ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎﯼ ﻣﻈﻬﺮﯾﺖ ﻭ ﺍﻟﻮﻫﯿﺖ ﺳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺑﯿﺖ ﻭ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ ،ﺩﺭ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﻃﻨﯽ
ﺷﯿﻌﻪ
ﭘﺪﯾﺪﺁﻭﺭﺩﻩ )ﻫﺎ(  :ﭘﺮﻫﯿﺰﮔﺎﺭ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻭ ﮐﻼﻡ  ::ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﻬﺪﻭﯼ  ::ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ  ،1394ﺳﺎﻝ ﭼﻬﺎﺭﻡ  -ﺷﻤﺎﺭﻩ ) 15ﻋﻠﻤﯽ-
ﺗﺮﻭﯾﺠﯽ(
ﺍﺯ  25ﺗﺎ 40
ﺁﺩﺭﺱ ﺛﺎﺑﺖ http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1118540 :
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ  :ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺎﺋﯿﺖ
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ 01/07/1395 :

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﮥ ﻣﺠﻼﺕ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ،ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ
ﻣﺠﻼﺕ ،ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﺩﯼ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﻻﺕ ،ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺕ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ "ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮﺭ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ
ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ،
ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ

www.noormags.ir

تاریخ دریافت1394/8/23 :
تاریخ پذیرش1394/10/17 :

فصلنامه علمی _ ترویجــی پژوهــشهــای مه ــدوی
سال چهارم ،شماره  ،15زمستان 1394

پیشینه ادعاهای مظهریت و الوهیت سران بابیت و بهائیت،
در جر یانهای باطنی شیعه
محمدعلی پرهیزگار
چکیده

علــیمحمــد شــیرازی پــع از بابیــت ،در پــی ادعاهــای مهــدویت و نبــوت ،از
مظهریت و الوهیت خود سمن گفت .حسینعلی نوری نیز همزمان با ادعـای

نبوت ،خود را ظهور الهـی خوانـد و بـه دنبـال آن ادعـای الوهیـت کـرد .ایـن دو

جریـــــان نوظهـــــور ،مـــــدعی بـــــداعت و نـــــوآوری هســـــتند؛ امـــــا در بســـــیاری از
ادعاهایشــان ،از جریانهــای بــاطنی و انحرافـی تشـیو الگــو گرفتهانــد ک ـه خــود

برخاسته از آناند.

ای ـن نوشــتار بــا بررســی ادعاهــای الوهیــت و مظهریــت علیمحمــد شــیرازی و

حسینعلی نـوری ،بـه پیشینهشناسـی آنهـا پرداختـه و بـرای مماطـب روشـن
میســازد کـه ایـنگونــه ادعاهــای ســران بابیـت و بهائی ـت ،ریشــه در آدــار ســران

جریانهای بـاطنی و انحرافـی تشـیو دارد و در حقیقـت ،ادعـای بـه ظـاهر تـازۀ
سران بابیت و بهائیت ،بازگو کردن سمنان کهنه پیشینیان است.

واژگان کلیدی

مظهریت ،الوهیـت ،بابیـت ،بهائیـت ،جریانهـای بـاطنی شـیعه ،جریانهـای

نوظهور.

 .1دانشجوی دکتری رشته کالم اسالمی دانشگاه قم و محقق پژوهشگاه معارد (.)map@bahaiat.com
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مقدمه

علـی محمــد شـیرازی (ملقــب بــه بــاب و بنیانگــذار جری ـان بابیـت در ســالهای 1266 - 1260

قمری) از جمله مـدعیان مهـدویتی اسـت کـه عـالوه بـر بابیـت و مهـدویت ،از مظهریـت و الوهیـت

خــود نی ـز ســمن گفتــه اســت .او پــع از ادعــای مهــدویت خــود در ســال 1264قمــری( ،افنــدی،
 ) 99 :1992راه را برای خود باز دید و از نبوت و الوهیت نیز سمن گفت.

حسـینعلی نــوری _ ملقــب بــه بهــاد اهلل کــه مــدعی نبــوت شــد و پایــه بهائیــت را گذاشــت _ نیــز
OR

MA

GS

همزمان با نبوت _ که بر پایه بشارت «ظهور موعـود» توسـط علـی محمـد شـیرازی بـا عنـوان «مـن
NO

یظهـره اهلل» بیـان شـده بــود _ مـدعی الوهیـت شــد و پیـدایش خـود را ظهــور الهـی خوانـد .بهائیـت
دوره نبوت را با خاتمیـت پیـامبر اسـالم
الهی میخواند:

پایـان یافتـه میدانـد و پیـدایش حسـینعلی را ظهـور

ظهــور موعــود عظ ـیم ،ظهــور اهلل اســت و دوره نبــوت منته ـی گردی ـد؛ زیــرا رســول اهلل خــاتم
النبیین بوده( .اشراق خاوری :130 ،ج)78 ،1
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نوری از جمله کسانی است که با نفی توحید ،از یگانگی خود سمن می گوید« :انه ال اله اال انا

الباقی الفرد القدیم» (نوری ،بیتا 84 :و  )86و خود را خدای خدایان میخوانـد« :کـل اال لـوه مـن

رشر امری تالهت و کل الربوب من طفر حکمی تربت» (افندی :1340 ،ج.)255 ،2

بابی ـت و بهائیــت مــدعی بــداعت و نــوآوری هســتند؛ لــیکن شــواهد بس ـیاری وجــود دارد کــه

سران بابیت و بهائیت از جریانهای انحرافی تشیو الگوگرفتهاند؛ از جمله میتـوان بـه مـوارد زیـر
اشاره کرد:

فرقه اسماعیلیه از ت دیر اسماعیلیه بـر بهائیـت مینویسـد (هاجسـن )378 :1387 ،و فلسةفه نیکة

ارتبا شـوقی افنـدی بـا سـران اسـماعیلیه را گـزارش میدهـد (نیکـو .)59 :1390 ،دانوةنامه جدةان

اسة

گــرایش نقطویـان بــه بابیـت و یاریرســاندن بـه علـی محمــد شـیرازی در دینســازی را نقــل

م ـیکنــد (رضــازاده لنگــرودی )652 :1379 ،و صــاحب ثروفیةةه نی ـز از قــرائن الگــوگیری بابیــت از

حروفیه و نقطویه پرده برمیدارد (خیاوی.)21 :1379 ،

مقالۀ حاضر به پیشینه برخی ادعاهای مظهریت و الوهیت سران بابیت و بهائیـت پرداختـه و

ب ــا بیـ ـان شـــواهدی از تشـــابهها ،تجانعهـــا و اقـــدامات همســـان ،پیشـ ـینه آنـــان را در بعضـ ـی

جریانهای باطنی سدههای گذشته تشیو _ که برخی از آنان ادعای جدایی و نسخ اسـالم را هـم
بیـان کردهانـد _ جسـتوجو مـیکنـد؛ زیـرا بابیـت و بهائیـت دو جریـان انحرافـی برخاسـته از تشـیو
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هستند که ادعای جدایی و نسخ اسالم دارند.
ادعاهای مظهر یت

سران بابیت و بهائیت از جمله مدعیان مظهریت هستند که گرفتار تشبیه نیز شدهاند .سابقه

ادعاهای آنان را میتوان در گزارشهای کتابهای تاریمی ،کالمی و ملل و نحل یافت .در ایـن

نوشتار دیرینه برخی از این ادعاها را در جریانهای باطنی و انحرافی شیعه بررسی میکنیم:
 .1تشابه ادعاهای مظهریت

علی محمد شیرازی از جمله مدعیانی است که در توجیه ادعای مهدویت خود ،از ادعای تازه

مظهریت پرده برمیدارد:

آن که آنها را نجات دهد .مقامی که اول خلق است و مظهر اننـی انـا اهلل ،گونـه خـود را بـه
اسم بابیت قائم آلمحمد (عجل اهلل تعالی فرجه) ظاهر فرموده( .شیرازی ،بیتا)29 ،

آیتی _ از مبلغان و نویسندگان بهائیت (م1332ش)_ نیز ادعای مظهریت حسینعلی نوری را

این گونه گزارش میکند:

در سن چهل سـالگی بـه بغـداد مراجعـت فرمـوده در همـان سـال کتـاب ایقـان نـازل گشـت و

چون سنین عمر شریفش بـه چهـل و هفـت رسـید ،بعیـت جهـری واقـو شـد و در بـاغ نجیـب
پاشا در بغداد علنا مظهریت و م موریت خویش را اظهار فرمود( .آیتی ،بیتا)258 :

اشـراق خـاوری نویسـنده و مبلـد بهائیـت (م 1351ق) نیـز حسـینعلی را مظهـر الهـی خوانــده و

درباره امی بودنش مینویسد:

مظهر الهی باید نور الهی باشد و نـورانیتش از خـود او باشـد ،نـه از غیـر ،میـل ایـن آفتـاب کـه
نورش از خود اوست( .اشراق خاوری)379 :128 ،

وی در جای دیگر نیز مینویسد:

پیشینه ادعاهای مظهریت و الوهیت سرا بابیت و بهائیت ،در جر یا های باطنی شیعه

نظر کن در فضل حضـرت منتظـر کـه چقـدر رحمـت خـود را در حـق مسـلمین واسـو فرمـود تـا

S

مقــام ای ـن ظهــور عظ ـیم و موعــود کــریم از مظــاهر ســابقه بــاالتر اســت؛ زیــرا نبــوت بــه ظهــور
RM

AG

محمد رسول اهلل ختم گردیـد و ایـن دلیـل اسـت کـه ظهـور موعـود عظـیم ،ظهـور اهلل اسـت.
NO
O

(همو :130 ،ج)78 ،1

او گزارشی آورده است:

خداوند همانا در قرآن مجید حضرت رسول
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را خاتمالنبیین نامیده و سلسله نبوت را به
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و و
ل
و
وجود مبارکش ختم کرده و در سوره االحزاب نازل شده :وما ک وان لم وح وم ٌد َ وبا َ وح ٍد رمن رر وجا رلک جم
و و
اهلل وو وخ وات وم والن رب ری و
ین (احزاب )40 ،و از این مطلب در کمـال وضـوح عظمـت مقـام
وو رلکن ر لسول ر
مظهر الهی و موعود ملل و ادیان ظاهر میشود .به این معنا که مقام آن حضـرت ،رسـالت و
نبوت نبوده و نیست ،بلکه ظهور اهلل و مظهر مقدس نفع غیب الغیوب است کـه در قـرآن
و
ون وال وَن وی ـ ج رت وی له لم ل
و ج وج ل ل و
اهلل رفــل لضــلل رمـ وـن
مــژده ظهــورش بــه همـین اســم نــازل شــده :هــل ینظــر ر
جو و
ام (بقره( .)210 ،همو ،بیتا ،ج)114 ،1
الغم ر

حسینعلی نوری درباره هیکل و جمال و کینونت و ااتش مینویسد:
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اممی ّنزمت جنو اموحی مت شیف ا ا اه یف ات ام ّییفوم ک ظ یفا جنیفو ا میفام میفت م یفهلل
َ
ا میفیفا میفیفت میفیفد ا امعز ذ یف اهحیئیفیفو  .ق یف قیفیفد قیف ّیفدر م یفیفا ذا ا ش یف اء هیفیفاا ام ن یف اهویفیفز ن
اه و ک ن ف ه یللم ّ
امیاوا ک ا رض ک یللم ما ان ک ما ینون ک رقیفم میفت اعیفیئن عیفنن
ّ
ر ّ می هاا امنتا ما یعج یلت ا را یفه امعیفارفون ک قلیفق ف یفه ام ا یف امیفی میفا ّاطلیفن یفا
ّ
ّ
ّ
احیف ایفد ا نس یف ا ان انیفیفو فوقنیفیفون طیفیفوی هیفیفت ی ائیفیفه ک یتسنیفیفا ف یفه ک ینیفیفون میفیفت امیفیفاذت هیفیفم
ّ
ّ
ّ
نیفیفونی ا
مجیفیفای ا مجامیفیفه ک
ه یف نع ا ه ن یف ا ک
یس یفیفون .ق یف ذ یفهلل
ّ
ّ
ّ
یفیفنو ی ا یفیفنونه ک
حیفیفا ی ا حا تیفیفه ک
نایت ا نافیفیفه ک
نونتیفیفه ک
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
نایت ا ا اذیفا م
قلای ا قلاه امعز ذ اهحاو  S.قMAGمل ینت نسیس ا ارق ک ذیفهلل
R
ّ
ّ ّOO
ان فا هللکا اآلیت خی نسیس فن ق اما ّرا انNه امه ا هو امواحیفد امسیفا امعز ذیف امیفو ک  .مل ال
ّ
نیف نیفت ناط یفیفا جیئ یفهللک امیئ یفاء انیف ّ انیفیفا ا امیفیفه ا انیفیفا اه یف ات ام ّییفوم ک ازا ان یفیفق
ملنو ا مساء ان ّ انا ا امه ا ّ انا امعز ذیف اهحیئیفو  .قیف ّان ّ
امّ و ّییفة امسیفی قیفد قل یفت
میفیفا مهیفیفاها اهلیفیفمی ّانیفیفا ّنیفیفا ّ
منزهیفیفا یلمتیفیفا ان انیفیفو ف یف د ن ک ا موه ّییفة امسیفی قیفیفد جعلنیفیفا میفیفا
ّ
م امن ییف ّت امعیئیفا ک یعل ّیفمتم یلیئیفا ا ان انیفو فوقنیفون یفاممی فیفایلافوا یف ا مسیفاء ان
انیفیفو فعافیفیفون .ان ییفا م امسضیف هیفیفاا ا یفیفم ّانیفیفا جعلنیفیفا س مه یفیفا امسضیف یف خی ّ
امییفیفاوا ک
ا رض منمی بدئنا بامسض خی اهاننا ک ام می ناجعه ّا منمی نه احل ّ
مرة اقیفهلل امیفاا
ّ
ّ
میفت میفدنا ک انیفیفا امسایلیف هیفا أشیفاء ب یفوی یفت ف نیفیفون یف فضیف ر ظ یفیفا اهلیفمی بیفدء منیفیفمی ک
ام می یعو ( .نوری :153 ،ج)14 - 13 ،1

این ادعاها ریشه در جریانهای باطنی و انحرافی پیش از بابیت و بهائیـت دارد کـه بـه برخـی

از آنها اشاره میشود:
الف) مخمسه

مممســه از جملــه کســانی هســتند ک ـه از مظهریــت ســمن رانــدهانــد .اشــعری (از محــددان و

فرقهنگاران قرن سوم) درباره مظهریت در مممسه مینویسد:
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از این جهت به پیروان ابوالمطاب مممسه گفته میشـود کـه میپنداشـتند خداونـد بـزرگ
در پنج صـورت ممتلـ (محمـد ،علـی ،فاطمـه ،حسـن و حسـین) ظـاهر و متجلـی گشـت».

وی همچنین مینویسد« :پنداشتند حقیقت و صورت حضرت محمد

زیرا او نمستین شمم و ناطقی بود که نطق کرد( .اشعری)123 :1387 ،

مظهـر خداسـت؛

ب) نصیریه

نوبمتی _ از متکلمان و فرقهنگاران قرن سوم _ در گزارش نصیریه مینویسد:
آنان پندارند که خدای تعالی بعضی اوقات در جسد علی حلول میکرد و گویند آن زمانی که

NOORMAGSه
عل ـی درب بس ـیار ســنگین خیبــر را از جــای برکنــد ،بــه قــدرت ربــانی او بــود و زمــانی بــود ک ـ
خداوند در او حلول کرده بود( .نوبمتی)136 - 135 :1361 ،

حروفیه معتقدند خدای سبحان در شمم انسان متجلی میشود .این مظاهر الهـی در صـور

متوالیه انبیاد و اولیاد و عاقبت بهصورت الوهیت ظهور میکند (مشکور .)154 :1375 ،فضلاهلل
استرآبادی حضرت محمد

را آخرین و خـاتم پیـامبران میدانـد کـه پـع از او نبـوت بـه اولیـاد

میرسد که عبارتاند از امیر مؤمنان علی

تا امام حسن عسکری

و فضـلاهلل خـود را خـاتم

اولیاد و آخر آن مظاهر میخواند .او خود را سرآغاز دوره جدید و مظهر «الوهیت» میدانـد (همـو).

دختر او «کلمة اهلل هی العیا» و «قرةالعین» لقب داشت که به گمان برخـی فرقـهنگـاران بابیـت بـا
الگوگیری از حروفیه این لقب را به طاهره زرین تاج داده است (همو.)155 :
د) نقطویه

این فرقه ،مرشد را مظهر خدا و «انسان الهی» میانگاشتند (اکـاوتی .)137 :1391 ،در کتـاب

م ر نامه آمده است:

همان گونه که خاتم انبیاد هم صاحب نبوت و هم صاحب والیت است ،نبوت به وجـود او

خـتم میشـود و والیـت و جانشـینی او را علـی

جـایز می گـردد ،همان گونـه نیـز خـاتم اولیـا

(فضل) هم صاحب والیت و هـم مظهـر الوهیـت اسـت و والیـت بـه وجـود او خـتم میشـود.

پیشینه ادعاهای مظهریت و الوهیت سرا بابیت و بهائیت ،در جر یا های باطنی شیعه

ج) حروفیه

ازاینرو مقام جانشینی او فقـط مظهـری از الوهیـت اسـت و اولـین وصـی و قـائم مقـام او نیـز

کلمة اهلل هی العیا (دختر فضل) است( .رفیعی :1376 ،ج)245 ،6

هـ) اهل حلول

عبد القاهر بغدادی _ از محددان و فرقهنگاران قرن چهارم _ مینویسد:
دیدم بعض اهل حلول را .الحلمانیـة یسـتدل علـی جـواز حلـول االلـه فـی االجسـاد بقـول اهلل
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و و و ل وو ج
ل
وحل وف وق لعوا ول له وس راج رد و
ین (حجر )29 ،و
تعالی للمالئکه فی آدم :ف رإاا وسو جی لته وونفم لت رف ریه رمن ر ر
کان یزعم ان اهلل انما امر المالئکة بالسجود آلدم النـه کـان قـد حـل فـی آدم و انمـا حلـه النـه

خلقه فی احسن تقویم( .بغدادی ،بیتا)157 - 156 :

و) اهل حق

از جملـه اعتقـادات اهـل حـق ،اعتقـاد بـه حلـول یـا تجلـی اات حـق در جامـه و دون بشـر اســت

(خدابنــده .)87 :1382 ،بنــا بــه خالصــهنامــه ســرانجام ،جامــه بــه معنـای پیکـره و قالــب انســانی
اســت و چنانچــه بــه تکامــل برســد ،نــور و فــروغ الهــی در آن تجل ـی م ـیکنــد و بــه پای ـه مظهری ـت

میرســد (هم ـو .)88 :بــه اعتقــاد اهــل حــق ،هفتوانــه مظــاهر الوهی ـت هســتند (هم ـو.)90 - 89 :

برخی از اهلحق اولین تجلی کامل اات خدا را در حضرت علی

و دومین تجلـی تـام و تمـام را

در ســلطان اســحاق میداننــد و گــاهی اســحاق را دون ی ـا مظهــر عل ـی

دانستهاند (جیحونآبادی.)29 :1393 ،

خوانــده و آن دو را برابــر

 .2همانندی تشبیه و تجسیم خدا

ژپوهشاهیمهدوی

MAGS

سمن می گوید که موهای صورتش میجنبند:
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حسینعلی نوری در گفتار و نوشتار خود بـه تشـبیه و تجسـیم خـدا نیـز آلـوده شـده و از خـدایی
ّ
ّ
ّ
امل یف ّیفم ای أ یف یف ممی ب یفیفعاافمی ام یفیفی یتح یف ّیفرس یلیفیفع ع یفیفسحا اموج یفیفه ایفیفا یتح یف ّیفرس یل یفیفع
عسحا ا مواح قلامی ا

یلع( .نوری)123 :1339 ،

هنگامی کــه از او پرس ـیدند :شــما کــه خــود را خــدا میدان ـی ،چــرا گــاهی می گــویی ای خــدا و در

برخی نوشتههایت از او کمک میخواهی گفت:

ییفدیلوا ظیفاههلل بیفاط ک بیفیفاط ظیفاههلل م م ییفت اهلیفمی یفیفوا ک منیفت امنیفاف غسلیفیفة
میئ خ
ی( .همو)405 :153 ،

وی از زندان رفتن خدا نیز سمن گفته است:
قد تع ا مت افق امیجت یلل می یا اهیا اه یئ ای ا فامق ا

عیئاح( .همو)417 :

این جمالت حسینعلی نوری از جنع کلمات جریانهای انحرافی پیش از اوست.
الف) مغیریه

بغدادی در گزارش مغیریه از آلودگی آنان به تشبیه و تجسیم خدا مینویسد:
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زیلیفیفم ان معیئیفیفو حل رجیف میفیفت نیفیفور ک میفیفه ایلضیفیفاء ک قلیف

شهرستانی)208 :1421 ،
S

ینیئیفیفن منیفیفه ارک یفة( .بغــدادی ،بیتــا146:؛

چندین تن از غالت که مشهورترین آنان مغیرة بن سعید و ابو منصور عجلی بودنـد ،بـه خـاطر

آن RM
شهرت یافتند که خدا را با مشـممهای انسـانی توصـی
OO
AG

N

کردهانـد .بـهطور عـامتر بسـیاری از

غالت معتقدند خدا در اات خود روح یـا نـوری الهـی اسـت کـه میتوانـد بـه صـورتها و شـکلها و

مملوقـات ممتلفـی تجلـی یابـد؛ درنتیجـه بــه حلـول اات الهـی در جسـم انسـان بـهویژه در کالبــد
امام باور داشتند (دفتری.)80 :1383 ،
ب) نصیریه

اشعری در گزارش جریان نصیریه آورده است:
از پیامبر اسالم

کسی برتر و شایستهتر و فاضلتر از حضرت علی

و بعـد از او فرزنـدان

او که بهترین مردم بودند وجود نداشتند ،خداوند در پیکر و بهصورت آنان ظاهر میشد و با

زبان آنها سمن می گفت و با دست آنها عمل میکرد ،از این جهت است که ما نام خدا را

بر آنها اطالق میکردیم( .اشعری)353 :1387 ،

ادعاهای الوهیت

س ــران بابیـ ـت و بهائیـ ـت از جمل ــه م ــدعیان هس ــتند کـ ـه در کن ــار ادع ــای مه ــدویت ،نب ــوت و

مظهریـ ـت ،م ــدعی الوهیـ ـت نیـ ـز ش ــدهاند .در ایـ ـن نوش ــتار س ــابقه ادعاه ــای الوهیـ ـت آن ــان را در

جریانهای باطنی و انحرافی شیعه بررسی میکنیم:
 .1ریشه ادعا

علیمحمد شیرازی در پـی ریاضـتهای خـود (اشـراق خـاوری64 - 62 :1991 ،؛ آیتـی ،بیتـا:

ج )34 ،1ادعاهـای بابیـت تــا الوهیـت را مطـره کـرد .ایـن کـار او برگرفتــه از بـاور فضـلاهلل نعیمـی
_ سرکرده جریان حروفیه _ است .او دراینباره می گفت:

پیشینه ادعاهای مظهریت و الوهیت سرا بابیت و بهائیت ،در جر یا های باطنی شیعه

نصیریه بر این باورند که خدا نیز بهصورت بعضی اشماص ظاهر میشده است؛ چون پـع

آدمی درنتیجه ریاضت و کمال میتواند به درجه الوهیت برسد( .مشکور)153 :1375 ،

فضلاهلل حروفی پع از بازگشت از مکه دوباره به خوارزم رفت و مدتی نـامعلوم در آنجـا مانـد

در این هنگام بود که پع از اهتمام جدی به عبادت و ریاضت ،رؤیاهای مهمی دید که در آنها
درباره م موریت آینده ،بزرگ ری ش ن خود و اهمیت کاری که بر عهده دارد اشاراتی یافت (اکـاوتی،
 :1391ج.)379 - 378 ،20
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 .2تصریح در ادعا

علیمحمد شیرازی بیپرده ادعای ربوبیت و الوهیت کرده و خود را اات اهلل مینامد:
ش یف د ا انیفیفه امیفیفه ا هیفیفو اهلیفیفمی نک اهال یف خی ک ان یلیفیفع قیئ یف نیئ یف نا ا ک نون ت یفه.

(شیرازی ،بیتا)5 :

او درباره ظهور ربوبیتش مینویسد:
چون که ظهور سر ظهور اهلل نه ظهور به شـ ن نبـوت و والیـت ،بـل بـه ظهـور ربوبیـت از ایـن

جهت بود که ظاهر شد به ظهور اننی انا اهلل ال اله اال انا در حین ظهور اول کسی که بـه مـن

بیعت کرد ،محمد
ائمه

بود ،چنانچه نم حدیث اسـت ،بعـد امیرالمـؤمنین

( .شیرازی ،بیتا :تفسیر نقطه باد زیر بسم اهلل)

بـود و بعـد

حسینعلی نوری نیز با نفی توحید ،از یگانگی خود نوشته است:
ّ
ّ
انه امه ا انا امیئایق امسا ام

دمی( .نوری ،بیتا 84 :و )86

وی برخی صفات الهی را برای خود میشمارد:

ژپوهشاهیمهدوی
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ّ
ّ
یا مأل ا ن اء امسعوا نداء ماممی ا مساء انه ینا ینم مت ش ا یفجنه ا یلهیفم انیفه امیفه ا
ّ
ّ
اهتنبا اهتیوا اهتعای امعلمی ارنمی( .همو)124 - 123 :
انا اه تدر

او در ادامه آورده است:

ّ
ّ
ّ ّ
یفارق انیفه امیفه ا انیفا
امنتا یلت هاا امنتیفا امیفا ین یفق ب

ا ّذا م ان لنعنم ما ّنّ
امعز ذ ارا

و اضافه میکند:

د( .همو)126 - 125 :

ّ
قا ک قومه ار ّیفق انیفه ین یفق
)136

ّ

یف ّ شیف ن ّانیفه امیفه ا ّ انیفا امسیفا امواحیفد امعلیفمی خ
اریئ

یفا( .همـو:

حسینعلی نوری در قصیده ورقائیه خود را خدای خدایان میخواند:
ّ
ّ
ا موحل مت رشیفیفح امیفیفهلل فامیفیفت

ج)255 ،2

ک

ّ

امهلل و

مت طسح حکی فهلل ّ ت (افنـدی:1340 ،

وی در لوح تولدش با جملهای متناقض ،از ادعای الوهیت خود پرده برمیدارد:

َ َ َّ
َ ن
َ َ
َ َ َ
َ َ َّ
َ
ِ ِا ِمس ِیفه اَیله ِیفم ام َعهیف ِمی َک
ف ا حباا ِمت هاا امسج ِیفا امیفا ف یف ِه ا یفتو مجیفا ام ِ یفد ِم یلیفع یلیفر ِ
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ف

َ

َ

َ

َ

ِه نک ِمد َمت مل َذ ِلد َک مل نذومد( .اشراق خاوری)50 ،1981 ،

و خود را حقیقت الرحمان میخواند:
GS

َ َن
ََ َا
ََ
هاحل ملیلة نک ِم َد فهیا ح
ِ ا ّن ِ

NO
OR

MA

ة َّ
امرْح ِت( .همو)55 :

عبـاس افنــدی _ دومــین ســرکرده بهائیــت معــرو بــه عبــدالبهاد _ نیـز در گزارشـی از ادعاهــای

الوهیت قدوس و قرةالعین خبر میدهد:

حضرت قدوس روحی له الفداد یک کتاب در تفسیر صـمد نـازل فرمودنـد از عنـوان کتـاب تـا
نهایتش انی انا اهلل است و جناب طاهره انی انا اهلل را در بدشت تا عنان آسمان باعلی النداد
بلند نمود( .افندی :1340 ،ج)255 ،2

انحرافات فکری جریانهای باطنی شیعه دارد:
الف) نصیریه

اش ــعری قم ــی از اب ــنتیمیـ ـه گ ــزارش مـ ـیکن ــد کـ ـه از ب ــدعتهای فرق ــه نصـ ـیریه ایـ ـن اس ــت

که می گفتهاند:

اش د ان امه ا ح در انیفز امیئ یف خی ؛ اشیف د ان امیفه ا

)353 :1387

یفلاان نک ام

یفوة اهتیف خ
ی( .اشـعری،

ب) حروفیه

بر اساس برخی گزارشها ،حروفیان در ااان و اقامه به الوهیـت و وحـدانیت فضـلاهلل نعیمـی

شهادت میدادند:

اش د ان امه ا فض ا

( .دبوت :1388 ،ج)86 ،13

ج) نقطویه

نقطویه در گزارشهای خود آورده اسـت کـه محمـود پسـیمانی (سـرکرده جریـان نقطویـه) نیـز

پیشینه ادعاهای مظهریت و الوهیت سرا بابیت و بهائیت ،در جر یا های باطنی شیعه

بــا بررســی جریانهــای پــیش از بابیــت و بهائیــت روشــن میشــود کــه ایــن ادعاهــا ریشــه در

آشـ ـکارا از خ ــدایی دم مـ ـیزد« :ال ال ــه اال ان ــا» (اکـ ـاوتی .)137 :1393 ،خی ــاوی _ از نویس ــندگان

معاص ــر _ نیـ ـز نوش ــته اس ــت :نعیم ــی _ مرش ــد جری ــان حروفی ــه _ در س ــرودههای خ ــود از الوهیـ ـت

دم میزند:

پنبه غفلت ز گوشش ،خواجه چـو آرد بـرون

بش ـ ـ ــنود از کائن ـ ـ ــات «انـ ـ ـ ـی ان ـ ـ ــا اهلل» م ـ ـ ــا
(خیاوی)196 :1379 ،
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یادسپاری :برخی از بابیان و بهاییان در مقام توجیـه ادعاهـای الوهیـت و ربوبیـت علـی محمـد

شـیرازی و حسـینعلی نـوری از شــطر بـودن آنهـا سـمن گفتهانــد و بـه جمـالت بایزیـد بســطامی

استناد کردهاند .در مقام پاسخ بایـد گفـت :میـان ادعاهـای علـی محمـد و حسـینعلی بـا جمـالت

بایزید بسطامی که از الوهیت دم زده است ،تشابه و تفاوتهایی وجود دارد.

آری ،هــر ســه از الوهیــت دم زدهانــد؛ لــیکن شــیرازی و نــوری بیپــرده از «ال الــه اال انــا» و ...

ســمن گفتهانــد و بســطامی بــا گفتــاری کنــایی و شــطر گونه از الوهی ـت دم زده اســت .بســطامی

در اینباره می گوید:
«م

جیئی و ا » ک « یئحای ما ایلهم ش

ی»( .شمع :1387 ،ج)409 ،15

جمالت حالج نیـز همچـون تعـابیر بایزیـد اسـت .او نیـز بـا صـراحت ادعـای الوهیـت نکـرده و بـا

جمالت ـی شــطر گونه می گوی ـد« :انــا الحــق» (هم ـو .)410 :بــر ای ـن اســاس ادعاهــای علــیمحمــد
شیرازی و حسینعلی نوری از جنع جمالت حالج و بایزید نیست که بتوان توجیرشان کرد.

 .3تشابه مدعی

ژپوهشاهیمهدوی

شیعه دارد:

الف) آغاز دوره الوهیت

مقام این ظهور عظیم و موعود کریم از مظاهر سابقه باالتر است؛ زیرا نبوت به ظهور محمد
خاوری :130 ،ج)78 ،1

ایـن سـمن ریشـه در کـالم سـید اسحاق(مرشـد و نویســنده حروفیـه) دارد .وی دربـاره آغــاز دور
GS

ال اول ،شمار  ،1بت 1390

رسول اهلل ختم

گردیـد و ایـن دلیـ ل اسـت کـه ظهـور موعـود عظـیم ،ظهـور اهلل اسـت( .اشـراق

الوهیت مینویسد:

RMA

 سال چهار  ،شمار  ،15زمستا 1394

اشراق خاوری از پایان نبوت و آغاز دوره الوهیت سمن می گوید:
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بابی ـت و بهائی ـت مــدعاهای گونــاگونی در ای ـن زمینــه دارد ک ـه ســابقه در جریانهــای بــاطنی

همازن که در زمان حضرت انبیا صلعم دور نبوت به والیـت تمـامی کـه خـتم نبـوت عبـارتی

ازین معنی در زمان خو که آدمی دور والیت بـه الوهیـت منتهـی هسـتی و تـا خـدا خـوه ظـاهر

نکـرده بیـان کتــب سـماوی عمومــا و قـرآن خصوصـا و معن ـای انسـانیت ظــاهر نبـی( .هــوارت،

)16 :1327

او در جای دیگری آورده است:
ک ان شق ام اا ک انهتاء زمان نیئو چیفون ابتیفدا زمیفان ک ییفی ک قیفو اک ابتیفداء ظ یفور امیفوه ی
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مهالن ه ر و ک ایت تهلل ن ربنم اا فهلل ن ام اا م

له امیئدر( ....همو)49 :

خیاوی نیز در گزارش حروفیه مینویسد:
حروفیه دور کائنات را بر سه اساس مبتنی میدانند :نبـوت ،امامـت و الوهیـت کـه بـا ظهـور
فضلاهلل استرآبادی _ که مهدی است _ دور الوهیت شروی شـده اسـت( .خیـاوی195 :1379 ،؛
رفیعی :1376 ،ج)244 ،6

با ظهور فضل اهلل صورت کامل خداوند در وجود شمصی که به  32حر معر تـام دارد ،بـه

ظهــور میرســد (اکــاوتی :1391 ،ج .)384 ،20دوره الوهیـ ـت بــا آخــرین ام ــام آغــاز میشــود ک ــه
مهدی

است .مهدی «فضل» است (خیاوی .)195 :1379 ،به اعتقاد فضل ،با عبور آدمی از

مراحــل نبــوت و والی ـت ،نبــوت بــه مرحلــه الوهیـت رس ـی ده اســت و او پرچمــدار هــدایت بشــر بــرای
ب) انکار خدا

حسینعلی نوری با جمله «ال اله اال انا» از وحدانیت خدا و انکـار خـدای سـبحان سـمن گفتـه

است .این ادعا شبیه جمله «استعن بنفسک الذی ال الـه اال هـو» اسـت کـه از رسـالههای محمـود

پس ـیمانی گــزارش شــده اســت (اکــاوتی )137 :1393 ،و او ای ـن عبــارت را بــه جــای «بســم اهلل
الرحمن الرحیم» مینوشت و مرادش این بود که از خویشتن یاری بجو که جـز تـو خـدایی نیسـت

(مشکور )119 :1375 ،و این به معنای انکار خداست؛ همان حرفی که حسینعلی نوری میزند.

جملـه «ال الــه اال انــا» نیـز در گزارشهــای صــادق کیـا از نوشــتههای نقطویـان بسـیار گــزارش شــده
است (اکاوتی.)137 :1393 ،
ج) انسان خدای

ادعاهــای ســران بابی ـت و بهائیــت نشــان گر آن اســت ک ـه آنــان در پ ـی نــوعی انســانخدایی

هستند .این اعتقاد در میان گروهکهـای بسـیاری وجـود دارد .مجـذوبعلـیشـاه کبـودرآهنگی

دراینباره مینویسد:

پیشینه ادعاهای مظهریت و الوهیت سرا بابیت و بهائیت ،در جر یا های باطنی شیعه

رسیدن به چنین جایگاهی است (رفیعی :1376 ،ج.)245 ،6

دیگر طایفه مالحده و تناسمیهاند که خود را نقطویه میخوانند و مبداد اشـیاد را اات مربـو

می گویند و آن عبارت است از روح انسانی و ایشان خود را خدا میخوانند و می گویند انسان
تا خود را نشناخته است ،بنده است و چون خود را شناخت ،خداست( .کبودرآهنگی ،بیتا)9 :

د) تثلیث

حسینعلی نوری در دعای هنگام قیام نماز بهائیت دستور میدهد که گفته شود:
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ّ
ّ
ّ
ش د ا ّانه امه ا ّ هو .مه ا میفا ک خ
ارلیفق .قیفد اظ یفا م یفهلل امه یفور ک منلیفم ام ّ یفور امیفا
ب یفیفه ان یفیفار ا ف یفیفق ا یل یفیفع ک ن یفیفت یفیفدرة اهنهت یفیفی ک ارفس یفیفن ّ
امن یفیفد ء یفیف خی ا رض ک ّ
امی یفیفااء.

(نوری ،بیتا)38 :
S
AG
M
این دستور حسینRعلی ،همان تثلیث مسیحیت و علویهای بکتاشی یـا اقـالیم دالدـه یزیدیـه
O
NO

است .در مسیحیت گفته میشـود اهلل ،روح القـدس و مسـیر .در بکتاشـیه از خـدا ،محمـد و علـی

سمن می گویند و یزیدیه از خدا ،ملک طاووس و شیخ عادی یاد میکننـد و حسـینعلی نـوری از
اهلل ،مکلم طـور و مشـرق ظهـور (خـودش) نـام میبـرد کـه بـه معنـای تثلیـث اسـت (آیتـی:1389 ،

ج.)306 ،2

 .4تجانس تعابیر مدعیان

گـاهی جــنع جمــالت نیــز در ادعاهــای ســران بابیـت و بهائیــت ،الگــو گرفتــه از دیگــران اســت.

حسینعلی نوری هنگام بیان حکم لوا مینویسد:
ّ
انا نیتحیی ان نا

ژپوهشاهیمهدوی
ال اول ،شمار  ،1بت 1390

 سال چهار  ،شمار  ،15زمستا 1394
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ا حنم امغلاان( .نوری ،بیتا)104 :

این گونه از عبارتپردازی ریشه در جمالت محمود پسیمانی دارد .او مینویسد:
بیشـرم آیــی ،اهلل ال ابــالی آیـی تــا بــه کـل فعـال محمــود آمــده باشـی ،و جملــه اولی ـات را بــه

محمود که نفع ال

یستحیی است آخرده کرده( . ...اکاوتی)115 :1393 ،

 .5اقدامات همسان مدعیان

حســینعلی نــوری از عل ـی محمــد ش ـیرازی گــزارش م ـیکنــد ک ـه او «مــن یظهــره اهلل» را قبلــه

متحرک پیروان خود معرفی میکرد:

ّ
اّنا ام یئلة مت یه احل ا می ین ل فن ل ای ان ییت

ّر( .نوری ،بیتا)129 :

حسینعلی نوری نیز با بهره گیری از این حکم ،خود را قبله گاه بهائیت ساخت و پیروان خود

را به سجده بر خود واداشت:

ّ
ّ
انا ار مت ّ
امصلوة کموا کجیفوهنم شیف هلل ا قیفدف اه یفام اه ّیفدف امیفا جعلیفه ا  ...م یئیف

اه مد ئت امیئ

1

اء( .همو)7 :

فرهـاد دفتـری پــع از گـزارش ادعاهــایی کـه دربـاره الوهیـت الحـا کم بــامر اهلل شـده ،از ســجده
 .1مقبل ،یعنی محلی که نمازگزار به طر آن توجه می کند که قبله نامیده میشود.
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بر او مینویسد:
حاکم تمایل شدیدی به زهـد و پرهیزگـاری پیـدا کـرده بـود .در سـال  403قمـری مـردم را از
سجده کردن در برابر خود منو کرد( .دفتری)226 :1383 ،

ایـ ـن گ ــزارش گـــواه آن اس ــت کـ ـه م ــردم الح ــا ک م بـــامر اهلل را خ ــدا پنداشـــته و ب ــر او ســـجده

میکردند (همو).
نتیجهگیری

بــر اســاس پیشــینه ای کــه از ادعاهــای مــدعیان مظهریــت و الوهیــت بیــان شــد و شــباهتها،

تجانعهـا و اقـدامات همسـانی کـه میـان آن مـدعیان و ادعاهـای سـران بابیـت و بهائیـت وجـود
نهتنها بداعت و تازگی ندارد ،بلکه مسبوق به سابقه و الگوسازی شده از آدار جریانهای باطنی و
انحرافی شیعه است که پیش از این دو مسلک میزیستند.

NOORMAGS

پیشینه ادعاهای مظهریت و الوهیت سرا بابیت و بهائیت ،در جر یا های باطنی شیعه

دارد ،روشن میشود که ادعاهـای مظهریـت و الوهیـت علـیمحمـد شـیرازی و حسـینعلی نـوری،

37
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منابع

_ آیتــی ،عبدالحســین (1389ش) ،کوةةف ال ی ة  ،علیامیــر مســتوفیان ،تهــران ،نشــر راه نیکــان،
چاپ اول.

_ ________________ (بیتا) ،الک اکب الدری فل مآیر البدائی  ،بیجا ،بینا.

_ اشراق خاوری ،عبدالحمید (128ب ،)1گن ینه ثةدود و اثکةا  ،بیجـا ،مؤسسـه ملـی مطبوعـات
امری.

_ ________________________ (130ب) ،رثیق مخت  ،تهران ،مؤسسه ملی مطبوعات امری.

_ ________________________ (1981م) ،رساله ایا تسعه ،امریکا ،نشر لجنه ملی امور احبای ایرانی
در امریکا ،چاپ ششم.

_ ________________________ (1991م) ،مأالع االن ار ،بیجا ،مؤسسه مرآت.
_ ________________________ (بیتا) ،قام س ت قیع منیع ،بیجا ،بینا.

_ اش ــعری قم ــی ،س ــعد ب ــن عب ــد اهلل ب ــن ابیخلـ ـ (1387ش) ،المقةةةاالت و الفةةةر  ،محم ــدجواد

ژپوهشاهیمهدوی
ال اول ،شمار  ،1بت 1390

 سال چهار  ،شمار  ،15زمستا 1394
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مشکور ،تهران ،انتشارات آشیانه کتاب ،چاپ دوم.

_ افندی ،شوقی (1992م) ،قرن بدیع ،کانادا ،مؤسسه معار بهایی ،چاپ دوم.

NOORMAGS

_ افندی ،عباس (1340ش) ،مکاتیب عبدالبداح ،مصر ،بینا ،چاپ اول.
_ الهی ،نورعلی (بیتا) ،ر ان ال ق ،بیجا ،بینا.

_ بغـدادی ،ابیمنصـور عبـد القـاهر بـن طـاهر (بیتـا) ،الفةر ة ن الفةر  ،قـاهره ،مؤسسـة الحلبـی و
شرکاة للنشر و التوزیو.

_ دبوت ،ا کبر (1388ش) ،دانونامه جدةان اسة

اسالمی.

(مـدخل حروفیـه) ،تهـران ،بنیـاد دائـرة المعـار

_ جیحونآبادی ،نعمتاهلل بن بهرام (بیتا) ،ثق ال قائق ،تهران ،نشر سها.

_ خدابنده ،عبداهلل (1382ش) ،شناخت فرقه ا ثق ،تهران ،مؤسسه انتشارات امیرکبیر ،اول.
_ خیاوی ،روشن (1379ش) ،ثروفیه (ت قیق در تاریخ و آراح و عقاید) ،تهران ،نشر آتیه ،اول.

_ دفتری ،فرهاد (1383ش) ،تاریخ و عقاید اسماعیلیه ،فریدون بـدرهای ،تهـران ،نشـر و پـژوهش
فرزانروز.

 .1مراد از «ب» ،تقویم جعلی بهائیت است که بدیو نام دارد.

www.noormags.ir

_ اکاوتی قرا گزلو ،علیرضا (1393ش) ،جنبش نقأ یه ،قم ،نشر ادیان.

_ اکــاوتی قرا گزلــو ،علیرضــا؛ فاطمــه الجــوردی (1391ش) ،دائةةرة المعةةارر ةةالری اس ة مل (مــدخل
حروفیه) ،تهران ،مرکز دائرة المعار بزرگ اسالمی.

_ رضازاده لنگرودی ،رضا (1379ش) ،دانوةنامه جدةان اسة

دائرة المعار اسالمی.

(مـدخل پسـیمانیه) ،تهـران ،بنیـاد

_ رفیعی ،علـی (1376ش) ،دایةرة المعةارر توةیع (مـدخل اهـل حـق) ،تهـران ،نشـر سـازمان دایـرة
المعار تشیو.

_ شــمع ،محمــدجواد (1387ش) ،دایرةالمعةةارر ةةالری اس ة مل (مــدخل تصــو ) ،تهــران ،مرکــز
دائرةالمعار بزرگ اسالمی.

_ مشـ ــکور ،محمـ ــدجواد (1375ش) ،فر نةةةةق فةةةةر اسةةةة مل ،مشـ ــهد ،آسـ ــتان قـ ــدس رضـ ــوی،

پیشینه ادعاهای مظهریت و الوهیت سرا بابیت و بهائیت ،در جر یا های باطنی شیعه

_ شهرســتانی ،ابــیالفتر محمــد ب ــن عبــدالکریم بــن ابیبک ــر احمــد (1421ق) ،الملةةة و الن ةةة ،

_ نیکو ،حسن (1390ش) ،فلسفه نیک  ،علی امیر مستوفیان ،تهران ،نشر راه نیکان ،چاپ اول.
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بیروت ،دارالمعرفة ،چاپ نهم.

_ شیرازی ،علیمحمد (بیتا) ،تفسیر س ره ثمد ،تفسیر نقطه باد زیر بسم اهلل ،بیجا ،بینا.
_ __________________ (بیتا) ،دالی السبع  ،بیجا ،بیتا.

_ __________________ (بیتا) ،ل ح یک الدین (به ضمیمه بیان عربی) ،بیجا ،بینا.
_ کبودرآهنگی ،محمدجعفر (بیتا) ،رسائ م ذو ه (رساله اعتقادات) ،بیجا ،بینا.
چاپ سوم.

_ نــوبمتی ،حســن بــن موســی (1361ش) ،فةةر الوةةیع  ،محمــدجواد مشــکور ،بیجــا ،انتشــارات
علمی فرهنگی.

_ نوری ،حسینعلی (1339ش) ،ادعیه ثضرت م ب ب ،مصر ،بینا.

_ ________________ (153ب) ،آیةةةةار قلةةةة اعلةةةةل ک ةةةةاب مبةةةةین ،بیجـ ــا ،مؤسسـ ــه معـ ــار امـ ــری،
چاپ سوم.

_ ________________ (بیتا) ،اقدس ،بیجا ،بیت العدل.

_ هاجس ــن ،مارش ــال گ ــودوین س ــیمز (1387ش) ،فرق ةةه اس ةةماعیلیه ،ترجم ــه :فری ــدون ب ــدرهای،
تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ ششم.

_ هوارت ،کلمنت (1327ش) ،م م عه رسائ ثروفیه ،لیدن ،مطبعة بریل.
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