ح|دود  40س|ال م|ی باش|د ک|ه براب|ر ب|ا
دوره سلطنت آن حضرت می باشد.
124

در حديثی نيز اشاره به دوران سلطنت حضرت بھاء 40 ،سال ،شده است؛ چنانچه در جامع البيان طبری
روايت شده است :حدثنا أبو كريب ،قال :ثنا أبو بكر ،عن األعمش ،عن المنھال بن عمرو ،عن قيس بن سكن،
اس ِل َر ﱢب ا ْلعالَ ِمينَ قال :إذا كان يوم القيامة يقوم الناس بين يدي
قال :حدث عبد ﷲ ،و ھو عند عمر يَ ْو َم يَقُو ُم النﱠ ُ
رب العالمين أربعين عاما ،شاخصة أبصارھم إلى السماء ،حفاة عراة يلجمھم العرق ،و ال يكلمھم بشر أربعين
عاما ،ثم ذكر نحوه .219خالصه بيان آنکه ،در تفسير اين آيه فرمود مقصود از قيام ناس لرب العالمين يعنی
مردم بين دو دست پروردگار قيام خواھند نمود  40سال چشمھای آنھا به آسمان دوخته  ...و ھيچ بشری با
آنھا بمدت  40سال تکلم نخواھد نمود.
شاه نعمت ﷲ ولی نيز به  40سال مدت سلطنت نائب مھدی /ظھور دوم ،حضرت بھاءﷲ ،اشاره می کند
)مصرع " پسرش يادگار می بينم" اشاره به حضرت عبدالبھاء ،يگانه جانشين حضرت بھاءﷲ و مبين و
مفسر آيات الھی می باشد(:
نائب

مھدی

پادشاھی
بندگان
تا
دور

آشکار
تمام

جناب

چھل

سال

او

چون

حضرت

شود

زانکه من آشکار می بينم

دانايی

می بينم

سروری با وقار

او

سر به سر تاجدار می بينم

من

دور آن شھريار می بينم

شود تمام به کام

می بينم

ای

برادر

پسرش

يادگار
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 جوانی قائم ھنگام ظھور
در برخی احاديث ،قائم موعود به لفظ صبی ،غالم و يا شباب تعبير شده که حکايت از جوانی آن حضرت
در زمان ظھور دارد؛ چنانچه ،مطابق با اين روايات حضرت باب در عنفوان جوانی ،در سن  25سالگی،
به رسالت الھيشان مبعوث گرديدند.
125

باری ،به برخی از احاديث مرويه که حکايت از جوانی قائم در ھنگام ظھور دارد اشاره ميشود .در کتاب
اس يَ ْر ِج ُع إِلَ ْي ِھ ْم شَابّا ً
بحار از ابی بصير و او از ابی عبدﷲ )ع( روايت ميفرمايد :لَ ْو َخ َر َج ا ْلقَا ِئ ُم لَق َ ْد أَ ْن َك َرهُ النﱠ ُ
ﷲُ ِميثَاقَهُ ِفي ﱠ
ث َعل َ ْي ِه ِإ ﱠال ُك ﱡل ُمؤْ ِم ٍن أَ َخ َذ ﱠ
ُم َوفﱠقا ً فَ َال يَ ْلبَ ُ
الذ ﱢر ْاألَ ﱠول ،221يعنی چون قائم ظھور کند ھر آينه مردم
او را انکار نمايند ،زيرا که رجوع می نمايد به ايشان در حالی که جوانی موفق است و جز آنھا که خداوند
در عالم ذر از آنان پيمان گرفته باشد کسی در ايمان به او ثابت نمی ماند.
و ايضا در ھمان مأخذ از امام صادق )ع( روايت شده استَ :و ِإنﱠ ِمنْ أَ ْع َ
احبُ ُھ ْم
ظ ِم ا ْلب َ ِليﱠ ِة أَنْ يَ ْخ ُر َج ِإلَ ْي ِھ ْم َ
ص ِ
ش ْيخا ً َك ِبيرا ،222يعنی اعظم بليه اين است که قائم در سن جوانی خروج می فرمايد و
سبُونَهُ َ
شَابّا ً َو ُھ ْم يَ ْح َ
مردم گمان می کنند که او بايد در سن پيری و کبر سن خروج نمايد .ھمچنين ،در کتاب مھدی موعود آمده
است " :شيخ صدوق در کمال الدين از حضرت صادق )ع( روايت ميکند که فرمود ... :کسی که عمرش از
چھل سال تجاوز کرده است ،صاحب االمر نيست".223
و در کتاب اصول کافی از حکم بن ابی نعيم از امام محمد باقر )ع( روايت می کند که از آن حضرت می
پرسد :که آيا ايشان قائم موعود ھستند و امام در جواب می فرمايند " :ای حکم! چگونه من او باشم ،در
صورتی که به  45سالگی رسيده ام و حال آن که صاحب اين امر از من بدوران شير خوارگی نزديکتر و
ھنگام سواری چاالک تر است".224
ق
و در غيبت شيخ طوسی از امام صادق )ع( روايت شده که آنحضرت فرمودَ :و يَ ْظ َھ ُر ِفي ُ
صو َر ِة فَتًى ُم َوفﱠ ٍ
سنَة ،225ظاھر می شود آن حضرت )قائم( ،جوان موفق سی ساله" .و ھمچنين در کتاب " مھدی
ا ْب ِن ثَ َال ِثينَ َ
موعود" آمده است " :در غيبت شيخ از ابوبصير از حضرت صادق )ع( روايت کرده که فرمود چون قائم
ظھور کند مردم منکر وی می شوند ،زيرا او بصورت جوان موفقی بسوی مردم بر می گردد و جز آنھا که
خداوند در عالم ذر از آنان پيمان گرفته باشد کسی بر اعتقاد سابقش نسبت به او باقی نمی ماند".226
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و مجلسی از غيبت نعمانی از يحيی بن سالم از حضرت ابی جعفر )ع( روايت می کند که آن حضرت
ص َغ ُرنَا ِسنّا ً َو أَ ْخ َملُنَا ش َْخصا ً  ،227...يعنی صاحب اين امر کسی است که سنش از
ب ھ ََذا ْاألَ ْم ِر أَ ْ
اح ُ
فرمودَ :
ص ِ
ما کمتر باشد و شخصش جميل تر .و در کتاب بحار از ازدی روايت شده است که از ابی عبدﷲ )ع( می
َاب
ض ِد ِه فَ َم ﱠدھَا فَقَا َل أَنَا َ
احبُ ُك ْم ش ﱞ
ش ْي ٌخ َكبِي ٌر َو َ
اح ِب ُك ْم ثُ ﱠم أَ َخ َذ ِج ْل َدةَ َع ُ
احبُنَا فَقَا َل ِإ ﱢني لَ َ
پرسد :أَ ْنتَ َ
ص ِ
ص ِ
ص ِ
َحدَث ،228يعنی آيا شمائيد صاحب ما .آن حضرت فرمود :من صاحب شما باشد .پس پوست بازوی خود را
گرفت و کشيد و فرمود :من پير و کبير شده ام و صاحب شما جوانی نو رسيده است.
شايان توجه است که ،در کتاب التنبيه صفحات  94 – 93حتی به برخی شيعيان که اعتقاد به غيبت حضرت
موسی بن جعفر )ع( و سپس قيام ايشان که بيش از يکصد و پنج سال می گذشته ايراد می گيرد" ،چرا که
اين مدت از حداکثر عمر عادی مردمان بيشتر می باشد .ذھنيت به يک چنين استداللی ،حديثی است که در
صفحه  458رجال کشی از حضرت رضا )ع( آمده است :اگر خداوند می خواست عمر کسی را به خاطر
احتياج جامعه به او طوالنی کند عمر پيامبر اکرم )ص( را طوالنی کرده بود".229

 ظھور قائم ھمزمان با سلطنت پادشاھان ستمگر
سيَ ُكونُ بَ ْع ِدي ُخلَفَا ُء َو ِمنْ بَ ْعِ iد ا ْل ُخلَفَiا ِء أُ َمَ iرا ُء َو ِمiنْ
از حضرت رسول )ص( روايت شده است که فرمودندَ :
ض َعد ًْال َك َما ُم ِلئَتْ َج ْورا ،230يعن|ی بع|د از م|ن
بَ ْع ِد ْاألُ َم َرا ِء ُملُو ٌك َجبَا ِب َرةٌ ثُ ﱠم يَ ْخ ُر ُج َر ُج ٌل ِمنْ أَھ ِْل بَ ْي ِتي يَ ْم َألُ ْاألَ ْر َ
خلفاء و بعد از خلفاء امراء و بعد از امراء پادشاھان ستمگر بياين|د .آنگ|اه م|ردی از اھ|ل بي|ت م|ن خواھ|د آم|د
که زمين را از عدل و داد پر کند چنانکه پر از ظلم باشد.
حضرت امير المؤمنين )ع( نيز در شعری ب|ه قبائ|ل ت|رک و س|لطنت بچ|ه ھ|ا و ظھ|ور ق|ائم اش|اره ميفرماين|د؛
چنانچه قاضى القضاة از كافى الكفاة اسماعيل بن عب|اد ش|عر زي|ر در ب|اره مھ|دى را از دي|وان منس|وب ب|امير
المؤمنين عليه السّالم نقل مىكند:
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بن ّى اذا ما جاشت التّرك فانتظر

ى يقوم فيعدل
والية مھد ّ

و ذ ّل ملوك األرض من آل ھاشم

و بويع منھم من ّ
يلذ و يھزل

صبيان ال رأى عنده
صب ّي من ال ّ

و ال عنده ج ّد و ال ھو يعقل

ق منكم
فث ّم يقوم القائم الح ّ

ق يعمل
ق يأتيكم و بالح ّ
و بالح ّ

سم ّى نب ّى ﱠ
ﷲ نفسى فداؤه

عجلوا
فال تخذلوه يا بن ّى و ّ

يعنى :فرزندان من! ھنگامى كه قبائل ترك بحركت درآمدند ،منتظر سلطنت مھدى باشيد كه قيام مىكند و
بعدل حكومت مي نمايد .پادشاھان دودمان ھاشم خوار گردند بچهاى كه نه رأى و نه تدبير و نه عقل دارد
بسلطنت رسد و افراد عياش و بىمصرف با او بيعت كنند ،آنگاه قائم بحق از دودمان شما قيام كند او بحقيقت
بيايد و بحق عمل نمايد .او ھمنام پيغمبر خداست .جان من فداى او باد فرزندانم! او را خوار مسازيد و با
شتاب او را بپذيريد.231
اينکه خروج قائم ھمزمان با حرکت قبائل ترک و حکومت پادشاھان ستمکار می باشد ،و به استناد روايات
زمانی است که " بچهھا زمامدار شوند"

232

 " ...بچهھا بحكومت برسند" ،233مطابقت دارد با دوران

پادشاھان قاجار که دودمانی ترک نژاد بودند؛ احمد شاه ،ھفتمين و آخرين پادشاه قاجار که در ھنگام
وليعھدی پدرش به دنيا آمد و پس از فتح تھران و خلع پدرش توسط يک مجلس عالی از رجال و بزرگان
مملکت در  12سالگی به سلطنت رسيد ،تا رسيدن او به سن بلوغ و تاجگذاری در تير 1293؛ او بيش از
ھرچيز نگران وضع خود بود و به وضعيت نابسامان کشور چندان وقعی نمینھاد .234باری ،ظھور شيخيه،
شيخ احمد احسائی و سيد کاظم رشتی ،مبشرين به ظھور حضرت باب مصادف با دوران فتحعليشاه قاجار
و بعثت حضرت باب مقارن با سلطنت محمد شاه قاجار می باشد.
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 اصحاب مبارک قائم موعود
ت ِب ُك ُم ﱠ
ﷲُ َج ِميعا ً ِإنﱠ ﱠ
ﷲَ عَلى ُك ﱢل ش َْي ٍء قَ ِدي ٌر )بقره،(143 /
در تفسير آيه " :فَا ْ
ت أَيْنَ ما تَ ُكونُوا يَ ْأ ِ
ستَ ِبقُوا ا ْل َخ ْيرا ِ
يعن|ى :پيش|ى گيري|د اعم|ال ني|ك را ،ھ|ر ج|ا ك|ه باش|يد خ|دا ھم|ه ش|ما را خواھ|د آورد ،چ|ه خداون|د بھ|ر چي|زى
تواناس||ت" ،در "غيب||ت نعم||انى" از حض||رت ام||ام جعف||ر ص||ادق علي||ه ال ّس||الم رواي||ت نم||وده ك||ه آن حض||رت
فرمودند :اين آيه در باره قائم آل محمد و ياران او نازل شده و آنھ|ا پ|يش از آنك|ه موق|ع آمدنش|ان معل|وم گ|ردد،
اجتماع مي كنند.235
اب ِإلَiى أُ ﱠمٍ iة ﱠم ْعiدُو َد ٍة ،از حض|رت ب|اقر و حض|رت
و در تفسير آيه ھشتم س|وره ھ|ودَ :ولَِ iئنْ أَ ﱠخ ْرنَiا عَْ iن ُھ ُم ا ْل َع َiذ َ
صادق )ع( روايت ش|ده ک|ه فرمودن|د :ام|ت مع|دوده ،يعن|ى اص|حاب حض|رت مھ|دى عج|ل ﷲ فرج|ه در آخ|ر
الزمان كه سيصد و سيزده نفرند به تعداد سلحشوران جنگ بدر.236
ھمچنين ابن ماجه اين حديث حسن و ص|حيح را ك|ه ثق|ات مح|دثين نق|ل ك|ردهان|د در كت|اب س|نن از عب|د ﱠ
ﷲ ب|ن
حارث بن ج|زء زبي|دى رواي|ت نم|وده ك|ه پيغمب|ر ص|لّى ﱠ
ﷲ علي|ه و آل|ه فرم|ود :مردم|ى از جان|ب مش|رق قي|ام
نمايند و سلطنت را براى مھدى آماده سازند.237
ثوبان از پيغمبر صلى ﱠ
سو ُد ِمنْ ِقبَ ِل ا ْل َم ْ
ق َكأَنﱠ
ﷲ عليه و آله روايت نموده كه فرمود :ت َِجي ُء ال ﱠرايَاتُ ال ﱡ
ش ِر ِ
س ِم َع ِب ِھ ْم فَ ْليَ ْأ ِت ِھ ْم فَبَايَ َع ُھ ْم َو لَ ْو َح ْبواً َعلَى الثﱠ ْلج ،238يعنی پرچمھاي سياه رنگ از
قُلُوبَ ُھ ْم ُزبَ ُر ا ْل َح ِدي ِد فَ َمنْ َ
سوي مشرق ميآيد صاحبان پرچمھا قلبھائي دارند ھمچون پارهھاي آھن ھر کس نام آنان را بشنود بايد
بسويشان شتاب گيرد و با آنان بيعت کند اگر چه با کشيدن خود بر روي برف باشد.
حكيم بن سعد گويد :شنيدم عل ّى عليه السّالم مىفرمود» :ھمانا ياران قائم ھمگى جوانند و پير در ميانشان
نيست مگر به اندازه سرمه در چشم يا به قدر نمك در توشه راه و كمترين چيز در توشه راه نمك است«.239
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ابن عربی در خصوص وزراء مھدی معتقد است که ھيچ کدام از آنھا عرب نيستند ،اما ھمه عربی صحبت
می کنند " :و ھم من االعاجم ما فيھم عربی و لکن ال يتکلمون اال بالعربية".240
ست ََذ ﱡل أَ ْو ِليَا ِئي ِفي َز َما ِنهﱡ َو تُتَ َھادَى
و در کتاب "غيبت نعمانی" از ابی عبدﷲ جعفر بن محمد )ع( آمده است :تُ ْ
ُصبَ ُغ
وس ال ﱡت ْر ِك َو ال ﱠد ْيلَ ِم فَيُ ْقتَلُونَ َو يُ ْح َرقُونَ َو يَ ُكو ُنونَ َخا ِئ ِفينَ َو ِج ِلينَ َم ْرعُو ِبينَ ت ْ
س ُھ ْم َك َما تُتَ َھادَى ُر ُء ُ
ُر ُءو ُ
ق َعلَ ﱠي أَنْ أَ ْر َف َع َع ْن ُھ ْم ُك ﱠل َع ْميَا َء
سا ِئ ِھ ْم أُولَ ِئ َك أَ ْو ِليَا ِئي َحقّا ً َو َح ﱞ
ض ِمنْ ِد َما ِئ ِھ ْم َو يَ ْفشُو ا ْل َو ْي ُل َو ال ﱠرنﱠةُ ِفي ِن َ
ْاألَ ْر ُ
صلَواتٌ ِمنْ َر ﱢب ِھ ْم َو َر ْح َمةٌ َو
صا َر َو ْاألَ ْغ َال َل -أُول ِئ َك َعلَ ْي ِھ ْم َ
س َو ِب ِھ ْم أَ ْك ِشفُ ال ﱠز َال ِز َل َو أَ ْرفَ ُع َع ْن ُھ ُم ْاآل َ
ِح ْن ِد ٍ
س َم ْع ِفي َد ْھ ِر َك إِ ﱠال ھ ََذا ا ْل َح ِد َ
ص ْنهُ إِ ﱠال عَنْ أَ ْھ ِله،241
صي ٍر لَ ْو لَ ْم ت َ ْ
اح َد لَ َكفَا َك فَ ُ
يث ا ْل َو ِ
أُول ِئ َك ُھ ُم ا ْل ُم ْھتَدُونَ قَا َل أَبُو بَ ِ
مضمون بفارسی :پس ذليل می شوند دوستان او .در زمان او سرھای ايشان را مانند سرھای کفار ترک و
ديلم به ھديه می فرستند و ايشان را می کشند و می سوزانند و ھمواره خائف و مرعوب و ترسناک می
باشند .زمين از خونشان رنگين می شود و آه و ناله عيالشان بلند می گردد .ايشانند دوستان من ،به تحقيق که
به وجود ايشان ھر فتنه شديد مظلم را دفع می فرمايم و تزلزل قلوب و شکوک نفوس را به برکت ايشان
زائل می نمايم و اغالل عقائد و اعمال شاقه باطله را از اعناق ناس بر می دارم .بر ايشان درود و تحيت
پروردگار رحمن و ايشانند راه يافته گان و ھدايت شدگان.
شيخ احمد احسائی بنيانگذار مکتب شيخی ،که باب جديدی در معارف اسالمی گشود و پس از او جانشينش
سيد کاظم رشتی راه استاد را ادامه داد .اين دو عالم جليل القدر اعتقاد سنتی تفسير و تعبير لفظی را ترک
کردند و اعتقاد به مفاھيمی چون رجعت امام دوازدھم را تمثيلی و نمادين دانستند و کوشيدند که با نھايت
حکمت حجبات و موانع بسياری را که جھت شناخت قائم موعود موجود بود مرتفع ساخته و پيروانشان را
برای ساعت ظھور ،در آينده ای نزديک ،آماده و مستع ّد نمايند.
لذا احاديثی چون "مردمى از جانب مشرق قيام نمايند و سلطنت را براى مھدى آماده سازند" و " آنھا پيش از
آنكه موقع آمدنشان معلوم گردد ،اجتماع مي كنند" اشاره به شاگردان شيخ احمد احسائی و سيد کاظم رشتی
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است ،که غالبا ً ايرانی و جوان بودند و از اول مؤمنين به حضرت باب ،حروف حی که  18نفر بودند و از
حواريون حضرت باب محسوب می شوند ،در آمدند .حضرت بھاءﷲ در باب مقامات شيخ احمد احسائی و
سيد کاظم رشتی می فرمايند ... " :فخر احمد در آن است که به بعضی از اسرار نبوت آگاه شد و حامل
امانت گشت .اين مقام بسيار عظيم است  ...حضرت احمد و کاظم آگاه بودند و از معانی کتب الھی مطلع و
باخبر ،و نظر به جذب قلوب بعضی بيانات فرموده اند و مقصود تقرب ناس بوده که شايد به کلمه حق فائز
شوند چنانچه فائز شدند .نفوسی که اول به شريعه الھی وارد گشتند آن حزب بوده و اين فقره گواه است بر
آگاھی و علم و حکمت و سبيل مستقيمی که به آن متمسک بوده اند انتھی".242
اما نکته ای که ذکر آن حائز اھميت می باشد اينکه ،اصحاب و پيروان اديان بابی و بھائی به سبب ايمانشان
به مظاھر ظھور الھی و اديان جديد ،به انواع باليا دچار شده اند؛ چنانچه در وصفشان آمده است " :آئين
خود را بخون خود خريده و شھد فدا در سبيل حبش چشيده؛ از بال شکوه ننموده و از تتابع محن و شدت
ابتالء آزرده و مؤيوس نگشتند؛ به اميدش زنده و از مادونش رسته ،امرش را تا آخرين نفس ناصر و
باليايش را در ھر حال حامد و شاکر".243
مطلب زير از کتاب "خاطرات حاج سياح" ،که حاکی مسائل تاريخی و اجتماعی ايران در زمان قاجاريه
می باشد ،بيانگر وضعيت بابيان آن زمان می باشد " :بسيار مالھا از کسانی که توقع داشتند بر نيامد بدون
ھراس بيچاره را به تھمت بابی بودن نابود کردند ،بسياری يکديگر را به واسطه حسد ،با اين تھمت از انظار
انداختند .از کدخدا و کالنتر و فراش و ھرکس بيچاره را خواست لخت کند گفت فالن قدر بده يا تو بابی
ھستی!  ...حکام در واليات به اين وسيله دخل ھا کردند و آدمھا کشتند و خانواده ھا برچيدند .تھمت بس بود،
تحقيق و استنطاق و شاھد و دليل در کار نبود".244
)در بخش مکان ظھور ،به  313نفر اصحاب قائم و حرکت پرچمھای سياه از خراسان پرداخته شده است(
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 مطابقت قائم با انبيای سلف
صي ٍر عَنْ أ َ ِبي َع ْب ِد ﱠ
ﷲِ ال ﱠ
ق ع أَنﱠهُ
در کتاب " احتجاج" از امام صادق )ع( روايت شده استَ :ر َوى أَبُو بَ ِ
صا ِد ِ
وب
ص ْب ُر أَ ﱡي َ
سى َو َ
سى َو بَ َھا ُء ِعي َ
قَا َلَ ... :عل َ ْي ِه َك َما ُل ُمو َ
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 ،يعنی او برخوردار از كمال موسى و بھاء

عيسى و صبر و بردبارى ايّوب می باشد.
و در کتاب " ارشاد" از عبد ﱠ
ﷲ بن عجالن از امام صادق عليه السّالم روايت كند كه فرمود" :چون قائم آل
محمد عليھم السّالم قيام كند به حكم داود ميان مردم حكم كند ،نيازمند به گواه نباشد ،خداى تعالى به او الھام
فرمايد و او از روى علم خود داورى كند ،و ھر كس را بدان چه در دل خود پنھان كرده آگاھى دھد ،و
دوست خود را از دشمن بفراست و ھوشمندى بشناسد ،خداى سبحان فرمايد» :ھمانا در آن است نشانهھائى
براى ھوشمندان و ھمانا آن براھى است پايدار و استوار« )سوره حجر آيه .246"(76 -75
و در کتاب " بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطھار" روايت شده استِ :إ َذا قَا َم قَا ِئ ُم آ ِل ُم َح ﱠم ٍد َح َك َم
اس ب َ ﱢينَة ،.247يعنی وقتی قائم آل محمد آمد به حکم داود و سليمان حکم می
سلَ ْي َمانَ َال يَ ْ
سأ َ ُل الن ﱠ َ
ِب ُح ْك ِم دَا ُو َد َو ُ
کند و نيازی به گواه و شاھد ندارد.
باری ،مطابق احاديث مرويه عالمات و نشانه ھايی از پيامبران پيشين در قائم موجود می باشد که بيانگر آن
است که آنچه را ساير پيامبران الھی در راه اعالء کالم الھی تحمل نمودند ،آن حضرت به تنھايی متحمل
خواھند شد و نشانگر دشواری امر حضرتشان می باشد .گر چه در اسامی انبياء و عالمات آنان در قائم ،در
روايات و احاديث وحدت نظر موجود نمی باشد ،ليکن آنچه مسلم است آنکه آن حضرت بايد عالئمی از
انبياء پيشين در خود داشته باشد .مثال در احاديثی به " خوف و انتظار از موسى ،و زندان از يوسف"
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اشاره شده است که مصداق آن در ظھور حضرت باب به وقوع پيوست .باری ،خوف و انتظار از موسى و
سى فَ َخا ِئفٌ يَتَ َرقﱠ ُب
يا حديث ِمنْ ُمو َ
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صبَ َح ِفي
مطابق است با آيه  18سوره قصص ،که ميفرمايد " :فَأ َ ْ
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ا ْل َمدينَ ِة خا ِئفا ً يَتَ َرقﱠب ،يعنی موسى در شھر ترسان بود و ھر لحظه در انتظار حادثهاى" .بنابراين ،ھمانطور
که حضرت موسی پيوسته منتظر نزول بال و گرفتاری بود ،حضرت باب نيز در ھر آن گرفتار ظلم و
عدوان دشمنان و مخالفان بودند و ھر زمان بيم آن داشتند که مصيبتی جديد رخ بگشايد و بالئی تازه نازل
250
س ْجنُ َو التﱠ ِقيﱠة ُ ،251يعنی زندان و تقيه از يوسف ،نيز در ظھور حضرت
شود  .اما حديث ِمنْ يُوسُفَ فَال ﱢ

باب مصداق يافت که آن حضرت مدت نه ماه در زندان ماکو و بيست و ھفت ماه در زندان چھريق اسير
حبس بودند .اما مسئله تقيه آنکه ،آن حضرت در اول امر مظھريت خويش را ،به جھت حکمت و مصلحت و
جلوگيری از ضوضاء و بلوای عمومی ،صراحتا ً بيان نفرمودند و خود را باب بقية ﷲ و باب حجة بن
الحسن معرفی نمودند .اگر چه ،در اوايل ظھور مقام مظھريت ايشان برای اصحاب اوليه آن حضرت آشکار
بود و در کتاب مبارک قيّوماالسماء که اوّ لين اثر حضرت باب بعد از بعثت می باشد ،آن حضرت ازھمان
ابتداء ،م ّدعی مقام رسالت و شارعيّت بودهاند .چنانچه در سوره  61قيّوم االسماء می فرمايد" :يا اھل االرض
و لقد جائکم الذکر من عندﷲ علی فتر ٍه من الرسل ليزکيکم و ليطھرکم من االرجاس اليّام ﷲ الحق" ،يعنی
ای اھل ارض ذکر ﷲ )باب( از نزد خداوند در فقدان انبياء و رسوالن به سوی شما آمده است تا شما را
تزکيه داده و شما را برای ايّام ﷲ مطھّر گرداند.
آيه فوق اشاره به آيه قرآن کريم می باشد که در شأن رسالت حضرت مح ّمد )ص( نازل شده است" :يا أَ ْھ َل
سل )سوره مائده آيه  ، (19يعنی اى اھل كتاب! رسول
سولُنا يُبَيﱢنُ لَ ُك ْم عَلى فَ ْت َر ٍة ِمنَ ﱡ
الر ُ
ب قَ ْد جا َء ُك ْم َر ُ
ا ْل ِكتا ِ
ما ،پس از فاصله و فترتى ميان پيامبران ،به سوى شما آمد" .به عبارتی ،اين آيه در مقام معرفی حضرت
محمد )ص( به عنوان پيامبر الھی می باشد و بيانگر خصوصيت يک پيامبر بوده که با فاصله ای نسبت به
پيغمبر قبل ظاھر می شود .ھمچنين ،خصوصيات تزکيه و تطھير ،ليزکيکم و ليطھرکم ،ھم خاص پيامبران
سوالً ِم ْن ُك ْم يَ ْتلُوا َعل َ ْي ُك ْم آياتِنا َو يُ َز ﱢكي ُك ْم َو
س ْلنا في ُك ْم َر ُ
است؛ چنانچه در آيه  151سوره بقره می فرمايدَ :كما أَ ْر َ
تاب َو ا ْل ِح ْك َمة ،يعنی ھمانگونه رسولى از خودتان در ميان شما فرستاديم؛ تا آيات ما را بر شما
يُ َع ﱢل ُم ُك ُم ا ْل ِك َ
بخواند؛ و شما را پاك كند؛ و به شما كتاب و حكمت بياموزد.
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در تاريخ اديان نيز اشاراتی می توان يافت مبنی بر اينکه پيامبران و فرستادگان خداوند در ابتدای
ظھورشان ،جھت مصلحت بندگان و به سبب فضل و رحمت الھی ،رسالت اصلی خود را پنھان داشته و
تدريجا ً بيان نموده اند .حضرت ابراھيم ،به استناد قرآن مجيد ،در ابتدای رسالتشان ستارگان و ماه و خورشيد
را پرستيدند؛ چنانچه در کتاب تاريخ انبياء در اين خصوص آمده است " :بدان که حضرت ابراھيم )ع( اول
کوکب را )انعام (76/و قمر را )انعام (77/و آفتاب را )انعام (78/خدا گفتن و بعد از آنھا بيزار شدن به جھت
اثبات نمودن است بر خصم مذھب ايشان را به طريق واضح ،که مجال انکار نباشد خصم را .دوم اين که در
اثبات مطلب به خصم ،طريق آسان آن است که خود را از طريقی که بيگانه ننمايد و بلکه خود را با خصم
ھم مذھب نمايد ،تا سخن او به گوش او راه يافته باشد ،چنان که "شمعون الصفا" در ھدايت قوم انطاکيه
نمود".252
زمانی که دو نفر از رسوالن حضرت عيسی برای ھدايت قوم انطاکيه فرستاده شدند ،مردم انطاکيه آن دو را
تکذيب کرده و به زندان محبوس ساختند .پس از آن شمعون الصفا از جانب خدا ارسال گرديد .چنانچه آيه
ث ،يعنی ھنگامى كه دو
 14سوره يس اشاره به اين مطلب داردِ " :إ ْذ أَ ْر َ
س ْلنا ِإلَ ْي ِھ ُم ا ْثن َ ْي ِن فَ َك ﱠذبُوھُما فَ َع ﱠز ْزنا ِبثا ِل ٍ
نفر از رسوالن را بسوى آنھا فرستاديم ،ا ّما آنان رسوالن)ما( را تكذيب كردند؛ پس براى تقويت آن دو،
شخص سوّمى فرستاديم" .ليکن ،شمعون الصفا از راه ديگری وارد شد؛ وی با پادشاه اختالط کرد و مقرب
درگاه او شد .در کتاب تاريخ انبياء در اين خصوص آمده است " :آورده اند با ملک به بتخانه آمدی و خدای
را سجده کردی و مردم می پنداشتند که او پرستش بت می کند .ملک بر او اعتماد کرد .بی مشورت او در
ھيچ امری اقدام نمی نمود" .253به عبارتی شمعون صفا برای جلب اعتماد ملک ،به روش تقيه وارد شد و در
ابتدا مأموريتش را ابراز نکرد .خالصه کالم آنکه ،ھمانطور که حضرت رسول )ص( در سه سال نخست
بعثتشان ،امر خود را علنی ننموده و ھيچ سخنی جز به چند نفر اطرافيان خود نفرمودند ،حضرت باب نيز،
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در ابتدا ،رسالت خود را مکتوم نگه داشته و به تدريج دعوت خود را آشکار کردند تا نھايتا ً در ماکو ،آن
حضرت ،رسالت خود را علنا ً اعالن فرمودند. xxiii
باری ،حضرت باب در رساله دالئل سبعه در اين خصوص می فرمايند :نظر کن در فضل حضرت منتظر
که چقدر رحمت خود را در حق مسلمين واسع فرموده تا اينکه آنھا را نجات دھد مقامی که اول خلق است و
مظھر اننی انا ﷲ ،چگونه خود را به اسم بابيت قائم آل محمد ظاھر فرموده و به احکام قرآن در کتاب اول
حکم فرمود تا آنکه مردم مضطرب نشوند از کتاب جديد و امر جديد .انتھی

 مقام قائم موعود
بر خالف اعتقادات رايج در بين مسلمين ،در بسياری از احاديث مذکور گرديده که ،قائم از مرسلين بوده و
شارع ديانتی جديد می باشد و آن حضرت با کتابی جديد ،سنتی جديد و قضاوتی جديد قيام می کند .در تأئيد
اين مطلب که قائم تابع دين قبل نمی باشد ،در ترجمه جلد سيزدھم بحار االنوار آمده است ... ":اول کسيکه
به آنحضرت)قائم( تابع ميشود محمد )ص( ميباشد و علی )ع( دومين است .254"...
ھمچنين ،احاديثی موجود ،که قائم را به صراحت از مرسلين ميخواند :چنانچه ،در ترجمه جلد سيزدھم بحار
االنوار دو حديث ذيل نقل گرديده است ":شيخ صدوق در کتاب کمال الدين از طالقانی او از جعفر بن مالک
او از حسن بن محمد سماعه او از احمد بن حرث او از مفضل بن عمر از صادق )ع( او از پدرش )ع(
روايت نموده که آن حضرت فرمود که در وقتی که قائم )ع( قيام می کند اين آيه را تالوت می فرمايد ))
xxiii

در خصوص اينکه حضرت باب مقامات متفاوتی ،بابيّت ،قائمي ّت ،رسالت و مظھريّت ،را مدعی شده اند،

حضرت ابراھيم نيز از جمله رسوالنی است که مقامات متفاوتی در خصوص ايشان ذکر شده است .چنانچه از حضرت ابا
عبدﷲ )ع( در خصوص مقامات متفاوت حضرت ابراھيم روايت ذيل نقل شده است" :إِنﱠ ﱠ
اركَ َو تَ َعالَى ات َﱠخ َذ إِ ْب َرا ِھي َم
ﷲَ تَبَ َ
وال قَ ْب َل أَنْ يَت ِﱠخ َذهُ َخلِ ًيال َو إِنﱠ ﱠ
وال َو إِنﱠ ﱠ
َع ْبداً قَ ْب َل أَنْ يَت ِﱠخ َذهُ نَبِيّاً َو إِنﱠ ﱠ
س ً
س ً
ﷲَ ات َﱠخ َذهُ
ﷲَ ات َﱠخ َذهُ َر ُ
ﷲَ ات َﱠخ َذهُ نَبِيّا ً قَ ْب َل أَنْ يَت ِﱠخ َذهُ َر ُ
س إِماما ً") الكافي ،ج  ،1ص  ،(175مضمون آنکه
َخلِ ًيال قَ ْب َل أَنْ يَ ْج َعلَهُ إِ َماما ً فَلَ ﱠما َج َم َع لَهُ ْاألَ ْ
ش َيا َء قَا َل إِنﱢي جا ِعلُكَ ِلل ﱠنا ِ
خداوند اوّل به حضرت ابراھيم مقام عبودّت بعد نبوّت بعد رسالت بعد خليلی داد و بعد از ھمه اينھا به او فرمود که تو را
برای مردم امام قرار دادم.
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ففررت منکم لما خفتکم فوھب لی ربی حکما و جعلنی من المرسلين(( يعنی از شما گريختم در وقتی که از
شما ترسيدم پس پروردگار من شريعتی و نبوتی بمن عطا فرمود و مرا از جمله فرستادگان گردانيد" .255و
ايضا ً آمده است " :سيد علی بن عبدالحميد در کتاب الغيبه باسناد خود از باقر )ع( روايت نموده که آن
حضرت فرمود چون قائم ما اھلبيت ظھور می کند اين آيه را تالوت می نمايد ":ففرت منکم لما خفتکم
فوھب لی ربی حکما" يعنی در وقتيکه از شماھا فرار نمودم پس پروردگار من نبوت و پيغمبری عطا فرمود
پس از ھالکت نفس خود ترسيدم فرار کردم وقتی که خدای تعالی بمن اذن داد و کار مرا اصالح نمود ظھور
کردم و نزد شما آمدم".256
در حديثی ديگر اشاره به رسالت قائم نموده و برتری مقام آن حضرت را نسبت به پيامبران ديگر به وضوح
نمايان می کند؛ چنانچه در کتاب " اصول کافی" از حضرت موسی بن جعفر عليه السالم در باب ظھور قائم
ض ِم ْن َھا أَ ْربَ َعةٌ َو ب َ ِق َي ِفي
آمده است ... " :ثُ ﱠم ِإنﱠ ال ﱠرا ِھ َ
ب قَا َل أَ ْخ ِب ْر ِني عَنْ ثَ َما ِنيَ ِة أَ ْح ُر ٍ
ف نَ َزلَتْ فَتَبَيﱠنَ ِفي ْاألَ ْر ِ
س ُرھَا قَا َل َذا َك قَا ِئ ُمنَا يُنَ ﱢزلُهُ ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه
ا ْل َھ َوا ِء ِم ْن َھا أَ ْربَ َعةٌ َعلَى َمنْ نَ َزلَتْ ِت ْل َك ْاألَ ْربَ َعةُ الﱠ ِتي ِفي ا ْل َھ َوا ِء َو َمنْ يُفَ ﱢ
س ِل َو ا ْل ُم ْھتَ ِدين" ،257يعنی راھب از حضرت موسی بن
الصدﱢي ِقينَ َو ﱡ
س ُرهُ َو يُنَ ﱢز ُل َعلَ ْي ِه َما لَ ْم يُنَ ﱢز ْل َعلَى ﱢ
فَيُفَ ﱢ
الر ُ
جعفر پرسيد که مرا خبر ده از ھشت حرفی که در آسمان نازل شد و چھار حرف از آن در زمين ايستاد و
چھار ديگر آن در ھوا ماند .آيا اين چھار بر که نازل شود و که آن را تفسير نمايد .حضرت می فرمايند :آن
قائم ما است که خداوند تبارک و تعالی بر او نازل خواھد فرمود و او آن را تفسير خواھد نمود و نازل
خواھد شد بر قائم چيزی که نازل نشده است بر صديقين و مرسلين و مھتدين".
س
س ِل َع ِل ﱟي أَ ْ
ي ِمنْ نَ ْ
و در حديثی ديگر در کتاب " غيبت نعماني" آمده است " :إِنﱠ ا ْلقَا ِئ َم ا ْل َم ْھ ِد ﱠ
شبَهُ النﱠا ِ
ﷲُ َج ﱠل َو َع ﱠز َما أَ ْع َ
س ْمتا ً َو َھ ْيبَةً يُ ْع ِطي ِه ﱠ
ضلُهُ"،258
طى ْاألَ ْن ِبيَا َء َو يَ ِزي ُدهُ َو يُف َ ﱢ
سى ا ْب ِن َم ْريَ َم َخ ْلقا ً َو ُخلُقا ً َو َ
ِب ِعي َ
يعنی مھدى قائم)ع( كه از نسل حضرت على )ع( است در اخالق و اوصاف ،شكل و سيما ،ھيبت وشكوه
چون عيسى بن مريم)ع( است .خداى تعالى آنچه به پيامبران داده ،به او نيز با اضافات بيشترى خواھد داد.
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ي عَنْ ُم َعلﱠى ْب ِن ُم َح ﱠم ٍد ع َِن
سيْنُ بْنُ ُم َح ﱠم ٍد ْاألَ ْ
ش َع ِر ﱡ
و در " اصول کافی" حديث ذيل روايت شده است :ا ْل ُح َ
اح ٌد
ﷲ ع أَنﱠهُ ُ
ا ْل َوشﱠا ِء عَنْ أَ ْح َم َد ْب ِن عَا ِئ ٍذ عَنْ أ َ ِبي َخ ِد َ
ﷲ َو ِ
س ِئ َل ع َِن ا ْلقَا ِئ ِم فَقَا َل ُك ﱡلنَا قَا ِئ ٌم بِأ َ ْم ِر ﱠ ِ
يجةَ عَنْ أَ ِبي َع ْب ِد ﱠ ِ
ف َجا َء ِبأ َ ْم ٍر َغ ْي ِر ال ﱠ ِذي َكان
ب ال ﱠ
ب ال ﱠ
اح ُ
ف فَإ ِ َذا َجا َء َ
اح ُ
اح ٍد َحتﱠى يَ ِجي َء َ
س ْي ِ
ص ِ
س ْي ِ
ص ِ
بَ ْع َد َو ِ
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مضمون بيا ن

اينکه ،ابو خديجه از امام صادق عليه السالم راجه بامام قائم عليه السالم پرسيد ،حضرت فرمود :ھمه ما قائم
به امر خدائيم ،يکی پس از ديگری تا زمانی که صاحب شمشير بيايد چون صاحب شمشير آمد ،امر و
دستوری غير از آنچه بوده می آورد )جاء بأمر غير الذي كان(.
اح ٍد َحتﱠى
اح ٌد بَ ْع َد َو ِ
ﷲ َو ِ
عالمه مجلسی نيز از كنز جامع الفوائد حديث ذيل را نقل می کندُ :ك ﱡلنَا قَا ِئ ٌم ِبأ َ ْم ِر ﱠ ِ
ف َجا َء أَ ْم ٌر َغ ْي ُر ھ ََذا ،260يعنی ھمه ما قائم به امر خدائيم ،يکی
ب ال ﱠ
ب ال ﱠ
اح ُ
ف فَإِ َذا َجا َء َ
اح ُ
يَ ِجي َء َ
س ْي ِ
ص ِ
س ْي ِ
ص ِ
پس از ديگری تا زمانيکه صاحب شمشير بيايد چون صاحب شمشير آمد ،امر و دستوری غير از اين امر
می آورد.
در حديثی ديگر تصريح گرديده که قائم دارای مقام رسالت می باشد و ھمان طور که حضرت رسول )ص(
در ابتدای اسالم خلق را به شريعت و امر جديدی دعوت کرد ،قائم نيز ھمين کار را می کند؛ چنانچه در
کتاب " ارشاد" از ابو خديجة از امام صادق عليه السّالم روايت كند كه فرمود :چون حضرت قائم عليه
السّالم قيام كند امر تازه بياورد چنانچه رسول خدا )ص( در ابتداى اسالم به امر تازه مردم را دعوت
فرمود ) 261اذا قام القائم جاء بامر جديد کما دعا رسول ﷲ صلی ﷲ عليه و آله فی بدو االسالم الی امر
جديد(.
و ايضا ً در کتاب ارشاد از حضرت صادق ع روايت شده است " :چون قائم آل محمد ظھور كند دستور تازه
مىآورد چنانچه پيغمبر اكرم در آغاز اسالم ،دستور تازه آورد".262
ﷲ لَ َكأ َ ﱢني أَ ْن ُ
ظ ُر إِلَ ْي ِه
و روايت ذيل در " بحار االنوار" از ابوبصير از امام صادق )ع( نقل شده استَ ... ":و ﱠ ِ
ش ِدي ٌد َو قَا َل َو ْي ٌل ِل ُ
ب ِمنْ ش ﱟَر قَ ِد
ب َ
بَيْنَ ﱡ
الر ْك ِن َو ا ْل َمقَ ِام يُبَا ِي ُع النﱠ َ
اس َعلَى ِكتَا ٍ
ط َغا ِة ا ْل َع َر ِ
ب َج ِدي ٍد َعلَى ا ْل َع َر ِ
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ب" ،263يعنی به خدا سوگند! گويا نظر مىكنم به مھدى در بين ركن ومقام كه با مردم بر كتاب جديد
ا ْقتَ َر َ
بيعت مىكند ،و فرمودند وای بحال عرب از شری که نزديکشان است".
سنَا ِد ِه عَنْ َع ِل ﱢي ْب ِن أَ ِبي َ
ﷲ ص أَ ِمنﱠا
ھمچنين ،در " بحار االنوار" آمده استَ :و ِبإِ ْ
ب ع قَا َل قُ ْلتُ يَا َر ُ
طا ِل ٍ
سو َل ﱠ ِ
ﷲِ ص َال بَ ْل ِمنﱠا يَ ْخ ِت ُم ﱠ
سو ُل ﱠ
ﷲُ ِب ِه الدﱢينَ َك َما فَت ََح بِنَا ،264يعنی از
آ َل ُم َح ﱠم ٍد ا ْل َم ْھ ِد ﱡ
ي أَ ْم ِمنْ َغ ْي ِرنَا فَقَا َل َر ُ
حضرت علی )ع( روايت شده که فرمود :به پيغمبر اکرم )ص( عرض کردم :يا رسول ﷲ )ص( مھدی از
ما اھل بيت است يا از غير ما؟ پيغمبر فرمود :او از ماست ،خداوند دين را به وسيله او ختم می کند چنان که
توسط ما گشود.
و ايضا ً در " بحاراالنوار" روايت ذيل در خصوص قائم از غيبت نعمانی از حضرت ابی جعفر )ع( روايت
ش ِدي ٌد" ،265يعنی قيام می
ب َ
سنﱠ ٍة َج ِدي َد ٍة َو قَ َ
ب َج ِدي ٍد َو ُ
شده است " :يَقُو ُم ِبأ َ ْم ٍر َج ِدي ٍد َو ِكتَا ٍ
ضا ٍء َج ِدي ٍد َعلَى ا ْل َع َر ِ
کند )قائم( به امر جديد و کتب جديد و سنت جديد و قضاوت جديد که بر عرب سخت و دشوار است.
ش ِدي ٌد
ب َ
ب َج ِدي ٍد َو قَ َ
و در کتاب "غيبت نعمانی" آمده است " :يَقُو ُم ا ْلقَا ِئ ُم ِبأ َ ْم ٍر َج ِدي ٍد َو ِكتَا ٍ
ضا ٍء َج ِدي ٍد َعلَى ا ْل َع َر ِ
 ،266"...يعنی قائم قيام می کند با امری جديد و کتابی جديد و قضاوتی جديد که بر عرب سخت و دشوار
است.
ضا ٍء َج ِدي ٍد  ،267"...يعنی قيام می کند
سنﱠ ٍة َج ِدي َد ٍة َو قَ َ
و ايضا در ھمان مأخذ آمده است " :يَقُو ُم ِبأ َ ْم ٍر َج ِدي ٍد َو ُ
قائم با امری جديد ،سنتی جديد و قضاوتی جديد.
قرآن مجيد نيز ،صراحتا ً ،به نزول امر )دين( خداوند و وحی الھی و عروجش الی ﷲ در يک روز ،که
مقدارش به حساب بندگان ھزار سال می باشد ،اشاره می کند؛ چنانچه در آيه  3سوره سجده می فرمايد :يُ َد ﱢب ُر
سنَ ٍة ﱢم ﱠما تَ ُعدﱡونَ يعنی ،اوست که امر را
ْاألَ ْم َر ِمنَ ال ﱠ
ض ُث ﱠم يَ ْع ُر ُج إِلَ ْي ِه ِفي يَ ْو ٍم َكانَ ِم ْقدَا ُرهُ أَ ْلفَ َ
س َما ِء إِلَى ْاألَ ْر ِ
از آسمان تا زمين تدبير می کند سپس در روزيکه مقدارش به حساب شما بندگان ھزار سال است باز به
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سوی خود باال می برد .باری ،در ترجمه جلد سيزدھم بحار آمده است... " :گويا قائم عليه السالم را در ميان
رکن و مقام می بينم که خاليق به آن حضرت به امر تازه که از آسمان بوی رسيده بيعت می کنند .268"...
ھمچنين ،مطابق با احاديث فوق که قائم را از مرسلين می خواند ،قرآن کريم نيز به ظھور رسوالنی در آينده
برای ھدايت خلق بشارت می دھد .چنانچه ،در آيات  36 - 34سوره اعراف می فرمايدَ " :و ِل ُك ﱢل أُ ﱠم ٍة أَ َج ٌل
صونَ َعلَ ْي ُك ْم آيَا ِتي
س ٌل ﱢمن ُك ْم يَقُ ﱡ
سا َعةً َوالَ يَ ْ
فَإِ َذا َجاء أَ َجلُ ُھ ْم الَ يَ ْ
ستَ ْق ِد ُمونَ  .يَا بَ ِني آ َد َم إِ ﱠما ي َ ْأ ِتيَنﱠ ُك ْم ُر ُ
ست َْأ ِخرُونَ َ
حاب
ستَ ْكبَ ُروا َع ْنھا أُول ِئ َك أَ ْ
صلَ َح فَالَ َخ ْوفٌ َعلَ ْي ِھ ْم َوالَ ُھ ْم يَ ْح َزنُونَ َ ،و الﱠذينَ َك ﱠذبُوا بِآياتِنا َو ا ْ
فَ َم ِن اتﱠقَى َوأَ ْ
ص ُ
النﱠا ِر ُھ ْم فيھا خا ِلدُونَ  ،يعنی ھر قومی را اجل و دوره معينی است که چون فرا رسد لحظه ای مقدم و موخر
نتوانند کرد .ای فرزندان آدم چون پيغمبرانی از جنس شما بيايند و آيات مرا برای شما بيان کنند پس ھر که
تقوی پيشه کرد و به کار شايسته شتافت ھيچ ترس و اندوھی بر آنھا نخواھد بود .و آنھا كه آيات ما را تكذيب
كنند ،و در برابر آن تكبّر ورزند ،اھل دوزخند؛ جاودانه در آن خواھند ماند" .ھمچنين ،در آيه  2سوره نحل
ون ،يعنی
وح ِمنْ أَ ْم ِر ِه َعلَى َمن يَشَا ُء ِمنْ ِعبَا ِد ِه أَنْ أَن ِذ ُرو ْا أَنﱠه ُ الَ إِلَـهَ ِإالﱠ أَنَاْ فَاتﱠقُ ِ
آمده است :يُنَ ﱢز ُل ا ْل َمآل ِئ َكةَ ِبا ْل ﱡر ِ
خدا فرشتگان روح را به امر خود بر ھر يک از بندگان بخواھد می فرستد تا او مردم را اندرز داده و از
عقوبت شرک بخدا بترساند و به شما بندگان بفھماند که عالم را جز من خدايی نيست پس از عقاب من
وح ِمنْ أَ ْم ِر ِه
ش يُ ْل ِقي ﱡ
الر َ
بترسيد( .و در مقام ديگر ،در آيه  15سوره غافر آمده استَ :ر ِفي ُع ال ﱠد َر َجا ِ
ت ُذو ا ْل َع ْر ِ
ق ،يعنی او دارای مراتب رفيع و صاحب عرش عظيم است ،روح
َعلَى َمن يَشَا ُء ِمنْ ِعبَا ِد ِه لِيُن ِذ َر يَ ْو َم التﱠ َال ِ
را به امر خود بر ھر که از بندگان بخواھد می فرستد تا خلق را از روز قيامت بترساند؛ به استناد آيات 56
سوره فرقان 28 ،سوره سبا ،و  9سوره احقاف ،فقط پيامبران انذار دھنده گانند .به استناد قرآن شريف،
سنﱠةَ
خداوند ھمواره برای ھدايت خلق رسوالنی مبعوث ميفرمايد و در اين سنت الھی ھيچ تغييری نيستُ :
سنﱠ ِتنَا ت َْح ِويالً )بنی اسرائيل ،(77 ،يعنی سنت آنان که بتحقيق فرستاديم
س ِلنَا َوالَ ت َِج ُد ِل ُ
س ْلنَا قَ ْبلَ َك ِمن ﱡر ُ
َمن قَ ْد أَ ْر َ
قبل از تو رسوالنمان را و نيابی مر سنت ما را تغييری.
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باری ،مطابق احاديث و آيات فوق که بيانگر مقام موعود مسلمين می باشد ،حضرت باب نيز با امری جديد،
کتابی جديد و احکامی جديد ظھور نمودند؛ آن حضرت پيامبری مستقل و شارع ديانتی جديد بوده و در عين
حال مبشر به ظھور عظيم تری پس از خود بودند.
حضرت باب ،به استناد قرآن شريف ،که آيات الھی نازله بر پيامبران را دليل حقانيتشان قرار داده است؛
َاب )عنکبوت ،(51 /يعنی آيا کافی نيست که ما بر تو کتاب ،آيات الھی ،نازل
"أَ َولَ ْم يَ ْك ِف ِھ ْم أَنﱠا أَن َز ْلنَا َعل َ ْي َك ا ْل ِكت َ
فرموده ايم"؛ نزول آيات الھی به وحی آسمانی را ،دليل بر حقانيتشان شمرده و در بيان فارسی در اين
خصوص می فرمايند " :و در اين كور خداوند عالم ،به نقطه بيان )از القاب حضرت باب( آيات و بيّنات
خود را عطا فرموده و او را ح ّجت ممتنعه بر ك ّل شيء قرار داده و اگر ك ّل ما على االرض جمع شوند نمي
توانند آيه به مثل آياتى كه خداوند ازلسان او جارى فرموده اتيان نمايند و ھر ذى روحى كه تصوّر كند به
يقين مشاھده مي كند كه اين آيات از شأن بشر نيست بلكه مخصوص خداوند واحد احد است كه بر لسان ھر
كس كه خواسته جارى فرموده ،و جارى نفرموده و نخواھد فرمود االّ از نقطه مشيّت ) روح االمين( زيرا
كه او است مرسل ك ّل رسل و منزل ك ّل كتب  ...ك ّل با عل ّو قدرت خود خواستند كه اطفاء كلمات ﷲ را نمايند
ولى ك ّل عاجز شده و نتوانستند".
حضرتشان در کتابھا و الواح متعددی که از قلم ايشان به وحی الھی نازل گرديد ،تأکيد بر ظھور قريب
الوقوع موعودی عظيم تر ،من يظھره ﷲ )آنکه خداوند ظاھرش می سازد( را نمود که منظور از آن ،ظھور
پيغمبری جديد )حضرت بھاءﷲ( بود.
باری ،در کتب مقدسه بنی اسرائيل نيز تصريح شده که خداوند در آخر الزمان نام جديدی ب|ر بن|دگانش خواھ|د
گذاشت )به عبارتی ديانت جديدی می فرستد که بالطبع پيامبری جديد ،کتابی جدي|د و احک|امی جدي|د را در ب|ر
دارد( :بخاطر صھيون سكوت نخواھم كرد و بخاطراورشليم خاموش نخ|واھم ش|د ت|ا ع|دالتش مث|ل ن|ور طل|وع
كند و نجاتش مث|ل چراغيك|ه افروخت|ه باش|د و امتھ|ا ع|دالت ت|را و جمي|ع پادش|اھان ج|الل ت|را مش|اھده خواھن|د
140

نمود و تو به اسم جديدی كه دھان خداوند آن را قرار می دھد مسمی خواھی شد )اشعيا ب|اب  62آي|ه 1و.(2
خداوند يھوه  ...بندگان خويش را به اسم ديگرخواھد نامي|د )اش|عيا ب|اب  65آي|ه  .(15و آنك|ه غال|ب آي|د از م|ن
مخفي ب|ه وي خ|واھی داد و س|نگی س|فيد ب|ه او خ|واھی بخش|يد ك|ه ب|ر آن س|نگ اس|می جدي|د مرق|وم اس|ت ك|ه
احدی آن را نمی داند جز آنكه آن را يافته باشد )مكاشفات باب  2آيه .(17
بيان حضرت عبدالبھاء در خصوص ضرورت تجديد اديان مناسب حال می باشد" :دين الھی يك|ی اس|ت ول|ی
تج ّدد الزم  ...درختی را چون بنشانی  ...بعد از م ّدت مديد كھ|ن گ|ردد ،از ثم|ر ب|از مان|د .لھ|ذا باغب|ان حقيق|ت
دانه ھمان شجر را گرفته در زمين پاك ميكارد ،دوباره شجر اول ظاھر ميشود .دق|ت نمايي|د در ع|الم وج|ود
ھرچيز را تج ّدد الزم .نظر ب|ه ع|الم جس|مانی نمايي|د ك|ه ح|ال چن|ان تج| ّدد يافت|ه ،مش|روعات و اكتش|افات تج| ّدد
يافته ،ادراكات تج ّدد يافته ،پس چگونه م|ی ش|ود ك|ه ام|ر عظ|يم دي|ن ك|ه كاف|ل ترقّي|ات فوقالع|اده ع|الم انس|انی
است و سبب حيات ابدی و مروّج فضائل نامتناھی و نورانيّت دوجھانی ،بی تج| ّدد مان|د؟ اي|ن مخ|الف فض|ل و
موھبت حضرت يزدانی است".269

 امتحان مسلمين در يوم ظھور قائم
ظھ||ور پي||امبران الھ||ی در ادوار مختل||ف ھ||يچ گ||اه مط||ابق انتظ||ارات م||أمول ص||ورت نگرفت||ه و ھم||واره اي||ن
ظھورات خارق اوھام و عقايد باط|ل پي|روان ادي|ان پيش|ين ب|وده اس|ت و اي|ن خ|ود يک|ی از داليل|ی اس|ت ک|ه ب|ا
سiو ٌل ِبمiا ال تَ ْھiوى
پيامبر دوران مخالفت می شود؛ چنانچه در آيه  87سوره بقره می فرمايد :أَ فَ ُكلﱠما جا َء ُك ْم َر ُ
ستَ ْكبَ ْرتُ ْم فَفَريقا ً َك ﱠذ ْبتُ ْم َو فَريقا ً تَ ْقتُلُون ،يعنی آيا چنين نيست كه ھر زمان ،پي|امبرى چي|زى ب|ر خ|الف
س ُك ُم ا ْ
أَ ْنفُ ُ
ھواى نفس شما آورد ،در برابر او تكبر كرديد؛ پس عدهاى را تكذيب كرده ،و جمعى را به قتل رسانديد؟!
اس أَن يُ ْت َر ُكوا أَن يَقُولُوا آ َمنﱠا َو ُھ ْم
ب النﱠ ُ
در قرآن شريف نيز ،خطاب به امت رسول ﷲ )ص( آمده است :أَ َح ِس َ
َال يُ ْفتَنُونَ َ .ولَقَ ْد فَتَنﱠiا الﱠِ iذينَ ِمiن قَْ iب ِل ِھ ْم فَلَiيَ ْعلَ َمنﱠ ﱠ
صَ iدقُوا َولَiيَ ْعلَ َمنﱠ ا ْل َكiا ِذ ِبينَ )عنکب|وت ،(2 ،يعن|ی آي|ا
ﷲُ الﱠِ iذينَ َ
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مردم چنين پنداشتند ،که بصرف اينکه گفتند ما ايمان بخ|دا آوردي|م رھايش|ان نم|وده و ھ|يچ امتحانش|ان نکنن|د و
م|ا امم|ی را ک|ه پ||يش از اين|ان بودن|د ب|ه امتح|ان و آزم|ايش در آوردي|م ت||ا خ|دا دروغ گوي|ان را از راس||تگويان
کامال معلوم کند.
ب||اری ،حض||رت رس||ول )ص( امتح||ان ام||ت خ||ويش و تبعي||ت ايش||ان از ح||االت ام||م قب||ل را پيش||ا پ||يش اخب||ار
فرموده اند و سنت غير قابل تغيير امتحان ،که ھمواره در تم|امی امتھ|ای پيش|ين بوق|وع پيوس|ته ،در اي|ن ام|ت
نيز واقع خواھد شد؛ چنانچه ،در بحار األنوار از آن حضرت روايت شده که فرمودند :لتتبعن سنن مiن قiبلكم
شبرا بشبر و ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموھم ،270يعنی که روش اق|وام قبلي|ه خ|ود را وج|ب
به وجب ذراع به ذراع متابعت خواھيد کرد حت|ی اگ|ر در س|وراخ ض|ب )حي|وان ک|وچکی اس|ت ش|بيه م|وش(
وارد شدند حتما شما ھم وارد خواھيد شد.
ھمچنين ،در حديثی از امام باقر عليه السالم ،در خصوص امتح|ان ش|يعه در ي|وم ظھ|ور ق|ائم ،در ترجم|ه جل|د
سيزدھم بحار االنوار عالمه مجلسی آمده است " :ال محاله فتنه و امتحانی بعد از اي|ن واق|ع خواھ|د ش|د ،چنiان
امتحانی که محرمان و اھل اسرار ما از آن امتحان درست در نمی آيند".271
iي ع يَقُiو ُل َال يَ ُكiونُ ْاألَ ْمُ iر الﱠِ iذي
و ايضا ،از حسن بن علی )ع( روايت شده است :قَالَتْ َ
سِ iم ْعتُ ا ْل َحسَiنَ بْiنَ َع ِل ﱟ
س ﱢم َي
ض ُك ْم بَ ْعضا ً َو َحتﱠى يُ َ
ض َو َحتﱠى يَ ْلعَنَ بَ ْع ُ
ض َو يَ ْتفُ َل بَ ْع ُ
تَ ْنت َِظرُونَ َحتﱠى يَ ْب َرأَ بَ ْع ُ
ض ُك ْم ِفي ُو ُجو ِه بَ ْع ٍ
ض ُك ْم ِمنْ بَ ْع ٍ
ض ُك ْم بَ ْعضا ً َك ﱠذا ِبين ،272يعنی نخواھد بود امری ک|ه ش|ما منتظ|ر آن ھس|تيد ت|ا آن وق|ت ک|ه بعض|ی از ش|ما از
بَ ْع ُ
بعض ديگر تبری جويند و بعضی در روی بعضی آب دھان اندازن|د و بعض|ی بعض|ی را لع|ن کنن|د و بعض|ی
از شما بعضی را دروغگو نامند.
ﷲ َال يَ ُكiونُ الﱠِ iذي تَ ُمiدﱡونَ ِإلَ ْيِ iه
ھمچنين ،بزنطی از ابوالحسن )ع( روايت ميکند که آن حضرت فرمود :أَ َمiا َو ﱠ ِ
صوا َو َحتﱠى َال يَ ْبقَى ِم ْن ُك ْم إِ ﱠال ْاألَ ْن َد ُر ثُ ﱠم ت ََال أَ ْم َح ِس ْبتُ ْم أَنْ تُ ْت َر ُكوا َو لَ ﱠما يَ ْعلَ ِم ﱠ
ﷲُ الﱠِ iذينَ
أَ ْعيُنَ ُك ْم َحتﱠى تُ َميﱠزُوا َو تُ َم ﱠح ُ
صا ِب ِرين ،273يعنی قسم بخدا آنچه بدان چشم دوخته ايد )ظھور قائم( نخواھد ب|ود ت|ا آنک|ه
جا َھدُوا ِم ْن ُك ْم َو يَ ْعلَ َم ال ﱠ
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جدا کرده و ممتحن و خالص گرديد و تا آنکه باقی نمان|د از ش|ما مگ|ر کمت|ر بس|يار کمت|ر پ|س آي|ه مبارک|ه 16
سوره توبه را تالوت فرمود :يعنی آيا گمان کرده ايد ک|ه واگذاش|ته خواھي|د ش|د و ح|ال آنک|ه مجاھ|دين از ش|ما
معلوم نگشته و صابرين ممتاز نشده است.
و ايضا ً جابر جعفی روايت می کند که از حضرت ابی جعفر ميپرسد که فرج و گش|ايش و ظھ|ور ک|ی خواھ|د
رسيد؟ آن حضرت می فرمايندَ :ھ ْي َھاتَ َھ ْي َھاتَ َال يَ ُكونُ فَ َر ُجنَا َحتﱠى تُ َغ ْربَلُوا ثُ ﱠم تُ َغ ْربَلُوا ثُ ﱠم تُ َغ ْربَلُوا يَقُولُ َھا ثَ َالثiا ً
ص ْف ُو ،274يعنی ھيھ|ات ھيھ|ات نخواھ|د ب|ود فرج|ی ک|ه م|ا ب|دان بش|ارت داده اي|م ت|ا
َب ا ْل َك ِد ُر َو يَ ْبقَى ال ﱠ
َحتﱠى يَ ْذھ َ
آنکه بيخته شويد پس بيخته شويد پس بيخته شويد تا آنکه مکدر بگذرد و مصفی بماند .به روايتی اي|ن س|ه ب|ار
امتحان به تمام و کمال ظاھر شد :نخست باظھور شيخ احمد احس|ائی و س|يد ک|اظم رش|تی ،مبش|رين ب|ه ظھ|ور
قائم موعود :حضرت باب ،بوقوع پيوست .سپس ب|ه قي|ام حض|رت ب|اب و مبش|ر ورود ي|وم ﷲ امتح|ان ش|ده و
تمحيص يافتند .و در آخر به ظھور حضرت بھاءﷲ که ظھور ايشان در اخبار و رواي|ات ب|ه س|درة المنتھ|ی و
نزول حضرت عيسی بشارت داده شده است.275

 عکس العمل علماء و مردم در زمان ظھور قائم
احاديث بسياری مخالفت علماء ،بزرگان قوم و مردم دوران با قائم موعود را روايات ميکنند ک|ه ب|ه برخ|ی از
آنھا اشاره ميشود .در ترجمه جلد سيزدھم بحار االنوار فضيل ابن يسار از امام ص|ادق )ع( رواي|ت نم|وده ک|ه
آنحضرت فرموده اند " :چون قائم قيام می کند در مقابلش از جھال کسانی می ايستند و مخاصمه می کنن|د ک|ه
در جھال||ت و ن||ادانی س||خت ت||ر و ش||ديد ت||ر م||ی باش||ند از جھ||ال اي||ام جاھلي||ت ک||ه در مق||ام رس||ول خ||دا )ص(
ايستادند و با وی مخاصمه کردند ،عرض کردم اين چگونه می باشد فرمود رسول خدا بخاليق مبع|وث گردي|د
در حالتی که ايشان به بتھائی که از سنگ و چوب و تخته ساخته شده بودند عبادت م|ی کردن|د و قiائم )ع( مiا
در وقتيکه قيام مينمايد بخاليق مبعوث ميشود در حالتيکه ھمه ايشان کتاب خدا را بعقايد باطله خiود تاويiل
ميکنند و بعقايد خود بآيات آن حجت و دليل می آورند بعد از آن فرمود آگاه شويد بخدا سوگند ياد می کنم ھر
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آينه عدالت آن حضرت بايش|ان م|ی رس|د در ح|التی ک|ه در ت|وی خان|ه ھ|ا ھس|تند چنانچ|ه س|رما و گرم|ا داخ|ل
خانه می گردد".276
در کتاب "مھدی موعود" ،از کنز الفوائد از حضرت صادق )ع( ،نقل شده که می فرمايند :بی دينان چون
خبر ظھور قائم آل محمد را بشنوند آن را افسانه می پندارند و ھنگامی که او را ببينند می گويند :ما تو را
نمی شناسيم و تو از فرزندان فاطمه زھرا عليھما السالم نيستی ھمچنان که مشرکين اين گونه سخنانی به
پيامبر صلی ﷲ عليه و آله و سلم می گفتند.277
و در کتاب "بحار االنوار" از اصول کافی از امام محمد باقر )ع( روايت شده که در تفسير آيه  110سوره
اختَلَفُوا َك َما ْ
اختُ ِلفَ ِفي ِھقَا َل ْ
تاب فَ ْ
ب َو
سى ا ْل ِك َ
ھود می فرمايندَ :و لَقَ ْد آتَ ْينا ُمو َ
اختَلَفَتْ َھ ِذ ِه ْاألُ ﱠمةُ ِفي ا ْل ِكتَا ِ
اس َك ِثي ٌر  ،278...يعنی ما به موسى كتاب
ب ال ﱠ ِذي َم َع ا ْلقَا ِئ ِم الﱠ ِذي يَ ْأتِي ِھ ْم ِب ِه َحتﱠى ي ُ ْن ِك َرهُ نَ ٌ
َ
سيَ ْختَ ِلفُونَ ِفي ا ْل ِكتَا ِ
آسمانى داديم ،سپس در آن اختالف شد )ھود(110 /؛ اين امت نيز مانند بنی اسرائيل درباره معانی قرآن
اختالف پيدا کردند چنانچه درباره کتابی که با قائم ما است و برای آنھا می آورد نيز اختالف نظر خواھند
داشت بطوری که بسياری از مردم آن را انکار می کنند.
در کتاب اربعين محدث بحرينی نقل شده که حضرت ابو عبدﷲ صادق ب|ن محم|د )ع( م|ی فرماي|د :يظھiر مiن
بنی ھاشم صبی ذو احکiام جديiده فيiدعو النiاس و لiم يجبiه احiد و اکثiر اعدائiه العلمiاء فiاذا حکiم بشiيی لiم
يطيعوه و يقولون ھذا خالف ما عندنا من ائمه الدين ،يعن|ی ظ|اھر م|ی ش|ود پيش|وا و رئيس|ی از بن|ی ھاش|م )
اوالد رسول ص ( که دارای احکام جديد و تازه است و کسی دعوت او را اجاب|ت نم|ی کن|د و اکث|ر دش|منانش
از علما خواھند بود و چون حکم به چي|زی بدھ|د م|ی گوين|د اي|ن خ|الف آن اس|ت ک|ه در پ|يش م|ا از ائم|ه دي|ن
است.279
و ھمچنين در كتاب من ھو المھدي تأليف الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي ،از باب  366فتوحات مکيه نقل
ميکند ... :يخالف في غالب أحكامه مذاھب العلماء فينقبضون منه لذلك لظنھم ان ﷲ تعالى ما بقي يحدث بعد
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ائمتھم مجتھداً ،280يعنی )حضرت مھدی( در غالب احکام با مذاھب علما مخالفت خواھد فرمود ،و به اين
سبب علما از آن حضرت غضبناک و دلگير خواھند شد ،زيرا که گمان ايشان اين است که خداوند تعالی
باقی نگذاشته است مجتھدی که بعد از ائمه ايشان ظاھر گردد.
شيخ احمد احسائی در کتاب عصمة الرجعه در حديثی در خصوص ق|ائم موع|ود بي|ان زي|ر را از ام|ام ص|ادق
)ع( آورده است :و لھذا ورد ان اکثرما يرد عليه المتفقھون النه يحکم بالحق الiذی اراه ﷲ ايiاه عiن علiم ال
بشھادة شھود  ...مضمون بفارسی ،بيشتر اشخاصی که با )قائم( مخالفت می کنند فقھا می باشند ،زي|را او ب|ه
حق حکم می کند و به آنچه خداوند به او می نماياند امر می فرمايد و احتياجی به شھادت شھود ندارد.281
و ھمچنين ،در کتاب "پيرامون ظھور حضرت امام مھدی" آمده است " :علم|ا گناھک|ار ب|ا او م|ی جنگن|د پ|س
به او می گويند :بر گرد ،تو امام مھدی غايب نيستی".282
و در " فصوص الحکم" ،در خصوص اعتقاد ابن عربی راج|ع ب|ه حض|رت مھ|دی آم|ده اس|ت " :آنگ|اه ک|ه او
)مھدی( ظھور کند فقھا کم|ر بق|تلش م|ی بندن|د و اگ|ر شمش|ير ب|ه دس|ت مھ|دی نباش|د ب|ه فت|وای فقھ|ا کش|ته م|ی
شود".283

 وضعيت دين و دينداران در آخر الزمان
در ق|رآن مجي||د ،تلويح|اً ،اش||اره ش||ده اس||ت ک||ه روح تع||اليم حض||رت رس||ول )ص( دچ||ار تغيي||رات گ||ردد و ب||ه
انحراف کشيده شود که اين انحراف بيانگر لزوم تجديد دين و آمدن ظھ|وری جدي|د م|ی باش|د .ادي|ان الھ|ی پ|س
از گذر از مراحل اوليه ،دوران نفوذ و رشد را سپری کرده تا تدريجا ً ب|ه کم|ال و بل|وغ برس|ند؛ س|پس از آنج|ا
که به مرور زمان با مبدأشان فاصله پيدا می کنند از حقيقت و ج|وھر دي|ن ک|ه ع|اری از ھ|ر گون|ه انح|راف و
ناخالصی است دور می شوند ،به انحطاط می گرايند و دوره افول و زوال اديان فرا م|ی رس|د و ب|دين ترتي|ب
زمينه برای ظھور پيامبری جديد ،جھت تزکيه دين قبل و دميدن روح حيات در دي|ن حني|ف ف|راھم م|ی گ|ردد.
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سُ iل أَفَiإِن ﱠمiاتَ أَ ْو
سو ٌل قَ ْد َخلَتْ ِمiن قَ ْب ِلِ iه ﱡ
الر ُ
باری ،در آيه  144سوره آل عمران آمده استَ " :و َما ُم َح ﱠم ٌد ِإالﱠ َر ُ
قُ ِت َل انقَلَ ْبتُ ْم َعلَى أَ ْعقَا ِب ُك ْم  ،...يعنی محمد )ص( جز يک پيامبر نيست که پيش از او نيز پيغمبرانی بودن|د و در
گذشتند ،آيا اگر او به مرگ يا شھادت در گذشت شما ب|از ب|ه دي|ن جاھلي|ت خ|ود رج|وع خواھي|د ک|رد؟" .و در
سiو ُل يَiا َر ﱢب إِنﱠ قَ ْiو ِمي اتﱠ َخ ُiذوا ھ ََiذا ا ْلقُ ْiرآنَ َم ْھ ُجiوراً ،يعن|ی رس|ول
آيه  30سوره فرقان آمده اس|تَ " :وقَiا َل ال ﱠر ُ
عرض کرد :بار الھا )تو آگاھی که( امت م|ن اي|ن ق|رآن را ب|ه کل|ی مت|روک و رھ|ا کردن|د" .ھمچن|ين ،در آي|ه
 65سوره انعام ميفرمايد " :قُ ْل ُھ َو ا ْلقا ِد ُر عَلى أَنْ يَ ْب َع َ
سُ iك ْم
ت أَ ْر ُج ِل ُك ْم أَ ْو يَ ْل ِب َ
ث َعلَ ْي ُك ْم عَذابا ً ِمنْ فَ ْو ِق ُك ْم أَ ْو ِمنْ ت َْح ِ
ض ا ْن ُ
ت لَ َعلﱠ ُھ ْم يَ ْفقَ ُھون ،يعن|ی بگ|و» :او ق|ادر اس|ت ك|ه از
ِشيَعا ً َو يُذي َ
ظ ْر َكيْفَ نُ َ
ض ُك ْم بَ ْأ َ
ق بَ ْع َ
ص ﱢرفُ ْاآليا ِ
س بَ ْع ٍ
باال يا از زير پاى شما ،عذابى بر شما بفرستد؛ يا بص|ورت دس|تهھ|اى پراكن|ده ش|ما را ب|ا ھ|م بي|اميزد؛ و طع|م
جن|گ)و اخ||تالف( را ب||ه ھ||ر ي||ك از ش||ما ب|ه وس|يله ديگ||رى بچش||اند «.بب||ين چگون||ه آي||ات گون||اگون را ب||ازگو
مىكنيم! شايد بفھمند!".
اين مطلب که امت رسول اکرم )ص( نيز ،به جھت دوری و فاصله با مبدأ ظھ|ور در اواخ|ر دوره خ|ويش ب|ه
گمراھ||ی و دوری از حقيق||ت دي||ن مب||تال م||ی ش||ود در رواي||ات ني||ز ،ص||ريحاً ،آم||ده اس||ت؛ چنانچ||ه در " بن||ادر
ﷲ )ص|لّى ّ
البحار" ،در ب|اب ذم علم|اء الس|وء و ل|زوم التح|رز ع|نھم ،آم|ده اس|ت :ق|ال رس|ول ّ
ﷲ علي|ه و آل|ه(:
سيأتي على ا ّمتي زمان ال يبقى من القرآن ّإال رسمه ،و ال من اإلسالم ّإال اسمه ،يس ّمون به و ھم أبعد النّiاس
سiماء ،مiنھم خرجiت
منه ،مساجدھم عامرة و ھي خراب من الھدى ،فقھاء ذلك ال ّزمان ش ّر فقھاء تحت ظ ّل ال ّ
الفتنة و إليھم تعود ،284مضمون بفارسی :بر امت و پيروان من روزگارى خواھد آمد كه از قرآن جز رس|م و
نش|انه آن ب|اقى و بج|ا نم|ي مان|د ،و از اس|الم ج|ز ن|ام آن ،ب|ه آن اس|الم نامي|ده م|ي ش|وند )آن|ان را مس|لمان م||ي
گوين||د( در ح||الى ك||ه دورت||رين م||ردمان||د از آن )زي||را رفتارش||ان ب||ر خ||الف آن اس||ت( مس||اجد و جايگ||اه ھ||اى
عبادت و بندگيشان )در ظاھر و آشكار( معمور و آباد شده و )در باطن و نھان( از ھ|دايت و راھنم|ائى وي|ران
است ،فقھاء و داناي|ان ب|ه احك|ام آن روزگ|ار ب|دترين فقھ|اء زي|ر آس|مانان|د ،از ايش|ان فتن|ه و تباھك|ارى بي|رون
مىآيد و بايشان باز مي گردد.
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حضرت اميرالمؤمنين نيز ،در نھج البالغه به ھمين مضمون ،در خصوص آينده مسلمين م|ی فرماين|د " :زود
است که بعد از من بر شما روزگاری بيايد که چيزی در آن پنھان تر از ح|ق و درس|تی نب|وده ،و آش|کارتر از
باطل و نادرستی و بيشتر از دروغ گف|تن ب|ر خ|دا و رس|ول او نباش|د ،و ن|زد م|ردم آنزم|ان ک|االئی بيق|درتر از
قرآن که از روی حق و راس|تی خوان|ده ) و بدرس|تی تفس|ير و تأوي|ل آن بي|ان ( ش|ود نيس|ت ،و رواجت|ر از آن
ھرگاه در معانی آن تحريف و تغيير دھند و در شھر ھا چي|زی زش|ت ت|ر از ک|ار شايس|ته و زيب|اتر از ک|ار ب|د
نمی باشد ،پس حامالن قرآن به آن ب|ی اعتن|ا ھس|تند و حافظ|انش از ي|اد م|ی برن|د ،پ|س ق|رآن و اھ|ل آن در آن
روز دور انداخته شده و در ميان جمعي|ت نيس|تند و اي|ن ھ|ر دو ب|ا ھ|م در ي|ک راه ي|ار ھس|تند و کس|ی ق|رآن و
اھلش را احترام نکرده نزد خ|ود نگ|اه ن|دارد پ|س ق|رآن و اھ|ل آن در آن زم|ان در ب|ين م|ردم ب|وده و ب|ا ايش|ان
ھس||تند ،و در حقيق |ت ميانش||ان نب||وده و ب||ا آنھ||ا نم||ی باش||ند ،زي||را ض||اللت و گمراھ||ی ب||ا ھ||دايت و رس||تگاری
موافقت ندارد و اگر چه يک جا با ھم گرد آيند ،پس آن مردم دس|ت بدس|ت ھ|م م|ی دھن|د ب|ر ج|دائی و پراکن|ده
می شوند از جماعت ،مانند آنست که ايشان پيشوايان ق|رآن ھس|تند و ق|رآن پيش|وای آنھ|ا نيس|ت" .285ھمچن|ين،
از آن حضرت آمده است ... " :در آخر الزمان گروھى از اصحاب و يارانش )ي|اران حض|رت محم|د )ص((
روزھا را روزه مىدارند و شب زنده دارى مي كنند و قرآن را تالوت م|ىنماين|د از دي|ن بي|رون م|ي رون|د آن
چنان كه تير از كمان بيرون مي رود .286"...
و از پيغمبر اكرم صلّى ﱠ
ﷲ عليه و آله روايت شده كه فرمود " :می آيند در آخر الزمان علما و دانشمندانى ك|ه
مردم را بزھد و ترك دنيا مي خوانن|د و خ|ود زھ|د نم|ىورزن|د ،و ايش|ان را ب|أمر آخ|رت راغ|ب م|ي س|ازند و
خود بآن راغب و مايل نمي باشند ،و باز مي دارند مردم را از داخل شدن بر فرمانروايان )ج|ور( و ب|از نم|ي
دارند خود را از داخل شدن بر آنان ،فقرا و نيازمندان را از خ|ود دور م|ي كنن|د و اغني|ا و ت|وانگران را بخ|ود
نزديك مي سازند ،ايشانند ستمگرانى كه دشمنان خدا ھستند".287
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ھمچنين ،در سفارشات حضرت رسول اکرم )ص( به عبد ﷲ بن مسعود آمده است " :اى پس|ر مس|عود اس|الم
ابتدايش غريب بود بزودى بغرب|ت خ|ودش برگ|ردد ھم|ان ط|ورى ك|ه ابت|دايش ب|ود ،پ|س خوش|ا بح|ال غريب|ان
كسى كه درك نماي|د آن زم|ان را از نس|ل ش|ما  ...پ|س ھمان|ا آن|ان روش ش|ما را پي|روى كنن|د دعاھ|اى ش|ما را
آشكار نمايند ولى كردارشان مخالف كردار شما است پس بر غير دين شما مىميرند ايشان از امت م|ن نيس|تند
و نه من از آنانم .288"...
و ايضا ً از حضرت علی )ع( در نھج البالغه آمده اس|ت " :ای م|ردم ،زود اس|ت ک|ه زم|انی ب|ر ش|ما بياي|د ک|ه
اسالم در آن سرازير شود مانند برگشتن ظ|رف ک|ه آنچ|ه در آنس|ت بري|زد )از اس|الم ج|ز اس|م و از ق|رآن ج|ز
درس و از ايمان جز رسم باقی نماند ،آنگاه است که خداوند بندگانش را امتحان فرمايد(".289

 پيشرفت علم در آخر الزمان
بنا به استناد آيات کتب مقدسه و احاديث مرويه ،تحوالت عظ|يم و پيش|رفت ھ|ای س|ريع عل|م در آخ|ر الزم|ان،
از عالئم ظھور محسوب می گردد:
اما تو دانيال کالم را مخفی دار و کتاب را تا زمان آخ|ر مھ|ر ک|ن .بس|ياری ب|ه س|رعت ت|ردد خواھ|د نم|ود و
علم افزوده خواھد شد )دانيال نبی باب  ،12آيه  4و.(5
در کتاب "مھدی موعود" آمده است " :در خرائج راوندی از ابن بن تغلب از حضرت ص|ادق )ع( نق|ل ک|رده
که فرمود :علم  27حرف است .آنچه پيغمبران آورده اند دو ح|رف اس|ت و م|ردم ھ|م ت|ا کن|ون ب|يش از آن دو
حرف ندانسته اند ،پس موقعی که قائم قيام ميکند بيست و پنج حرف ديگر را بيرون می آورد و آنرا در مي|ان
مردم منتشر ميسازد و آن دو حرف را ھم بآنھا ضميمه نموده تا آنکه بيست و ھفت حرف خواھد شد".290
ھمچنين ،در حديثی از امام صادق )ع( آمده است که " :ان المؤمن فی الزمiان القiائم و ھiو بالمشiرق ليiری
اخاه الذی فی المغرب و کذا الذی فی المغرب يری اخاه الذی فی المشiرق" يعن|ی ،در زم|ان دول|ت ق|ائم اگ|ر
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يک فرد با ايمان در مشرق باشد برادرش را در مغرب ميبين|د و آنک|س ک|ه در مغ|رب اس|ت ب|رادرش را ک|ه
در مشرق ميباشد ميبيند.291
باری ،در طول قرن نوزدھم و اوائل قرن بيستم پيشرفتھای چشمگيری در تمامی عرصه ھای علوم ب|ه وق|وع
پيوست و جھان با روح و حيات جديد به اھتزاز آمد .حضرت باب در  22می م|اه  1844اظھ|ار ام|ر نمودن|د
و در روز  24می ماه  1844ساموئل مورس ،اولين تلگراف رس|می را ب|ين واش|نگتن و ب|التيمور در آمريک|ا
مخ|ابره ک|رد ک|ه م|تن انتخ|اب ش|ده اول|ين تلگ|رام از کت|اب عھ|د ق|ديم و از س|فر اع|داد اس|ت " :خ|دا چ|ه ک|رده
است؟" .مطبوعات اين روز را سر آغاز جديدی در پيشرفتھای علمی عالم انسانی لقب داده و اي|ن اخت|راع را
وسيله ای در راه سرعت بخشيدن به اتحاد جھان ناميدند.292
حضرت عبدالبھاء می فرمايند " :وقتی ندای الھی بلند گرديد حياتی جديد ب|ر ھيک|ل ع|الم دمي|د و روح|ی ب|ديع
بر جميع خاليق افاضه فرمود .بھمين دليل ع|الم عميق|ا ب|ه ھيج|ان آم|د و قل|وب و وج|دان نف|وس تحرک|ی جدي|د
يافت .عنقريب آثار اين خلق بديع ظاھر شود .293"...
به استناد آثار ديان|ت بھ|ائی " ،آفت|اب حقيق|ی ،کلم| ٔه الھ|ی اس|ت ک|ه تربي|ت اھ|ل دي|ار مع|انی و بي|ان ،من|وط ب|ه
اوست  ،و اوس|ت روح حقيق|ی م|اء معن|وی ک|ه حي|ات ک| ّل ش|ىء از م|دد و عناي|ت او ب|وده و خواھ|د ب|ود".294
حضرت بھاءﷲ در بسياری از آيات نازله ،به تجلی و نف|وذ کلم|ة ﷲ در اي|ن دور ب|ديع اش|اره م|ی فرماين|د" :
قلب عالم از کلمه الھيه مشتعل است .295علت حرکت ح|رارت ب|وده و عل|ت ح|رارت کلم|ة ﷲ .296م|ا ع|الم را
به نفحات وحی تجديد کرديم و بھار معانی را ظاھر ساختيم ولی اکث|ر م|ردم ب|ر اي|ن نکت|ه آگ|اه نيس|تند .297در
اين عصر حياتی بديع ملل جھ|ان را ب|ه حرک|ت آورده ک|ه ت|ا کن|ون اح|دی پ|ی ب|ه عل|ت آن نب|رده و س|بب آن|را
نشناخته است .298از حرکت قلم اعلی روح جديد معانی به امر آمر حقيقی در اجساد الفاظ دميده ش|د و آث|ارش
در جميع اشيای ارض ظاھر و ھويدا ،اين است بشارت اعظم .299براستی که نظم جھان از اين نظم اعظ|م ب|ه
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آش|||فتگی گرائي|||د و ام|||ور آن بعل|||ت اي|||ن نظ|||م ن|||وين ک|||ه چش|||م آف|||رينش نظي|||ر آن را ندي|||ده اس|||ت منقل|||ب ش|||د
)ترجمه(.300
حض|رت بھ|اءﷲ م|ی فرماين|د " :ھمچ||ه مداني|د ک|ه ظھ|ور ح|ق مخص||وص اس|ت ب|ه اظھ|ار مع|ارف ظ||اھره و
تغيير احکام ثابته ب|ين بري|ه .بلک|ه در ح|ين ظھ|ور ک|ل اش|ياء حام|ل فيوض|ات و اس|تعدادھای التحص|ی ش|ده و
خواھند شد .301"...
اينکه تغييرات مادی ب|ا الھ|ام از ق|وای روح|انی ص|ورت گي|رد را بس|ياری از فالس|فه و متفک|رين م|ورد تأئي|د
قرار داده اند؛ ايمانوئل کانت ،فيلسوف آلمانی ،معتقد است " :بزودی زمان آن فرا خواھد رسيد که ثاب|ت ش|ود
نفس انسان از لحاظ عمل ،ھمبستگی کامل با عالم ارواح دارد )بنابر عل|م جدي|د روح|ی ،عام|ل روح|ی ک|ه در
کمون ھر موجود زنده ای ھست رابطه کامل با ھوش آن موج|ود دارد(  .ھمبس|تگی ک|ه بس|يار محک|م اس|ت و
از ھم جدا نمی شود ،و آن عالم در اين عالم مادی ما بطور عمي|ق اث|ر م|ی گ|ذارد" ) اي|ن ھم|ان حقيقت|ی اس|ت
ک||ه فالس||فه ديگ||ر از جمل||ه ويلي||ام ج||يمس ني||ز آن را تقري||ر و تأکي||د ک||رده اس||ت( .302ژرژ بي||ل کل||ی ،فيلس||وف
ايرلندی و عالم م|اورای طبيع|ت ني|ز معتق|د اس|ت ":ھ|ر تغيي|رات محسوس|ی ک|ه در م|ا و موج|ودات ديگ|ر در
جريان حيات و ھستی بوجود م|ی آي|د از جس|د م|ادی نيس|ت .بلک|ه ھم|ه آن تغيي|رات و تح|والت از اراده روح
اعظم ،خداوند ،منبعث می شود".303
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با بيانی از حضرت بھاءﷲ اين گفتار را به پايان می رسانيم:

ناظر به ايام قبل شويد
که چقدر مردم از اعالی و
ادانی که ھميشه منتظر ظھورات
احديه در ھياکل قدسيه ) پيامبران(
بوده اند بقسمی که در جميع اوقات و
اوان مترصد و منتظر بودند و دعاھا و
تضرع ھا می نمودند که شايد نسيم رحمت الھيه
بوزيدن آيد و جمال موعود از سرادق غيب به عرصه
ظھور قدم گذارد و چون ابواب عنايت مفتوح ميگرديد
و غمام مکرکت مرتفع و شمس غيب از افق قدرت ظاھر ميشد
جميع تکذيب مينمودند...تامل فرمائيد که سبب اين افعال چه بود که به اين
قسم با طلعات جمال ذی الجالل )پيامبران الھی( سلوک می نمودند و ھر چه که
در آن ازمنه سبب اعراض و اغماض آن عباد بود حال ھم سبب اغفال اين عباد شده
و اگر بگوئيم حجج الھيه کامل و تمام نبود لھذا سبب اعتراض عباد شد ،اين کفری است
صراح؛ الجل آنکه ،اين بغايت از فيض فياض دور است و از رحمت منبسطه بعيد که نفسی را
از ميان جميع عباد برگزيند برای ھدايت خلق خود و به او حجت کافيه وافيه عطا نفرمايد و معذلک
خلق را از عدم اقبال به او معذب فرمايد بلکه لم يزل جود سلطان وجود بر ھمه ممکنات بظھور مظاھر نفس
خود احاطه فرموده و آنی نيست که فيض او منقطع شود و يا آنکه امطار رحمت از غمام عنايت او ممنوع گردد.
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کتاب شناسی
اسامی کتابھايی که در متن اين مجموعه بکار رفته است:
 -1عالمه محمد باقر مجلسی :المجلد الثالث عشر من بحار االنوار ،طھران :بنفقة المکتبة االسالميه ،ذی
القعدة الحرام  1384ھجری قمری.
 -2عالمه مجلسى :بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطھار ،تھران :نشر اسالميه 42 ،جلد.
 -3مرحوم محمد حسن بن محمد ولی اروميه رحمة ﷲ عليه ،ترجمه جلد سيزدھم بحار االنوار عالمه
مجلسی ،تھران :چاپ کتابفروشی اسالميه ،جمادی االولی  1379ق.
 -4على دوانى :مھدى موعود -ترجمه جلد سيزدھم بحار ،تھران :دار الكتب االسالميه 1378 ،ش ،چاپ
بيست و ھشتم.
 -5شيخ كلينى :الكافي ،تھران :نشر اسالميه 1362 ،ش ،چاپ دوم 5 ،جلد.
 -6محمد بن ابراھيم نعمانى :الغيبة للنعماني ،تھران :نشر صدوق 1397 ،ق ،چاپ اول.
 -7عالمه سيد محمد حسين طباطبائی ،ترجمه تفسير الميزان ،قم :انتشارات موسسه دار العلم ،بی تاريخ،
بقلم سيد محمد باقر موسوی ھمدانی.
 -8على بن ابراھيم قمى :تفسير قمى ،قم :نشر دار الكتاب 1367 ،ش ،چاپ چھارم 2 ،جلد.
 -9شيخ صدوق :كمال الدين و تمام النعمة ،تھران :نشر اسالميه 1395 ،ق ،چاپ دوم 2 ،جلد.
 -10شيخ صدوق :التوحيد للصدوق ،قم :نشر جامعه مدرسين 1398 ،ق ،چاپ اول.
 -11ابو جعفر محمد بن جرير طبرى :جامع البيان فى تفسير القرآن ،بيروت :نشر دار المعرفه 1412 ،ق،
چاپ اول 30 ،جلد.
 -12محمد بن يوسف اندلسى ابو حيان :البحر المحيط فى التفسير ،بيروت :نشر دار الفكر 1420 ،ق ،چاپ
اول 11 ،جلد.
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 -13فضل بن حسن طبرسی :تفسير جوامع الجامع ،تھران :انتشارات دانشگاه تھران و مديريت حوزه علميه
قم 1377 ،ش ،چاپ اول 4 ،جلد.
 -14مال محسن فيض كاشانى :تفسير الصافى ،تھران :انتشارات الصدر 1415 ،ق ،چاپ دوم 5 ،جلد.
 -15محمد بن على شوكانى :فتح القدير ،دمشق -بيروت :نشر دار ابن كثير ،دار الكلم الطيب 1414 ،ق،
چاپ اول 6 ،جلد.
 -16جالل الدين سيوطى :الدر المنثور فى تفسير المأثور ،قم :نشر كتابخانه آية ﷲ مرعشى نجفى 1404 ،ق،
 6جلد.
 -17ابراھيم عاملی ،تفسير عاملي ،تھران :انتشارات صدوق 1360 ،ش ،چاپ اول 8 ،جلد.
 -18عبدالرحمن بن محمد ابن ابى حاتم :تفسير القرآن العظيم ،نشر مكتبة نزار مصطفى الباز ،عربستان
سعودى  1419ق ،چاپ سوم 13 ،جلد.
 -19محمد بن ابراھيم صدرالمتالھين :تفسير القرآن الكريم) صدرا( ،قم :انتشارات بيدار 1366 ،ش ،چاپ
دوم 7 ،جلد.
 -20اخوان حكيمى -احمد آرام :الحياة با ترجمه احمد آرام ،تھران :دفتر نشر فرھنگ اسالمى 1380 ،ش6 ،
جلد.
 -21حميد رضا آژير :بھشت كافى -ترجمه روضه كافى ،قم :انتشارات سرور ،چاپ اول 1381 ،ش.
 -22سلطان محمد گنابادی :تفسير بيان السعادة في مقامات العبادة ،بيروت :المؤسسة األعلمی للمطبوعات،
 1408ق ،چاپ دوم 4 ،جلد.
 -23شيخ حسن ديلمى :إرشاد القلوب إلى الصواب ،قم :انتشارات شريف رضى 1412 ،ق ،چاپ اول2 ،
جلد.
 -24حمد روحانى على آبادى :زندگانى حضرت زھرا عليھا السالم ،تھران :انتشارات مھام ،چاپ اول،
 1379ش.
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 -25احمد بن على طبرسى :اإلحتجاج على أھل اللجاج ،مشھد :انتشارات مرتضى 1403 ،ق ،چاپ اول2 ،
جلد.
 -26فتال نيشابورى :روضة الواعظين و بصيرة المتعظين ،قم :انتشارات رضى ،بی تاريخ 2 ،جلد.
 -27حسين بن على كاشفى سبزوارى :مواھب عليه ،تھران :سازمان چاپ وانتشارات اقبال 1369 ،ش.
 -28سيد ھاشم بحرانى :البرھان في تفسير القرآن ،تھران :نشر بنياد بعثت 1416 ،ق ،چاپ اول 5 ،جلد.
 -29شيخ مفيد :اإلرشاد في معرفة حجج ﷲ على العباد ،قم :نشر كنگره شيخ مفيد 1413 ،ق ،چاپ اول2 ،
جلد.
 -30شيخ طبرسى :إعالم الورى بأعالم الھدى ،تھران :انتشارات اسالميه 1390 ،ق .چاپ سوم.
 -31ابوالفضل داورپناه :أنوار العرفان في تفسير القرآن ،تھران :انتشارات صدر 1375 ،ش ،چاپ اول16 ،
جلد.
 -32سيد شرف الدين على حسينى استرآبادى :تأويل اآليات الظاھرة ،قم :دفتر انتشارات اسالمى جامعهى
مدرسين حوزه علميه قم ،چاپ اول 1409 ،ق.
 -33سيد ھاشم بحرانى  /سيد ھاشم رسولى محالتى :اإلنصاف فى النص على األئمة ع با ترجمه رسولى
محالتى ،تھران :دفتر نشر فرھنگ اسالمى 1378 ،ش ،چاپ دوم.
 -34سيد حسين بروجردى :تفسير الصراط المستقيم ،قم :موسسه انصاريان 1416 ،ق ،چاپ اول 5 ،جلد.
 -35اسماعيل بخارى :صحيح بخارى ،بيروت :نشر دارالفكر.
 -36سيد عبد االعلى موسوى سبزوارى :مواھب الرحمان في تفسير القرآن ،بيروت :موسسه اھل بيت)ع(،
 1409ق ،چاپ دوم 11 ،جلد.
 -37سيد علی بن طاوس الحلی :اقبال االعمال ،طھران :دار الکتب االسالميه 1367 ،ش.
 -38قطب الدين راوندی :کتاب الحرائج والجرائح ،قم :مؤسسه االمام المھدی 1409 ،ق ،چاپ اول 3 ،جلد.
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 -39سيد عبد الحسين رضائى :ارشاد القلوب -ترجمه رضايى ،تھران :انتشارات اسالميه 1377 ،ش .چاپ
سوم 2 ،جلد.
 -40موسى خسروى :احتجاجات  -ترجمه جلد چھارم بحار االنوار ،تھران :انتشارات اسالميه 1379 ،ش،
چاپ اول 2 ،جلد.
 -41عالمه مجلسى :فرحة الغري -ترجمه عالمه مجلسى ،تھران :نشر ميراث مكتوب 1379 ،ش ،چاپ
اول.
 -42سيد علينقى فيض االسالم :بنادر البحار -ترجمه و شرح خالصه دو جلد بحار االنوار ،تھران :انتشارات
فقيه ،بی تاريخ ،چاپ اول.
 -43ميرزا احمد آشتيانى -شاگردان :طرائف الحكم يا اندرزھاى ممتاز ،تھران:انتشارات كتابخانه صدوق،
 1362ش ،چاپ سوم 2 ،جلد.
 -44سيد عبد الحسين رضائى :كتاب الروضة در مبانى اخالق ،تھران :انتشارات اسالميه 1364 ،ش ،چاپ
دوم.
 -45محمد باقر ساعدى خراسانى :ارشاد -ترجمه ساعدى خراسانى ،تھران :انتشارات اسالميه 1380 ،ش،
چاپ اول.
 -46سيد ھاشم رسولى محالتى :ارشاد -ترجمه رسولى محالتى ،تھران :انتشارات اسالميه ،بی تاريخ ،چاپ
دوم 2 ،جلد.
 -47آقا جمال الدين خوانسارى ،شرح آقا جمال الدين خوانسارى بر غرر الحكم ،تھران :انتشارات دانشگاه
تھران 1366 ،ش 7 ،جلد ،چاپ اول.
 -48حاج سيد جواد مصطفوى :اصول كافى -ترجمه مصطفوى ،تھران :نشر كتاب فروشى علميه اسالميه،
بی تاريخ.
 -49محمد باقر كمرهاى :اصول كافى -ترجمه كمرهاى ،قم :انتشارات اسوه 1375 ،ش ،چاپ سوم 6 ،جلد.
 -50محمد باقر كمرهاى :امالى شيخ صدوق -ترجمه كمرهاى ،تھران :نشر اسالميه 1376 ،ش ،چاپ ششم.
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 -51محمد جواد غفارى :غيبت نعمانى -ترجمه غفارى ،تھران :نشر صدوق 1376 ،ش ،چاپ دوم.
 -52ثقة المحدثين حاج ميرزا حسين طبرسی نوری :نجم الثاقب ،انتشارات مسجد مقدس جمکران1384 ،
ش 2 ،جلد.
 -53محمد باقر الموسوی الخوانساری :روضات الجنات ،قم :مکتبه اسماعيليان ،بی تاريخ.
 -54عزيز ﷲ عطاردی :اخبار و آثار حضرت امام رضا عليه السالم ،تھران :انتشارات کتابخانه صدر،
 1397ق ،چاپ اول.
 -55سيد رضى :نھج البالغة ،قم :انتشارات ھجرت 1414 ،ق.
 -56ترجمه و شرح نھج البالغه ،بقلم حاج سيد علينقی فيض االسالم و بخط طاھر خوشنويس ،مجلد .6 – 1
 -57قرآن کريم با تجويد و ترجمه و تفسير محمد کاظم معزی :کشف اآليات ،تھران :انتشارات کتابفروشی
علميه اسالمی ،جمادی االخری  1377ق ،بخط طاھر خوشنويس.
 -58ثقة المحدثين مرحوم حاج شيخ عباس قمی :کليات مفاتيح الجنان ،بازار شيرازی :انتشارات علميه
اسالميه 1368 ،ش ،چاپ چھارم ،ترجمه سيد احمد طيبی شبستری.
 -59محمد بن علی ابن عربی :فصوص الحکم ابن عربی ،تھران :نشر کارنامه 1385 ،ش ،برگردان متن
محمد علی موحد و صمد موحد.
 -60سيد حسين مدرسی طباطبائی :مکتب در فرايند تکامل :نظری بر تطور مبانی فکری تشيع در سه قرن
نخست ،تھران :انتشارات کوير ،آبان ماه  1386ش ،ترجمه ھاشم ايزد پناه ،چاپ دوم.
 -61حنا فاخوری و خليل جر :تاريخ فلسفه در جھان اسالمی ،تھران :انتشارات علمی و فرھنگی1383 ،
ش ،ترجمه عبدالمحمد آيتی ،چاپ ھفتم.
 -62سيد المحدثين سيد مھدی موسوی :تاريخ انبياء از آدم تا خاتم ،تھران:مؤسسه انتشارات جمھوری،
 1383ش ،چاپ پنجم.
 -63عبد الحميد المھاجر :پيرامون ظھور حضرت امام مھدی )عج( ،تھران :انتشارات عابد 1379 ،ش،
ترجمه حميد رضا کفاش.
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 -64دکتر مجيد معارف :تاريخ عمومی حديث ،تھران :انتشارات کوير 1386 ،ش ،چاپ ھفتم.
 -65مرحوم خلداشيان ميرزا محمد ابراھيم المروزی متخلص به جوھری :طوفان البکاء ،طھران :انتشارات
کتابفروشی اسالميه ،ذيقعدة الحرام  1380قمری )چاپ مجدد از روی چاپ افست اسالميه(.
 -66جان ناس :تاريخ جامع اديان از آغاز تا امروز ،انتشارات پيروز 1348 ،ش ،ترجمه علی اصغر
حکمت ،چاپ دوم.
 -67دکتر رئوف عبيد :انسان روح است نه جسد ،تھران :دنيای کتاب 1385 ،ش ،ترجمه زين العابدين
کاظمی خلخالی 2 ،جلد.
 -68حميد سياح :خاطرات حاج سياح ،به تصحيح سيف ﷲ گلکار ،تھران :انتشارات امير کبير 1359 ،ش،
چاپ سوم.
 -69عالی سامی :شيراز شھر جاويدان ،شيراز :انتشارات لوکس )نويد( 1363 ،ش ،چاپ سوم.
 -70ديوان پير جمالی اردستانی :تحقيق و بررسی دکتر سيد ابوطالب مير عابدينی ،انتشارات روزنه،
 1376ش.
 -71ديوان اشعار صحبت الری :به اھتمام حسين معرفت ،نشر کتابفروشی معرفت شيراز 1354 ،ش ،چاپ
چھارم.
 -72ديوان خواجه شمس الدين محمد حافظ شيرازی :به اھتمام پرويز بابايی ،به تصحيح و حواشی عالمه
محمد قزوينی و دکتر قاسم غنی ،تھران :انتشارات نگاه 1372 ،ش.
 -73ديوان خواجه حافظ شيرازی :به سعی و اھتمام سيد عبدالرحيم خلخالی ،تھران :انتشارات حافظ ،تنظيم
از روی نسخه خطی مورخ بسال  827ھجری قمری در آبان ماه  1306ھجری.
 -74مولوی جالل الدين محمد بن محمد :مثنوی معنوی ،به کوشش محمد رضا برزگر خالقی ،بر اساس
صحيح ترين متن نسخه قونيه  ،677تھران :انتشارات زوار 1384 ،ش ،چاپ دوم.
 -75ديوان خاقاني شرواني ،به كوشش دكتر سيد ضياءالدين سجادي ،تھران  1374ش.
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 -76ديوان کامل بی نظير باباطاھر عريان ھمدانی ،انتشارات کتابفروشی ادب ،چاپخانه شرق ،اسفند ماه
 ،1331چاپ سوم.
 -77ديوان قطب الموحدين سيد نورالدين شاه نعمت ﷲ ولی ،به سعی دکتر جواد نوربخش ،تھران :خانقاه
نعمت اللھی .2535
 -78فريد الدين عطار :پند نامه ،بی سرنامه )ھمراه بلبل نامه ،سی فصل ،پند نامه( ،به اھتمام احمد
خوشنويس ،انتشارات سنايی 1362 ،ش ،چاپ اول.
 -79حکيم نظامی گنجه ای :مخزن االسرار ،تصحيح و حواشی حسن وحيد دستگردی ،به کوشش دکتر
سعيد حميديان ،تھران :نشر قطره 1387 ،ش ،چاپ يازدھم.
 -80حضرت بھاءﷲ :مجموعه ای از الواح جمال اقدس ابھی ،ھوفھايم :مؤسسه مطبوعات امری آلمان،
 2000ميالدی ،چاپ دوم.
 -81حضرت بھاءﷲ :کتاب ايقان ،مؤسسه ملی مطبوعات بھائی آلمان 1998 ،ميالدی.
 -82حضرت بھاءﷲ :لوح خطاب به شيخ محمد تقی اصفھانی ،کانادا :مؤسسه معارف بھائی2001 ،
ميالدی.
 -83حضرت عبدالبھاء :مکاتيب ،مصر :مطبعه کردستان العلميه 1330 ،ھجری ،جزء ثانی.
 -84حضرت عبدالبھاء :مفاوضات ،ھندوستان :مؤسسه چاپ و انتشارات مرأت 1998 ،ميالدی ،چاپ دوم.
 -85ابوالفضل محمد بن محمد رضای گلپايگانی :فرائد ،ھوفھايم :موسسه ملی مطبوعات آلمان2001 ،
ميالدی.
 -86ابوالفضل محمد بن محمد رضای گلپايگانی :فصل الخطاب ،مؤسسه معارف بھائی 1995 ،ميالدی.
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