
اامر – شیعه مذهب – ااسالمم ددیانت
بهائی

محمّد اافنانن

اازز قرنن پیش نهضتهائی ددرر ااسالمم پا گرفته که به ظاهر هدفف آآنها ااستقراارر نظامم
هائی برااسالمی، وولی ددرر حقیقت ااحراازز قدررتت سیاسی به منظورر اایجادد ددوولت

ااساسس ااحکامم قرآآنی وو ااستقراارر حکومت بر مبانی اامکاناتت وو خصوصیاتت عصر
پیغمبر ااکرمم ااست.  ددرر ااین بحث وو برررسی، هدفف تحقیق ددرر باررۀۀ مشخّّصاتت وو
متمایزااتت فِرَقق مختلف وو نظریاتشانن ددرر ااین ززمینه نیست.  فقط توجّه خاصصّ به
شیعۀ ددووااززددههاامامی مدّّ نظر ااست، ززیراا فرقۀ شیعه به ظاهر خاستگاهه اامر بدیع بهائی

ااست.  

نخست جا دداارردد بین مبانی ااعتقاددیی وو نظریی شیعه با مسائل مربوطط به تشکّّل
جامعۀ شیعی وو برنامههایی آآنن تفکیک قائل شد.  هیچیک اازز مؤسّساتت قرااررددااددیی
جامعۀ شیعه که ددرر طی ساللها به ووجودد آآمدهه وو باالخرهه به تقسیم به ددوو گرووهه
ااخبارریی وو ااصولی وو تعیین مرجعیّت قرااررددااددیی وو بالمآلل به مسئلۀ ووالیت فقیه ختم

شدهه، ددرر ااصولل ااوولیه که بنا بر هداایت اائمۀ ااطهارر ااظهارر شدهه ووجودد نداارردد.

اانّّیاامر بهائی سلسلۀ اامامت رراا حائز مقامم ااصالت میددااند وو حدیث معرووفف «
االثقلین کتاببااللّه وو عترتی» رراا صحیح وو ااصیل میشمارردد.  ناگفته فیکمتاررکک 

پیدااست که ااین  ااصالت مبتنی بر ااین  حقیقت ااست که اائمۀ ااطهارر، یعنی ااهل بیت
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حضرتت ررسولل ااکرمم، نسالً بعد نسل، به علّّت شراایط طبیعی، ددرر ظلّ  تربیت وو
مرااقبت پدرراانن ووااررثث فضائل وو کماالتت آآنانن بوددههااند.  اامّا باید توجّه ددااشت که
هیچیک ااددّعایی رریاست مخصوصص ندااشتند وو ددرر اامورر سیاست وو ااددااررۀۀ
حکومت سهمی نخوااستند وو ااگر پیروواانن وو عالقمنداانی ددااشتند صرفاًً به منظورر
تعلیم وو تربیت ااهل اایمانن وو حفظ ااصولل وو حقائق ااسالمم بودد، وو ااگر اافراادد
مؤمنانی که به آآنانن ددللبسته وو وواابسته بوددند به حکم کتاببااللّه خُُمس وو ززکوتی
هدیه مینموددند، بر طبق تارریخ حیاتت آآنانن مصرووفف ررااحت وو آآسایش ملهوفانن
وو محتاجانن میشد وو هیچ نوعع برنامهرریزیی سیاسی به منظورر ااحراازز قدررتت رراا
متضمّن نبودد.  اائمۀ ااطهارر ددرر ددوورراانن حیاتت پُربَرِِکََت خویش هرگز حوززۀۀ خاصّی
به نامم شیعه ندااشتند وو بقیۀ مسلمانانن رراا خاررجج اازز ددین نمیدداانستند وو آآنها رراا

 براایی ددووستداارراانن خویش بکاررههمرددوودد نمیشمرددند وو عنواانن فرقۀ ناجی
نمیبرددند وو ددرر نشر بسیارریی اازز معاررفف ددینی با سایرین تشریک مساعی وو

نظریی ددااشتند.  حوززۀۀ ددررسس حضرتت اامامم صاددقق مرکز وو مرجع معاررففهم
ااسالمی بودد وو اازز جمله شاگردداانن بنامم حضرتش میتواانن اازز اابوحنیفه (مؤسّس
فقه حنفی) نامم بردد.  لقب کامل حضرتت باقر اامامم پنجم باقراالعلومم ااست که
نمودداارر ااحاطۀ حضرتش به علومم وو حقائق ااسالمی ااست.  خالصه میتواانن
گفت که ااصولل حقیقی فرقۀ اامامیه متضمّن ررددّ وو اابطالل بقیۀ فرهنگ ااسالمی وو

طعن وو لعن ددیگر مسلمانانن نبوددهه ااست.  

تحقیق ددقیق ددرر تارریخ معتقدااتت فِرَقق ااسالمم مستلزمم برررسی صحیح ووقایع عصر
ررسولل ااکرمم وو حوااددثث بعد اازز عرووجج آآنن ررووحح مکرمم ااست.  ددرر ددووررۀۀ بعد اازز
ررحلت پیغمبر ااکرمم، که تقریباًً به طورر غیرمنتظرهه ااتّّفاقق اافتادد، ااختالفف بین
صحابه وو نزددیکانن ررسوللااللّه به نوعی شکافف سیاسی، وو متعاقباًً ااعتقاددیی، ددرر
جامعۀ مسلمانانن اانجامید.  اازز ددست ررفتن مرکز وو مرجع ررووحانی حقیقی باعث
آآنن شد که عمومم بزررگانن ااصحابب ددرر پی کسب قدررتت وو رریاست باشند وو تعالیم
االهی فرعع حفظ قدررتت وو مرکزیت شد.  ااین ووضع باعث ااین شد که حضرتت

  توجّه ددوو خلیفۀ ااووّلل وو ددووممعلی خودد رراا اازز جمع جداا فرمودد وو خانهنشین شد.
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به تحکیم مقامم خالفت قرااررددااددیی وو توسعۀ ظاهریی ااسالمم وو سعی خلیفۀ سومم
به جمع مالل وو حفظ قدررتت خانوااددگی متوجّه شد.  عصیانن وو ناررضایتی
عمومی به قتل خلیفۀ سومم وو شهاددتت خلیفۀ چهاررمم وو باالخرهه اانتقالل حکومت
ااسالمی به خانداانن ظاهرااًً مسلمانن بنیاامیه که ااباًً عن جدّّ ددشمنانن خانداانن
پیامبر مکرمم ااسالمم بودد اانجامید.  هرجج وو مرجج به آآنجا ررسید که ساللها ددرر
ددمشق، پایتخت بنیاامیه، به طورر ررسمی بر منابر حضرتت علی رراا لعن کرددند وو
ددشنامم ددااددند، وو ددرر ددووررۀۀ یزید، ددوومین خلیفۀ اامویی، سپاهی به فرماندهی ااووالدد
صحابۀ پیغمبر وو علمایی عصر به شهاددتت حضرتت حسین، فرززند بروومند

حضرتت علی وو خانداانن وو همرااهانن حضرتش ااهتمامم کرددند.

مقصودد اازز ااین مقدّّماتت آآنن ااست که ااسالمم اازز همانن اابتداا، یعنی بعد اازز ااررتحالل
ررسولل ااکرمم به جاهلیت برگشت وو آآدداابب وو ااخالقق نبویی فرااموشش شد.
نخستین وو آآخرین کوشش براایی ااززاالۀ مفاسد وو ااصالحح اانحراافف قیامم حضرتت
حسین بودد که مقدّّرر نبودد به ااصالحح ااسالمم منجر شودد وولی به عنواانن ااووّلین وو
آآخرین کوشش سیاسی به منظورر ددفاعع اازز حقایق ااسالمم ددرر تارریخ ثبت شد وو
مقدّّماتت اایجادد ااحساساتت ررووحانی براایی ااستقراارر جامعۀ ددووستداارراانن ااهل بیت
ررسولل ااکرمم رراا بوجودد آآوورردد.  فرززنداانن حضرتش که بنا بر بشاررااتت صاددررهه اازز
ررسولل ااکرمم وو پدرر بزررگوااررشش حضرتت علی قراارر بودد ررشتۀ ااررتباطط خانداانن
مباررکش رراا تا به ظهورر بعد مرتبط نگاهه ددااررند، تنها به اارراائه وو ااشاعۀ معاررفف
ااسالمی قیامم فرموددند وو به تربیت نفوسس پرددااختند، ااما هرگز به اایجادد
مؤسّساتی یا تأسیس سیستمی وو یا ووعدۀۀ قدررتت وو حکومتی ااقداامم ننموددند وو
هرگاهه صحبتی اازز ااین گونه اامورر ددنیویی میشد آآنن رراا به ظهورر موعودد ااسالمم، که
ااوو رراا قائم یا مهدیی مینامیدند، موکولل میکرددند.  بسیارریی اازز ددووستداارراانن ااهل
بیت پیغمبر که بعضاًً نیز بعدااًً قیامم کرددند وو بنا بر مصالح وو مقاصد سیاسی ددرر
ااحقاقق حقوقی براایی خانداانن ررسولل ااکرمم کوشیدند هرگز خودد رراا وواابسته به اائمۀ
ااثنٰىعشر ننموددند، بلکه به سایر منسوبانن به آآنن ررسولل کریم خودد رراا وواابسته

میدداانستند.  شاهد آآنن خالفت عباسیانن ددرر بغداادد ااست.
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تارریخ ااسالمم رراا میتواانن چنین خالصه نمودد که تعالیم حقیقی ااسالمم بعد اازز
ررحلت پیغمبر فرااموشش شد وو حکومت وو سیاست جایی ددیانت وو ااخالقق رراا
گرفت.  علما ددرر ااسالمم به ددوو گرووهه تقسیم شدند.  گرووهی که به معاررفف
حقیقی ااسالمم توجّه ددااشتند هرگز جائی براایی خودد ددرر جامعۀ مسلمانانن نیافتند
وو فقط مورردد توجّه وو قبولل مؤمنانن حقیقی بوددند.  با ااینهمه تارریخ به اانصافف

آآنانن رراا تجلیل کرددهه وو خوااهد کردد.

اامّا علمائی که به ظوااهر قرآآنن پرددااختند وو به ااستخرااجج حاللل وو حراامم اازز
کتاببااللّه ااکتفا کرددند، مخصوصاًً ددرر فرقۀ شیعه، متدررّجاًً آآنن رراا ااصل وو حقیقت
وو سایر مطالب معنویی وو ررووحانی رراا فرعع وو مجاززیی دداانستند.  علمایی ااسالمم به
کسانی ااطالقق شد که علومم فقه وو تفسیر وو کالمم رراا فقط علم میداانستند، وو بنا
بر ااین مقدّّماتت فقط به ااستقراارر ظاهریی ااسالمم وو ررددّ وو تکفیر هر کسی که به

، وو متدررجاًً ددیگراانن وو حتٰى ددیگرااندیشانن ااززپرددااختندغیر اازز ااین میگفت 
معتقداانن ااسالمم وو شیعه رراا نیز مرتدّّ شمرددند.  ااسالمم حقیقی فرااموشش شد وو
جایی خودد رراا به تعصّب وو جمودد فکریی وو تصوّرر باطل اانحصارر حقیقت ددرر
مورردد آآنانن دداادد، وو بدین سبب ووسیلهاایی مؤثّر وو فعّالل ددرر خدمت سیاستباززاانن وو

طالبانن قدررتت وو حکومت قراارر گرفت. 

آآثارر مباررکۀ حضرتت بابب وو حضرتت بهاءءااللّه صریحاًً به اانحراافف شیعه اازز ااصولل
کید دداارردد وو آآنانن رراا اازز فیض ددررکک حقیقت ااصلی وو ااساسس ددیانت ااسالمم تأ

اازز حق جلّ جالله بطلبيد وو ميطلبيم که حزببمحروومم وو بینصیب میشناسد.  «
شيعه رراا هداايت فرمايد وو اازز صفاتت نااليقه نجاتت بخشد.  اازز لسانن هر يک اازز
آآنن حزبب ددرر هر يومم لعنتها مذکورر وو ملعونن با عين حلقی اازز غذااهایی يوميّه

» (حضرتت بهاءءااللّه، لوحح ددنیا)آآنن حزبب ااست.

اامر بهائی به خانداانن ررسالت، یعنی اائمۀ ااطهارر، وو ااصالت مقامم آآنانن به عنواانن
یکی اازز ددوو ثقل ااعظم ااسالمم به ااستنادد حدیث پیغمبر ااکرمم معتقد ااست، اامّا به
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ااصولل وو قوااعد قرااررددااددیی حزبب شیعه که مطلقاًً مبتنی وو متّّکی بر حقائق تعالیم
قرآآنن وو پیغمبر وو اائمۀ ااطهارر نیست بستگی نداارردد، وو شاهد آآنن عدمم تأیید خاصصّ
آآنن نفوسس مباررکه، یعنی اائمۀ ااطهارر، اازز فرقۀ شیعه ااست.  به عباررتت ددیگر، ااگر
ظهورر بدیع ددرر جامعۀ شیعه ظاهر شدهه وو ااساسس خودد رراا مبتنی بر حقائق شیعه
معرّفی مینماید، صرفاًً مبتنی بر ااین حقیقت ااست که فقط ااعتقادد بنیاددیی شیعه

 ددیگرچیزرراا که مرجعیّت اائمۀ ااثنٰىعشر ااست مورردد قبولل وو تأیید میدااند وو هیچ 
اازز ااین گرووهه رراا مبنی وو متّّکی به ااسالمم نمیشناسد.  بنا بر ااین مقدّّماتت، جز

 اائمه ااست، فرقۀ شیعهصایتااعتقادد بنیاددیی شیعه که تأیید ااصالت مقامم وو
مطلب وو یا تعلیمی نداارردد که آآنن رراا اازز سایر مذااهب وو فِرَقق ااسالمم ممتازز ساززدد وو

ااصالت وو ااهمّیّت خاصّی براایی فرقۀ مزبورر اایجادد کند.  

ددرر خاتمه، توضیحی ددرر باررۀۀ ااعتقادد به مقامم ووصایت وو اامامت نیز الززمم ااست.
اامامت ددرر حقیقت نقطۀ ووصل وو ررشتۀ ااتّّصالل ددیانت مقدّّسس ااسالمم با ظهورر
بعد یعنی اامر حضرتت نقطۀ ااوولٰى بابب ااست.  ااگرچه ااسالمم به علّّت عدمم
توجّه وو ااطاعت اازز عهد وو میثاقق پیغمبر ااکرمم، یعنی توجّه به مرکز معهودد،
حضرتت علی، به مقامی که شایسته بودد نرسید وو به اانجامم خدماتی که به آآنن

 ماند، اامّا بهمهجورر پیغمبر عترتتمأمورر بودد توفیق نیافت وو عمالً مقامم آآلل وو 
 مخلص وو مؤمنین حقیقی، تا آآنجا که میسّر بودد، تعالیم ررکنکمک بزررگانن

ااووّلل، یعنی کتاببااللّه ددرر بین مؤمنانن مستقرّ شد، وو به مددد نفوذذ حقیقی کالممااللّه
طولل تارریخهر آآنچه ممکن وو مقدّّرر بودد تحقّّق یافت.  ضمناًً، ررشتۀ عترتت ددرر 

ااسالمم مستقرّ وو پایداارر ماند وو به ظهورر موعودد جلیلاالقدرر ااسالمم حقیقت آآنن
جلوهه فرمودد.
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