
 میرزا حسینعلی نوری)بهاءاهلل( کیست؟ 

خدا یا پیامبر و یا انسانی مفلوک و جاه طلب؟

طرفدارانش می  گویند که او خدا نیســت؛ اما خودش 

طی جمالتی کــه به نمونه  هایی از آن اشــاره خواهد 

شــد، خود را خداوند و خالــق جهان خواند و مدعی 

الوهیت شــد تا آنجا که حتی پیکر خودش را به عنوان 

قبله نماز بهائیان قرار داد.

الف( اشــراق خــاوری از مبّلغان سرشــناس بهائی 

در کتــاب ایــام تســعه به نقــل از میرزا حســینعلی 

نوری)بهاءاهلل( آورده است:

فیا حبذا من هذا الفجر الذی فیه اســتوی جمال القدم 

علی عرش اسمه االعظم العظیم و فیه ولد من لم یلد و لم 

یولد؛))( ای خوشــا از این بامداد که جمال قدم))( بر 

عرش اســم اعظم خویش ایستاد و در آن کسی متولد 

شده است که نزاییده و زاییده نشده است )یعنی خدا 

یافته است!(. تولد 

آیا بهــاء نمی  داند در تمام شــرایع الهی »لم یلد و 

لم یولد« تنها خداســت و ایــن صفت، خاص وجود 

خداوند تبارک و تعالی است؟!

ب( بهاءاهلل می  گوید: اسمع ما یوحی من شطر البالء 

علی بقعة المحنه و االبتأل من سدرة القضأ انه الاله اال انا 

المسجون الفرید؛))( بشنو آنچه را که وحی می  شود از 

مصدر بال بر زمین غم و اندوه، از سدره قضا به اینکه 

نیست خدایی، جز من زندانی یکتا.

ج( حســینعلی بهاء، انبوه پر شــمار مردم را که به 

ادعای خدایی او اهمیتی نمی  دادند در شــمار غافالن 
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نمایند و ادنی کلمه  ای تجاوز نشود«.)1)(

و روشن  تر از همه، این تصریح عباس افندی است 

می  گوید: که 

»... ای مقبــل الی اهلل و منقطــع الی اهلل مقام مظاهر 

قبــل نبوت کبری بود و مقــام حضرت اعلی الوهیت 

شــهودی و مقام جمال اقــدس احدیت ذات هویت 

وجــودی و مقام این عبد عبودیت محضه صرفه بحته 
و هیچ تأویل و تفسیری ندارد«.)))(

از جمله وصایــای حتمیه و نصایح صریحه اســم 

اعظم)یعنی بهاءاهلل( این اســت که ابــواب تأویل را 

مسدود نمایید و به صریح کتاب، یعنی به معنی لغوی 
تمسک جویید.)))( قوم  مصطلح 
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می  خواند. او در جواب کسانی که می  پرسیدند: تو که 

خود را خدا می  دانــی، چرا بعضی از مواقع می  گویی 

ای خدا! و در بعضی از نوشــته  هایت از او اســتمداد 

می  گوید: می  طلبی؟ 

یدعو ظاهری باطنی و باطنی ظاهری لیست فی الملک 

ســوای و لکن الناس فی غفلة مبین؛ ظاهرم باطنم را و 

باطنم ظاهرم را می  خوانــد. و در جهان معبودی غیر 

از من نیست؛ ولی مردم در غفلت آشکارند.

د( همچنیــن می  گوید: ان الذی خلق العالم لنفسه قد 

حبس فی أخرب الدیار بما اکتسبت ایدی الظالمین))(؛ 

آنکه جهان را برای خــود خلق کرد، در خراب  ترین 

مکان  ها به دست ستمکاران زندانی است.

هـ( وی می  گوید: »ان الذی خلق العالم لنفسه منعوه أن 

ینظر الی أحد من احبائه))(؛ آن کسی که جهان را برای 

خودش خلق کرد، او را منع می  کنند که حتی به یکی 
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افکند«. از دوستانش نظر 

میرزا بهاءاهلل به خدایی هم قانع نشــده، در قصیده 

می  گوید: عزورقائیه 

»... کّل االلوه من رشح امری تألهت

و کّل الّربوب من طفح حکمی تربّت ...«   

ترجمه: همــه معبودها از ترشــح امر مــن معبود 

شــده  اند و همه خدایان از ظــرف لبریز و پر خدایی 
من به خدایی رسیده  اند.))(

آیا می  تــوان پذیرفت که این جمــالت، کالم الهی 

اســت؟ آیا خدایی چنین ذلیل که به دســت بندگان 

خود گرفتار و زندانی می  شــود، ســزاوار پرســتش 

اســت؟ آیا انسانی که قادر نیســت مرگ و گرسنگی 

و بیماری و هزار نیازمنــدی دیگر خود را رفع کند، 

باشد؟ می  تواند چنین دعاوی عجیبی داشته 

و اما همچنان این ســؤال باقی است که آیا سخنان 

است؟ بهاء، شطحیات 
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بهائیان می  کوشــند این گفتار موهوم و بی ارزش را 

با شــطحیات))( صادره از برخی صوفیه مقایسه کنند 

و به سادگی از کنار آن بگذرند.

در صورتی که شــطحیات به هیچ  وجه مقبول فقها و 

علما نیســت؛ به فرض قبول، باز هم چیزی را عوض 

زیرا: نمی  کند؛ 

اوالً: در تمام کتب مقدسه موجود، هیچ  گاه جمالتی 

نظیر اینها از ســوی انبیاء و اولیاء دیده و شنیده نشده 

اســت. ضمن آنکــه عبارت  ها و کلمــات بهاءاهلل با 

ادبیات و اصطالحات رایج در لســان عرفا و متصوفه 

است. متفاوت 

ثانیــًا: از کجا می  توان فهمید کــه گفته  های بهاءاهلل، 

جملــه  ای مانند أنــا ربکم االعالی فرعون اســت یا 

صوفیانه؟ شطحی 

ثالثًا: برابر تصریحات بهاء و عبدالبهاء، راه هر گونه 

7 . شطحیات، عبارتی است که ظاهری کفرآلود دارد؛ اما به ادعای صوفیان، 
حاکی از فنای فی اهلل در فرد عارف است.

توجیه کلمات میرزا حســینعلی بهاء مســدود است. 

خود او می  نویسد:

»َوالّذی یتکلّم بغیر ما نزل فی الوحی انه لیس منّی))(؛ هر 

کس به غیر از آنچه در نگارش  های من آمده اســت، 

ســخنی و کالمی بگوید، او مسلم از من نیست«.

همچنین: »ان الذی یؤول ما نزل من ســماء الوحی و 

یخرجه عن الّظاهر انه ممن صرف کلمة اهلل العلیا و کان 

من االخسرین فی کتاب مبین))(؛ همانا کسی که آنچه 

از آســمان وحی فرو فرســتاده شــد تأویل کند و از 

صورت ظاهری  اش خارج کند، همانا از کسانی است 

کــه کالم برتر خداوند را تحریف کرده اســت و در 

کتاب خدا جزو زیان  کارترین مردم است«.

عبــاس افندی در این باره به پیــروی از پدر خود 

می  نویسد:

»حضرات احباء باید آنچه نصوص کتاب است بیان 
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