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 االنسان ابن مفهوم در یتئبها موعودگرایانه نگاه نقد
 ادیان متونبراساس 

 1فر حیدری مجید
 2زگاریپره یعل محّمد

 دهیچک
 بوور را آن یووانهودی کووه اسووت مقوودس کتوواف اصووطالحات از «االنسووان ابوون» هیوکن
 را ی؟ع؟سویع حضورت نیوز یانحیمسو د؛نکن یم  یتطب آخرالزمان موعود حیمس
 یبرخو د.نوکن یمو یمعرفو آخرالزموان یمنجو و مقودس کتواف موعود االنسان ابن
 موجووووود یمهوووود بووووا «االنسووووان ابوووون» یکارکردهووووا  یووووتطب بووووا زیوووون انیعیشوووو

 انیووم نیووا در داننود. یموو اسوالم یمنجوو همووان را تیشخصو نیووا ؟جع؟موعوود
 یپو در ،گونواگون یهوا  یتطب با ،است تشی  یانحراف انشعابات از که یانبهائ

 .هستند شانخود اهداف به یابی دست
 تیشخصو یهوا  یوتطب یلویتحل _ یفیتوصو پوژوهش روش هیوپا بور نوشتار نیا
 منحووورف گوووروه و اسوووالم و تیحیمسووو و تیوووهودی دگاهیووود از را «االنسوووان ابووون»

 نیوووا پایووان در .پوووردازد یموو هوووا آن  یووتحل بووه سوووپس کنوود؛ یمووو انیووب تیووبهائ
 یمهوود امووام همووراه کووه دنشناسوو یموو ی؟ع؟سوویع حضوورت همووان را تیشخصوو
 هیوپا بور سورانجام و کورد خواهد اقتدا حضرت آن به و دآم خواهد ؟جع؟موعود
 نقووود و شووومرده نادرسوووت را آنوووان یوووان،بهائ اتقووویتطب در تناقضوووات و فیوووتحر
 .کند می
 یدیکل واژگان
 انسان. پسر بهائیت، نقد موعود، منجی ،آخرالزمان موعود، االنسان ابن

                                                        
 .قم معارج پژوهشگاه استادیار .1

کوووووالم اسوووووالمی دانشوووووگاه قوووووم و پژوهشوووووگر پژوهشوووووگاه معوووووارج .2 ( نویسووووونده مسوووووئول) قوووووم دانشوووووجوی دکتوووووری 
(MAP@Bahaiat.com). 
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 مقدمه
 )مستر است. رفته کار به دیجد عهد در مرتبه 80 که است ییها  هیکن نیتر جیرا از 1االنسان ابن

 :1389 ،یاردسووتان یمانی)سوول انوود. دانسووته مرتبووه 83 را تعووداد نیووا یبرخوو (219 :1394 هوواکس،
 و مرتبوه 14 مورقس  یوانج و مرتبوه 26 لوقا  یانج و مرتبه 31 یمت  یانج  ،یاناج انیم در (95
 93 بوا ینبو الیوحزق کتواف زیون میقود عهود در .انود کورده تکورار را هیوکن نیوا مرتبوه 12 وحنوای  یانج

 دو با ینب الیدان کتاف سپس دارد؛ ها کتاف انیم در عنوان نیا تکرار در را سهم نیشتریب مرتبه،
 است. گرفته یشیپ داوود ریمزام کتاف از مرتبه

 بووا  یووتطب هیووپا بوور کنیلوو اسووت؛ شووده یبررسوو هووا نوشووته یبرخوو در «االنسووان ابوون» تیشخصوو
 یا طرفانوه یبو یلویتحل رو ایون از ی؟ع؟،سویع حضورت یا ؟جع؟موعود یمهد کارکرد ای تیشخص
 یمانیسول ؛1396 کوارگر، ؛1395 فر، یمانیکند.)سل یمعرف را «االنسان ابن» قتیحق که نشده ارائه

 (1389 ،یاردستان
 یسوووتیک دربووواره تیوووبهائ و مسووولمانان ،یانحیمسووو ،یوووانهودی دگاهیووود نیووویتب بوووا نوشوووتار نیوووا

 یریوگ جوهینت و یبنود جمو  هوا، دگاهیود یبرخو نقود بوه هوا داده تحلی  و 2«االنسان ابن» تیشخص
 .پردازد یم

 االنسان ابن کیستی
 شووان خووانواده هووم زبووان هماننوود )بارنوواش( یآراموو در و آدام( )بوون یعبوور در «انسووان پسور» واژه

 کاربرد اما است؛ انیآدم همه بر اطالق قاب  و یانسان فرد کی یمعنا به اص  در آدم( )ابن یعرب
 ق.م( 200-150 )حودود الیودان کتواف سوندهینو کوم دسوت دارد. سوابقه هوودی خیتوار در واژه، نیوا

 ر،یوو)آژ .اسووت هبوورد کووار بووه اش یشووناخت فرجووام و یشووناخت نجووات یمعنووا بووه را واژه نیووا بووار، اول
1393: 183) 
 در کنیلوو باشوود؛ داشووته یاضوواف ایوو یوصووف صووورت دو توانوود مووی یفارسوو زبووان در بیووترک نیووا
 هوم یعنوی خداسوت؛ پسور عنووان برابور در و یاضواف بیترک کی یابهام چیه بدون گرید یها زبان
 (96 :1389 اردستانی، )سلیمانی انسان. پسر هم خداست، پسر
 و اسوالم ت،یحیمسو ت،یوهودی انیواد دگاهیود از االنسوان ابون تیشخصو یبررسو بوه بخش نیا

                                                        
1. son of man 

 جهوت بوه بلکوه نیست، آن بودن آسمانی و الهی معنای به آسمانی، ادیان کنار در بهائیت گرفتن جای که است روشن .2
 اند. کرده مطر  الزمان آخر منجی و مهدویت قلمرو در که است جریان این سران ادعاهای
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  پردازد: یم تیبهائ انیجر
 تیهودی .1

 بورای کوه اسوت رفتوه کوار به یتهودی موعود حیمس یبرا میقد عهد در «االنسان ابن» اصطالح
 بودند: معتقد انیپا یب یسلطنت او

 میقوود نوزد و آمود آسومان یابرهوا بوا انسوان پسور مثو  نوکیا و سوتمینگر شوب یایور  در و
 تووا شوود داده او بووه ملکوووت و جووالل و سوولطنت و آوردنوود یو حضووور بووه را او و دیرسوو امیوواال
 و یجوواودان سوولطنت او سوولطنت نوود.ینما خوودمت را او هوا زبووان و هووا امووت و هووا قوووم  یوجم
  (14-13 :7 دانیال، کتاف ؛)همو شد. نخواهد زائ  او ملکوت و است زوال یب

 از ،دیوجد یکارکردهوا و نوام بوا اسوت، یآسومان یحایمسو هموان انسوان، پسور ،یتهودی باور در
 او خواننود. یم حایمس را او (3 :13 عزرا، )دوم عزرا و (4 :52 ؛10 :48 اخنوخ، )اول خنوخا رو این
 (25 :13 ؛29 :7 ؛32 :12 اخنوخ، )اول است. شده دهینام زین «داوود شاخه»

 بوا زموان هوم را او آمودن ال،یودان اوسوت. برجسوته یژگویو «انسان پسر» یشناخت فرجام خصلت
 او یاصووول فووهیوظ (13-12 :7 ال،یوو)دان دانوود. یموو خوودا یداور شوورو  و کووافران یامپراتووور انیووپا

 )اول اسوت. کواران گنواه ینوابود و تیومحکوم و کاران درست نجات یبرا یشناخت فرجام یتیفعال
 (32 :12 عزرا، دوم ؛10-2 :48 اخنوخ،
 شوووود؛ یمووو خوانوووده «داور» خووودا خوووود یگووواه و دارد نقوووش «یانیوووپا یداور» در «انسوووان پسووور»
 از (1 :46 اخنووخ، )اول د.یوآ یم او همراه «انسان پسر» که یحال در (26 :7 عزرا، دوم ؛7 ال،ی)دان
 (184 :1393 ر،ی)آژ شود. یم منصوف یداور به خدا یسو از او که گفت بتوان دیشا رو نیا

 هموووان او بلکوووه سوووت؛ین حایمسووو مووووازات در یتیشخصووو انسوووان، پسووور م،یقووود عهووودبراسووواس 
 یهووا جنبووه بووا یجهووان نیووا نجووات ینوووع زیوون حایمسوو نجووات اسووت. شووده توور یانسووانفرا یحایمسوو
 چهوووره هوووا، جنبوووه نیوووا حفووو  بوووا «انسوووان پسووور» نجوووات کنیلووو بوووود؛ یاخالقووو و ینوووید ،یاسووویس

 از مسوتق  یپادشواه یدارا  یوعت عهود دوره یحایمس رد.یگ یم خود به یهانیک و یشناخت فرجام
کم انسووان( پسوور همووان ایوو) رمتووأّخ  یحایمسوو کنیلوو نبووود؛ هوووهی امووارت  دوره از شیپوو یا دوره حووا
 یمتعوال یخودا یابود یپادشواه بور یدرآمود او سولطنت واقو  در اسوت. سوبحان یخودا یپادشواه
 (185 :1393 ر،ی)آژ است.

 تیحیمس .2
 یعموم رشیپذ مورد یسادگ به که نبود یامر ،یهودی جامعه در ی؟ع؟سیع دانستن حایمس
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 انیوهودی موعوود یهوا یژگویو تموام یدارا کوارکرد و تیشخصو در ی؟ع؟سویع دیوترد یبو رد.یوگ قرار
 از و بپوشووند چشووم ؟ع؟عیسووی روسووتازادگی بوور توانسووتند ینموو متعصووب انیووهودی رو نیووا از نبووود،
 داوود نسو  از یاریشهر انتظار در خود، کهن ینید سنتبراساس  آنان بگذرند. اش ساده اتیادب

 بوووا را ی؟ع؟سووویع انطبووواق توووا کاربسوووتند بوووه را خوووود توووالش هموووه انیحیمسووو مقابووو ، در بودنووود.
  یوانج بوا ژهیوو بوه نووا هوم  یاناج در آن بارز نمونه کنند؛ ثابت یهودی امبرانیپ یها ییگو شیپ
 یبرا یتالش آن در که افتی توان ینم را یبخش چیه ی؟ع؟سیع تولد داستان بیان در است. یمت

 اند: گفته یبرخ که یا گونه به نشود؛ مشاهده ی؟ع؟سیع بر  یعت عهد یها ییگو شیپ انطباق
 اسووت.  یاسوورائ یبنوو موعووود همووان ی؟ع؟سوویع کننوود ثابووت تووا انوود شووده وضوو   یوواناج

 (229-228 :1393 ا:ین )صادق

 اسووت؛ اموودهین دیوجد عهوود در یروشون گووزارش ر،یوخ ایوو بوووده ییحایمسو یموودع خوود یسوویع ایوآ
 وصووف نیووا بووا را او ارانشیوو کووه دارد زیووپره هووم نیووا از ی؟ع؟سوویع حضوورت گووزارش نیووابراسوواس 
 به ارانی جان حف  و یاحتمال یها جنجال از یدور یبرا تواند یم درخواست نیا یول بخوانند؛

 توانود یم که دارد ییادعا اصحاف، ترِ  یخصوص یها جم  در او که چنان ؛باشد شده هیتوص ها آن
 (19-13 :16 ،ی)مت گردد. حم  بودن حایمس بر

 هواکس، )مسوتر،گیرد موی کوار بوه خوود بورای را آن مرتبوه 30 ی؟ع؟سویع کوه «انسوان پسر» کنیه
 است: گفته خود او دارد. داللت هودی یحایمس بر که است زیآم هیکنا یریتعب (219 :1394

 راه در را خوود جوان و کنود خودمت توا بلکوه شوود؛ مخودوم توا امودهین انسان پسر که چنان
 (229 :1393 ا،ین صادق ؛28 :20 ،ی)مت کند. فدا یاریبس

 کیو  یتشک بر را خود یبخش نجات هیفرض هرگز ی؟ع؟سیع حضرت  ،یاناج تیروابراساس 
 یاجتمواع کوارکرد تووان ینمو  یودل نیهمو به است. نکرده بنا یاجتماع یا هینظر ای یحکومت نهاد

 معتقدند: نیز یحیمس رسوالن گرفت. نظر در او یبرا روشنی
 از را او بارگنواه و باشود آدم گناهوان تواوان ،خودا بالکوش بنوده نقش در تا آمده ی؟ع؟سیع

 (230 :1393 ا،ین  صادق ؛25-23 :3 ان،یروم به )رساله بردارد. مؤمنان دوش

 است: بسته کار به خود درباره را عنوان نیا موارد، غالب در ی؟ع؟سیع حضرت اساس نیا بر
 وحنا،ی ؛97 :1389 ،یاردستان یمانی)سل ابد.ی جالل انسان پسر که است دهیرس یساعت
12: 23) 

 د:یگو یم سخن ی؟ع؟سیع ینیزم حضور و بازگشت از که است یاتیآ دگاه،ید نیا دیمؤ
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 ؛11 :1 رسووالن، )اعموال گشوت. خواهود بواز ،شوده بورده باال شما میان از که یسیع نیهم
 (226 :1393 ا،ین صادق

 اعوالم بارهوا ی؟ع؟سویع مقودس، کتواف گوزارشبراسواس  و یحیمسو موانیا اصوول نیوا هیپا بر
گهوان صورت به (23-22 :21 ؛3 :14 وحنا،ی) او شخص هک کرده  ،ی)متو یقبلو اطوال  بودون و ینا
 فووتح و یروزیووپ بووا و (28 :19 ،ی)متوو فرشووتگان همووراه و پوودر جووالل در (31 :25 ؛28 :19 ؛27 :16

 گونوه نیا و است آشکار و ایگو نهیزم نیا در مقدس کتاف اشارات (27-11 :19 )لوقا، آمد. خواهد
 (227 :1393 یا،ن )صادق کرد. یریگ یپ مقدس کتاف سراسر در توان یم شیب و کم را ریتعاب

 است: آمده نیچن هم
گران از د،یرسو یپویلیف هیصووریق ینوواح بوه ی؟ع؟سوویع کوه یهنگوام  بووه» د:یپرسو خوود شووا
 یایوووحی :نووودیگو یم یبرخووو» دادنووود: پاسوووخ آنوووان «سوووت؟یک انسوووان پسووور موووردم، گفتوووه
 امبرانیوووپ از یکووی ایووو ایووارم را آن زیوون یا عوووده و ایوولیا گوورید یبعضووو اسووت. ددهنوودهیتعم
 شومعون «سوتم؟یک مون شوما نظر به د؟ییگو یم چه شما» د:یپرس ی؟ع؟سیع .«دانند می

 حوال بوه خوشوا» گفوت: ی؟ع؟سویع «زنوده. یخودا پسور ح،یمس ئیتو» داد: پاسخ پطرس
 توو بور خوون و جسوم را قوتیحق نیوا رایوز 1 پطورس(، بوه )ملقوب ونای پسر شمعون یا تو،

 نیا بر و پطرس ییتو که میگو یم زین من است. آسمان در که من پدر بلکه نکرد، آشکار
 نخواهود الیاسوت آن بور )جهونم( هیوهاو یهوا ه  درواز و کنم یمو بنوا را خوود یسوایکل صخره

 آسومان در ،یببنود نیزمو بور چوه آن دهم. یمو توو به را آسمان یپادشاه یدهایکل افت.ی
 گوواه آن «شوود. خواهوود گشوووده آسوومان در ،ئیبگشووا نیزموو بوور چووه آن و شوود خواهوود بسووته
گران  ،16 بواف ،یمتو  ی)انج است. حیمس او ندینگو کس چیه به که کرد من  را خود شا

13-23، 54)  

 فرمود: آنان به ی؟ع؟سیع آمدند، یم فرود کوه از که یهنگام
  یو)انج زد.یوبرخ مردگوان از انسان پسر که یزمان تا دینکن بازگو یکس یبرا دیدید چه آن
  (56 ،21-8 ،17 باف ،یمت

 گفت: شانیا به ی؟ع؟سیع ،آمدند هم گرد  یجل در که یهنگام
 سووم روز در او و کشوت خواهنود را او هوا آن شود. خواهود میتسل مردم دست به انسان پسر
  (57 ،18-22 ،17 باف ،یمت  ی)انج خاست. خواهد بر

گرد دوازده راه، در رفت، یم میاورشل یسو ی؟ع؟سیع که یهنگام  و بورد یکنوار بوه را خوود شوا
                                                        

1. Petrus 
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 گفت: شانیا به
 نیوود یعلمووا و کاهنووان سووران بووه را انسووان پسوور جووا آن در م.یرو یموو میاورشوول بووه نووکیا

 خواهنود گانوهیب اقووام بوه و دکور خواهنود محکوم مر  به را او ها آن کرد. خواهند میتسل
 سواخت. برخواهود سووم روز در اموا شوود. بیصول بور و خوورد انوهیتاز و شود استهزا تا سپرد
 (64 ،30-19 ،20 باف، ،ی)مت

 خوود زیرسوتاخ و مر  زمان و مح  ییشگویپ در ی؟ع؟سیع حضرت ، یانج گزارشبراساس 
 د:یفرما یم

گاه به ی؟ع؟سیع پس آن از گردان ساختن آ  بوه بایود کوه کورد آغاز قتیحق نیا از خود شا
 کشوته و نودیبب اریبسو آزار نیود یعلموا و کاهنوان سوران و خیمشوا از جوا آن و برود میاورشل
 تو، از دور» گفت: کنان سرزنش و برد یکنار به را او پطرس اما زد.یبرخ سوم روز در و شود

 (55 ،24-17 ،16 باف ،ی)مت «شود. واق  تو بر هرگز یزیچ نیچن که مباد سرورم؛

 حضورت موراد اسوت، آموده مقودس کتواف در انسوان پسر زیرستاخ و مر  درباره چه آن نیبنابرا
 است. ی؟ع؟سیع

 خوود اطرافیوان بوه ظواهری، مور  از پیش ؟ع؟عیسی حضرت مقدس، کتاف گزارش براساس
 گفت:

 ،266 ،28-16 یوهآ ،12 بواف )یوحنوا، اسوت. رسویده فورا انسان پسر یافتن جالل ساعت
 (؟ع؟عیسی با مالقات پی در یونانیان

 بوه را یموادرزاد کوور ی؟ع؟سویع حضورت کوه اسوت آموده مقدس کتاف از یگرید حیصر نق  در
 کردنوود. بیوورون سووهیکن از را یو او، بووا ییگوو گفووت از پووس هووودی یعلمووا کنیلوو داد؛ شووفا یالهوو اموور

 د:یپرس یو از ی؟ع؟سیع حضرت
 «آورم. موانیا او بوه توا سوتیک بگوو سورورم،» داد: پاسخ «؟یدار مانیا انسان پسر به ایآ»
کنون که است همان ؛یا دهید را او تو» گفت: یو به ی؟ع؟سیع  «د.یگو یم سخن تو با ا
 (258 ،29-10 هیآ ،9 باف وحنا،ی)

 ،اسوت ی؟ع؟سیع حضرت همان االنسان، ابن از مراد مقدس، کتاف حیصر نق  نیا براساس
 انسوانم پسور کوه مورا موردم» است: داشته یخاص توجه عنوان نیا بر ی؟ع؟سیع حضرت نیبنابرا
 پسور» عنووان افتوادن جوا بوا پوولس، دوران از پوس کنیلو (16:13 ،ی)متو «نود؟یگو یم یشخص چه
 (108 :1389 ،یاردستان یمانی)سل شد. حذف و مطرود «انسان پسر» عنوان ،«خدا

 تکورار بسویار دیوجد عهود در کوه «انسوان پسور» عنووان که باورند نیا بر زین یحیمس دانشمندان
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 کووه اسووت مووورد چهووار تنهووا و گرفتووه کووار بووه خووودش بووارهدر ی؟ع؟سوویع خووود موووارد شووتریب در ،شوده
 :1 وحنوا،ی مکاشوفه ؛56 :7 رسووالن، اعموال ؛12:34 وحنوا،ی انود: خوانوده انسوان پسر را او گرانید
 (97 :1389 ،و)هم .14-13 :14 و 10-13

 سد:ینو یم دورانت  یو
 قورار ؟ع؟حیمسو حضورت متورادف (14_13 :7 الیو)دان الیودان کوه را انسوان پسور اصطالح
 یولو کنود؛ قصود را خوودش کوه آن یبو نخست کاربست؛ به ی؟ع؟سیع حضرت بود، داده
 :6 لوقوا، ؛8 :12 ،ی)مت «است. زین سبت روز مالک انسان پسر» فرمود: که عبارت این در
 (670 ،3 ج :1390 )دورانت، د.یگردان آن مصداق را خود (5

 سد:ینو یم هاکس مستر
 پسور از مقصوود که چنان است؛ ی؟ع؟سیع حضرت یجسمان عتیطب انسان، پسر از مراد
 (219 :1394 هاکس، )مستر اوست. عتیطب خدا،

 اسالم .3
 :دارد وجود «االنسان ابن» تیشخص درباره دگاهید دو ،امامی دوازده شیعیان میان
 یفو» عنووان بوا یفصل در وی هستند. نظر هم انیحیمس با طاووس ابن همچون برخی الف(
 پرداختوه ایدن به ی؟ع؟سیع حضرت بازگشت بح  به «ایالدن إلی عودی أنه ذهیلتالم سییع بشار،

 (61-59 :تا بی طاووس، )ابن داند. یم ی؟ع؟سیع حضرت خود را «االنسان ابن» و
 و کارکردهوووا  یوووتطب بوووه و دانسوووته ؟جع؟اسوووالم موعوووود هموووان را «االنسوووان ابووون» یبرخووو ف(

 ییکارهوا در ی؟جع؟مهود حضورت رایوز انود، پرداخته ؟جع؟الحسون بون تحج با او یها یژگیو
  یتشووک عوودالت، و رحموت گسووترش اسوالم، گسووترش و کفوور و شورک از نیزموو کوردن پوواک همچوون
 ارانشیوو شوودن جموو  و ظهووور یچگووونگ ظهووور، از شیپوو حوووادث ریوونظ ییهووا یژگوویو در و حکومووت
 (67-44 ،57ش :1396 )کارگر، دارد. «االنسان ابن» با یفراوان یها شباهت

 تیبهائ جریان .4
 هوای شویوه کاربسوت بوا کوه اسوت ظهوور و تیمهدو دروغین انیمدع و متنبیان از یکی یتبهائ

گون  )پرهیزگووار، دارد موعووود یمنجوو رهدربووا یاریبسوو یادعاهووا گرایووی، تأویوو  و گووری بوواطنی گونووا
 )افنوودی، اسووت؛ ادیووان بشووارت بوور مبتنووی غالبووا   کووه (170-151 :1396 همووو، ؛211-226 :1395
 نیووا سوران دگاهیود گوزارش بوه بخوش نیووا در کوه «االنسوان ابون» یسوتیک بحو  ماننود (40 :1992
 م:یپرداز یم انیجر
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 ینور یعل نیحس

 «یمتو  یوانج» از یگزارشو بوه «بعود ظهوور عالئوم» عنووان بوا بخشوی انیوب در ینور یعل نیحس
  سد:ینو یم انیحیمس موعود درباره و پرداخته

 «بعود ظهوور» عالموات از نمودنود سوؤال که یوقت در است یمتّ  به منسوف که اّول سفر در
ظَلوم اِم یاالَ  تلَک  ِ  یض َبعِد  ِمن ِللَوقِت  و فرمود: جواف ومسم  تم  و َضووَءهم  یعطویال الَقَمورم  و الّشَ

ِکبم  ماء ِمَن  َتَتساَقطم  الَکوا ّوا،م  َو  الّسَ . ااَلرِض  قم  یفو االنسواِن  ابوِن  َعالمواتم  َتظَهرم  َنِئذ  یح َترتّجم
وحم ی َو  الّسماء ّ م  نم وماء سوحاِف  یَعلو ا  یوآت اإلنسان ابَن  روَن ی َو  ااَلرِض  َقباِئِ   کم وّوا،   َموَ   الّسَ  و قم
ورِ  َصوِت  مَ   َمالِئَکَتهم  رِس م ی و ر  یَکب َمجد    پرداختوه بنود نیا ترجمه به یو «ِم.یالَعظ الّسافم

 را مووردم همووه کوه ابووتال و یتنگوو از بعود کووه اسوت نیووا یفارسوو بوه آن ترجمووه» سود:ینو یم و
 یاعطا از قمر و گردد یم کیتار یعنی شود؛ یم ممنو  افاضه از شمس د،ینما یم احاطه
 شوود. یم متزلوزل ارض ارکوان و شوند یم نازل ارض بر سماء یها ستاره و ماند یم باز نور
 و موعووود جمووال یعنووی آسوومان؛ در انسووان پسوور یها نشووانه گووردد یم ظوواهر وقووت نیووا در

 د:یوفرما یم و د.یآ یم شهود عالم به بیغ عرصه از عالمات نیا ظهور از بعد وجود سانج
کن ارض در کووه ها لووهیقب  یووجم نیحوو آن در  ننوودیب یم و نوودینما یم ندبووه و نوحووه اند، سووا
 و قوّوت بوا اسوت ابور بور سووار کوه یحوالت در آسومان از دیوآ یم کوه را هیاحد جمال آن  یخال
 .یانتهو م.یعظو سوافور یصودا با را خود یها مالئکه فرستد یم و بزر  یبخشش و یبزرگ
 (17-16 :1998 ،ی)نور

 سد:ینو یم ادامه در یو
 نشودند کلمات نیا در مودعه مقصود و اناتیب نیا یمعان به عارف چون  یانج یعلما
 هیواحمد فض  سحاف از و هیمحّمد  یف تعیشر از لهذا ،شدند متمّسک آن ظاهر به و

 جموال ارتیوز از جسوته، خوود یعلموا بوه تمّسوک هوم طائفه آن جّهال و گشتند. ممنو 
 موذکور کوه عالموات نیچنو هیاحمد شمس ظهور در که رایز ماندند، محروم جالل سلطان

 روح جووهر آن و دیرسو آخور بوه عهودها و گذشوت هوا قرن که است نیا امد.ین ظهور به شد
 دهیودم یالهو صوور در یروحوان َنْفوس از گورید نفخه و شد راج  خود سلطنت یبقا مقّر  به
 محشوور تیوعنا محوّ   و تیهودا ارض بوه ضواللت و غفلوت قبوور از مرده های نفس و شد

 بوه معهوود کو یه آن و شوود ظواهر عالموات نیوا یکو کوه انتظوار در گوروه آن هنووز و شدند
 ثووار.یا لشیسووب در هووا جان و کننوود انفوواق راهووش در هووا مال و نوودینما نصوورت تووا دیووآ وجووود
 یبوار حضورت ینامتناه رحمت یمعان کوثر از ظنونات نیهم به هم گرید امم چه چنان
 (18-17 و:)هم مشغولند. خود الیخ به و اند مانده دور

 کوه دانود یم یاالنسوان ابون بوارز مصوداق را ؟ص؟محّمد حضرت ،ینور یعل نیحس اساس نیا بر
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 نوه ینوور که است نکر انیشا بود. داده بعد ظهور عنوان به را ظهورش وعده ی؟ع؟سیع حضرت
 یحتو کوس، چیهو و اسوت تنهوا  یوتطب نیا در بلکه ندارد، خود یادعا نیا بر یمستند چیه تنها
 اند.  نکرده یهمراه او با  یتطب نیا در زین روانشیپ

 یافند عباس
 و ملو  موعوود یمعرفو مقوام در ت(یوبهائ سورکرده نیدوم عبدالبهاء، به )معروف یافند عباس

 و پوردازد یم مقودس کتواف موعوود تیشخصو یسوتیک انیوب بوه ،یرازیشو محمود یعل با آن  یتطب
 بود: آورده ایقان کتاف در را ها آن از یبعض پدرش که کند یم گزارش را آن فقرات از یبخش

گردانش بود، نشسته تونیز کوه به چون و  بگو ما به گفتند: و آمده یو نزد خلوت در شا
 انواتیب جملوه از سوت؟یچ عالم یانقضا و تو آمدن نشان و شود یم واق  یک امور نیا که

 بوه کوه را  رانیوو مکوروه چوون پوس بوود: نیوا گفوت، شوانیا جوواف در کوه حیمسو حضورت
 خوانوود کووه هوور د،یوونیبب شووده پووا بوور مقوودس مقووام در اسووت، شووده گفتووه ینبوو الیوودان زبووان
  (33 :1988 ،ی)افند کند. افتیدر

 است: آورده ادامه در یو
 آن بخواند را صحاح آن کس هر که فرمود الیدان کتاف از ثامن صحاح با حواله را جواف
 حیصور 1ی،اعلو حضورت ظهوور چگونه که دییفرما مالحظه نمود. خواهد افتیدر را زمان
 و()هم است.  یانج و تورات

 سد:ینو یم یگرید یجا در عبدالبهاء
 حضووورت ظهوووور اّول یوا دیوووآ یمووو یبوووزود سووووم یوا نوووکیا ،اسوووت گذشووته در دوم یوا

 میعظو ومیو سووم یوا الّثنواء و المجود لوه یاعلو حضورت دوم یوا عبداهلل؟ع؟ بن محّمد
 کتواف در مطلوب نیوا انیوب و اسوت موعوود جموال یتجّلو و جنوود رّف  ظهور ومی که است
 شوده نوازل مون بور خداوند کالم و :دیفرما یم چه چنان ،است مذکور ام یس فص  الیحزق
 و دیووکن ولولووه :دیووفرما یموو نیچنوو هوووهی خداونوود بگووو کوورده نبووّوت انسووان پسوور یا :گفووت
 پووس سووت.ا کیوونزد خداونوود روز و سووتا کیوونزد روز آن کووه رایووز ،روز آن بوور یوا دیووبگوئ

 بوور یوا سووتا غووافالن بوور یوا روز آن در رایووز ،اسووت خداونوود روز یوا روز کووه شوود معلوووم
 ،گذشووت در دوم یوا :دیوفرما یمو کووه سوتا نیوا ؛سووتا جواهالن بور یوا سووتا کواران گنوه
 اهلل ومیو سوتا مبوارک جموال ظهوور روز سووم یوا نیوا و دیوآ یمو یبوزود سوم یوا نکیا

 (44 :1988 ،ی)افند .یاعل حضرت ظهور ومی هب ستا کینزد و است
                                                        

 است. «باف» به مشهور شیرازی محمد علی بهائیت، آثار در اعلی حضرت از مراد .1
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 یافند یشوق
 را ینوور یعلو نیحسو یادعوا ت(یبهائ سرکرده نیسوم و امراهلل یول به )معروف یافند یشوق

 سد:ینو یم باره نیا در و کرده  یتطب موعود االنسان ابن ظهور بشارت با
 علوی العوالم یبّکوت اّلوذی و معوّزی و جهان این رئیس را اعظم ظهور این مسیح حضرت
 یرشودکم فهو الحّ   روح را او همچنین و فرموده توصیف دینون    علی و بّر   علی و خطیئ   

 پسور و الکورم صواحب و بوه یوتکّلم یسوم  موا کوّ   بو  نفسه من یتکّلم ال و الحّ   جمی  الی
 آتیوا   االنسوان ابون یورون بیوان بوه و خوانوده گردیود، خواهود ظواهر پودر جوالل در کوه انسان
 العظوویم الّسوافور صوووت مو  مالئکتووه یرسو  و کبیوور مجود   و قووّوا،   مو  الّسووماء سوحاف علوی

 حوول ملو  جمیو  کوه فرمووده اخبار بزر  بشارت باین و ستوده را مرتبتش و قدر جاللت
 کوه هنگوامی احیواء و تجدیود یوم را ظهور یوم مسیح حضرت شوند. می مجتم  سریرش

 (211-210 :1992 )افندی، است. نامیده گردید خواهد جالس عّزت سریر بر انسان پسر

 لیتحل
 شود: یم انیب بخش نیا در که دارد وجود ییها  یتحل شد، گزارش که ییها  یتطب پی در

 «خدا پسر» برابر در «انسان پسر» کاربست
 کوه انود برآموده امور نیوا اثبوات پوی در و آورده «خودا پسور» کنیوه کنوار را «انسان پسر» کنیه یبرخ

 بوا زیون یبعضو (108-97 :1389 ،یاردسوتان یمانی)سول خودا. پسر نه است، انسان پسر ی؟ع؟سیع
 بودان انیحیمسو کوه ییخودا پسور نوه کرده، یمعرف انسان پسر را خود ی؟ع؟سیع که نیا به اشاره

ک نکته نیا بر ،معتقدند  او که گونه آن است؛ ی؟ع؟سیع حضرت انسان، پسر از مراد که دارند دیتأ
 د:یگو یم شخود درباره

 یاریبسو راه در را خوود جان و کند خدمت تا آمده بلکه شود، مخدوم تا امدین انسان پسر
 (28 :20 ،ی)مت سازد. فدا

 مقدس کتاب در موعود و االنسان ابن ئیجدا
 سد:ینو یم االنسان ابن درباره مقدس کتاف قاموس

 موورد 30 تنهوا کوه اسوت آمده د(یجد )عهد آن ملحقات و  یانج در مرتبه 80 انسان پسر
 یا دهنووده نجووات از گوورید مووورد 50 امووا و اسووت انطبوواق قابوو  ی؟ع؟سوویع حضوورت بووا آن

 :1394 هواکس، مسوتر) کرد. خواهد ظهور روزگار انیپا و آخرالزمان در که دیگو یم سخن
219) 

 بلکوه ؛سوتین آخرالزموان یمنجو همان لزوما   د،یآ یم آخرالزمان که یاالنسان ابن اساس، این بر
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 هموراه کوه باشد ی؟ع؟سیع همان االنسان ابن یعنی د؛یآ  یم یمنج همراه که باشد یکس تواند یم
 د.یآ یم ؟جع؟موعود یمهد یعنی موعود یمنج

 موعود موجود مهدی با ؟ع؟موعود االنسان ابن تطبیق در تردید
 یکارکردهوا بوا مقودس کتواف موعوود انسوان پسور یکارکردهوا  یوتطب یپو در کوه یگران پژوهش

 انیوم در یتویحتم و اند گفته سخن امکان از وستهیپ ،هستند سنت و کتاف ؟جع؟موعود یمهد
 ست:ین

 کورد. برقورار ارتبواط انسوان پسر و اسالم موعود یمنج نیب ،یکارکرد  یح از بتوان دیشا
 (49 :1396 )کارگر،

 اسالم موعود با انیاد موعود یمنج قیتطب امکان

  یمنجوو آموودن بووه مووذاهب و انیوواد همووه در بلکووه ؛سووتین اسووالم یهووا یژگوویو از یمنجوو مسووئله
 :است مشترک یانقالب یها برنامه اصول و یکل اوصاف در که شده داده وعده

نا َلَقیم  َو  ُب رم  یفم  َکَتبم یم  مم م  للّزَ  م  َبعم
کم ّ َ  للّهم
َ
َض  أ َرم ُُثا لألم ی ی م بادم ُ   ةم اام  ؛للّصَ

 در تصوورف بووه موون صووالح بنوودگان را نیزموو کووه مینگاشووت تووورات( از )پووس زبووور در همانووا 
 (105 اء:ی)انب آورد. خواهند

 ن:یچن هم
  ُ َ یم  َةَ   للّسَ هم َ هم  یلْلم

َ
هم  َجّلَ  َو  َةزَّ  لهلُل  َوَةَی  یلّل َُم  بم  (590 :1419 ،مشهیی لب )   لألم

 .دارد وجود اختالف موعود تیشخص نیا ینامگذار در کنیل
 قابوو  شوومارد، یموو آخرالزمووان یمنجوو یبوورا تووورات کووه ییهووا هشاخصوو از یاریبسوو نمونووه یبوورا
 است: ؟جع؟موعود یمهد با  یتطب

 چنوان و برخاسوت خواهود اسوت، )قوائم( سوتادهیا توو قووم پسوران یبورا کوه یمویعظ ریام
 آن در و نبووده اموروز توا اسوت آموده وجوود بوه یامت که ینیح از که شد خواهد یتنگ زمان
 از یاریبسو و شود خواهود رسوتگار شوود، افوتی مکتووف دفتر در که تو قوم از کی هر زمان
 انتظوار کوه آن حوال بوه خوشوا شود... خواهنود داریوب انود، دهیوخواب نیزم خاک در که یآنان

 (1309 :12-1بند دوازدهم، باف ،ینب الیدان )کتاف کشد.

 وعووده نیووا و خاسووت برخواهوود کووه شووده ریووتعب «سووتادهیا» عنوووان بووه یمنجوو از نخسووت بنوود در
 شود. یم شناخته «قائم» لقب با اسالم در که باشد ؟جع؟موعود یمهد ظهور بر تواند یم

 از شیپو کوه اسوت ییهوا سوتم و هارفشوا هوا، یسوخت هوا، یدادگریوب زموان «یتنگو زموان» از مراد
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 است: شده انیب یاسالم اتیروا در چه چنان شود؛ یم دایپ جهان سراسر در حضرت آن ظهور
یم  ُهَم  هم َ هم  یلْلم

َ
 میم  یلّل

ُ
َض  أَل َرم ال   لألم طا   َو  َةیم سم َئ م  َکَما قم را   ُملم مزا   َو  َج م  َّ   کزَح  َو  َبز   کَغ  َلزُه  َتُکز ُ   ُظلم

ّلُ ی َمل    اهَی فم  ضم قم
َ
و  اهَی فم  یَتیم یم  َو  أ  (338 ،1 ج :1407 ،یک)کل  آَخُر

 سوعادت بوا دولوت در کوه هسوتند امووات از یگروه «اند  دهیخواب نیزم خاک در که یآنان» از مراد
 شوانیا رکواف در و شووند یمو حضورت ارانی از آنان از یبرخ و شوند یم زنده ی؟جع؟مهد حضرت

 :1395 شوهری، ری )محّمودی رسند. یم خود ستیناشا اعمال یسزا به گرید یبرخ و جنگند یم
 است: آمده رجعت دادیرو عنوان با یفراوان اتیروا نهیزم نیا در (48-47 ،8ج

ُل  َقتم کلم  یفم  للم ، َو  ؟ع؟َةز م  َسبم زهم یتم ز م  ُذّرم زَل  ََفَ زهم   یفم  ُقتم زَل  َواَلیتم کلم  یفم  ُقتم ، َسزبم ز م  َلزکَ   َو  لهللم َحزی   مم
َ
 أ

  ُ م  ُم هم  ی هم َ ی م  ِبم اّلَ  لآلم َل    َلُه  َو  إم ، َو  َقتم ُه  َمکَت   ّنَ َل  َم م  إم ُّ  ُقتم َش ُّ  َمزاَ   َمز م  َو  مُیزمَ ، َحّ َ  ینم َشز  َحزّ َ  ینم
َتل  (112-111 :1421 ح ،)   یقم

 و مهودی حضورت بور هوا آن  یوتطب امکوان و ییهوا بشوارت نیچنو وجوود کوه اسوت انیوب انیشا
 هوور تطبیوو  و هووا بشووارت همووه ،شخصوویت همووه یگووانگی معنووای بووه ؟جع؟اسووالم موعووود منجووی
 نیست. ؟جع؟اسالم موعود بر یآخرالزمان عنوان

 د؟جع؟موعو منجی با االنسان ابن همراهی
 (29 ،14 بواف یوحنوا: )انجی  دارند، باور ؟ع؟عیسی حضرت بازگشت به که مسیحیان از غیر
 و معتقدنوود آخرالزمووان در ؟ع؟عیسووی حضوورت بازگشووت بووه روایووات، تووواتر اثوور بوور مسوولمانان بیشووتر

 در مفسووران برخووی (178 ،5 ج :1415 )البووانی، انوود.  کوورده تصووریح موضووو  ایوون بووه دانشوومندانی
ْهووِ   ِمووْن  َوِإن آیووه تفسوویر

َ
وولَ  ِإاّلَ  اْلِکَتوواِف  أ  حضوورت بازگشووت بووه (159 )نسوواء: َمْوِتووِه  َقْبووَ   ِبووِه  ْؤِمَنّنَ یم

 ،3 ج :1372 )طبرسووی، انود. دانسوته حضوورت آن را بوه ضومیر از موراد و انوود کورده اشواره ؟ع؟عیسوی
 در تردیودی نیوز اسوالمی روایوات توواتر تفاسویر، این از نظر قط  (106 ،6 ج :1420 رازی، فخر ؛211
 (191 و 185 :1411 )طوسی، گذارد. نمی باقی باره این

 با ی؟ع؟سیع حضرت یهمراه به سنت اه  و عهیش یثیحد مناب  از یفراوان اتیروا نیچن هم
 اند: گفته سخن ی؟جع؟مهد حضرت به شانیا یاقتدا از و کرده اشاره ی؟جع؟مهد حضرت

ی َو  هم
َ
ّقم  َبَعَثیم  لّل َ

اام کا   بم َق  مَلم  َلمم  َنبم َ   یبم کا مم نم اّلَ  للّیُ ی   یمم    إم َ   َولحم زَك  لهلُل  َلَطزّ َ َ   َذلم کزمم زُرَج  َحزّ َ  للم  یخم
کهم  ی فم ی َوَلیم یم هم َ َ   لْلم ززم وُح  َفکنم کَسز لهللم  ُر زُ   ةم َی  لبم َفزُه  َفکَصزّ م  َمزرم َق  َو  َخلم زشم ُض  ُتشم َرم ه   لألم ُنز رم  َو  بم
ُلَغ  َطاُنُه  یبم َق  ُسلم شم شم َ

َب  َو  لْلم غم م َ
 (280 ،1ج :1395 باب یه، )لب   لْلم

 د:یفرما یم نیچن هم
ی ب  ةکس نز  قی و لملهیی یلتف   تقزی  لملهزیی: لزه فکقز   لملزا  شع ه م  یقط  کأمنا مش
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  ولزیی مز  رجزل خلزف ةکسز فکصز  لزك، للصز   أقکمز  إمنزا فکقز  : للنا ، یف فصل
 (247 ،5ج :1425 ةام ، ح )

 د:یفرما یم زین ؟ع؟باقر امام
 ُ َقامئم ا للم ّنَ ُص ر   مم ةم م  َمنم ُّّ ال یی   بم صم م  ُمَی

الّنَ زَم  بم ُض  َلزُه  ُتطم َرم ُّ  َو  لألم َهز ُکُنز زُ  َلزُه  َتظم ُلزُغ  للم َطاُنُه  یبم  ُسزلم
َق  شم شم َ

َب  َو  لْلم غم م َ
ُّ  َو  لْلم هم َوَجّلَ  لهلُل  یظم هم  َةّزَ ی م  َةَ   َدیَنُه  بم زهم  للّیم َه  َلزمم  َو  ُکّلم ُک َ   َکز م ز م شم ُ

َی  َفزَ   لْلم  یزبم
ضم  یفم  َرم لب   لألم َّ اّلَ  َخزززز َّ  َقززززیم  إم زززز ُ   َو  ُةمم زززززم وُح  ینم کَسزززز لهللم  ُر ززززُ   ةم َی  لبم َفززززُه  َفکَصززززّ م  ؟ع؟َمززززرم   َخلم
  (331 ،1ج :1395 ،باب یه لب )

 تواند یم که اند داده بشارت یمنج نیا و ی؟ع؟سیع یهمراه به زین مقدس کتاف اتیآ یبرخ
 ی)مهووود آخرالزموووان موعوووود و ی؟ع؟سووویع حضووورت یهمراهووو بووواف در یاسوووالم اخبوووار بووور یدیووومؤ

 وعوووده ی؟ع؟سوویع حضوورت کووه یکسوو (43 ،18ش :1395 فوور، یمانی)سوول باشوود. (؟جع؟موعووود
 بر و بخشد یم داللت را ی؟ع؟سیع و دیآ یم نیراست روح و دهنده یتسل چون و دهد یم را آمدنش
 ابوون و کنوود یموو انیووب را یهمراهوو تنهووا خبوور نیووا کنیلوو (50 و:)هموو .دهوود یموو شووهادت او تیووحقان

 کند. ینم ثابت را ؟جع؟موعود یمهد بودن االنسان

 بهائیت انحرافی جریان های  داده نقد
 ؟ص؟خواتم امبریوپ بوا «االنسوان ابون»  یوتطب نقود و بهائیت سران دیدگاه  یتحل به بخش نیا
 پردازد: یم

  عربی متن از گیری بهره چرائی
 متن از )بهاء( ینور جناف چرا که کند یم ریدرگ خود به را گران پژوهش نهن نخست یپرسش

 در کنوود، یم ترجمووه یفارسوو بووه را آن سووپس بوورد؛ یم بهووره یمتوو  یووانج مووتن گووزارش یبوورا یعربوو
 است. موجود آن یفارس متن که یحال

گر  کوه نوشوت دیبا پاسخ در ،بود آن به استناد و یاصل متن گزارش پی در شانیا که شود گفته ا
 یعربو بوه یاصول زبوان زا  یوانج رایوز ،یعربو نوه است، یعبر ای یانیسر زبان به  یانج یاصل متن

 ترجموه دو هور رایوز را، یفارسو ایو اورنودیب را یعربو ینوور کوه نداشوت یتفواوت رو نیوا از ،شده ترجمه
 است. یعبر ای یانیسر متن شده
 ترجمه در فیتحر

 و  یووتقط یدارا کنوود، یم ارائووه  یووانج یفارسو ترجمووه عنوووان بووه ینوور یعلوو نیحسوو کووه یمتنو
 یتیالوووه و نبووت یمودع از کوه اسووت (یسوهو )اشوتباه ناخواسوته ایوو ف(یو)تحر خواسوته یهوا غلط
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 است. یدبع او چون
 یمتووو  یوووانج یفارسووو موووتن بایووود ،ینوووور یعل نیحسووو گوووزارش یبررسووو یبووورا بخوووش نیوووا در
  شود:  گزارش

گردانش رفت، یم خود راه به گفته، ترک را معبد یسیع که یهنگام  توا آمدنود نوزدش شوا
 د؟یوونیب یم را نهوایا همووه» گفوت: آنوان بووه یسویع کننوود. جلوب معبود یبناهووا بوه را او نظور
 خواهود فرو همه بلکه ؛ماند نخواهد یباق گرید سنگ بر یسنگ م،یگو یم شما به ن،یآم
 «.یختر

گردانش بود، نشسته تونیز کوه بر یسیع یوقت  موا بوه» گفتند: آمده، او نزد خلوت در شا
 یسویع «؟چیسوت عصور این پایان و تو آمدن نشانه و داد خواهد یرو یکِ   یوقا نیا بگو
 خواهنود مون نوام بوه یاریبسو رایوز نکنود، گمراهتوان یکسو تا دیباش هوش به» داد: پاسخ
 نیهمچنوو کوورد. خواهنوود گمووراه را یاریبسوو و «هسووتم حیمسوو موون» گفووت: خواهنوود و آموود

 مشوووش ااّموو د؛یرسوو خواهوود گوشووتان بووه هووا جنگ خبوور و دیشوون دیووخواه هووا جنگ دربوواره
 بور یقووم زیون ده.ینرسو فورا انیوپا هنووز یولو دهود؛ ر  دیوبا یم یعیوقا نیچن رایز د،یمشو
 در ها زلزلووه و هووا یقحط و خاسووت خواهنوود بوور گوورید حکومووت بوور یحکووومت و گوورید قوووم
گون یها یجا  است. مانیزا درد آغاز تنها ها نیا همه اما آمد؛ خواهد گونا
 هموه کشوت. خواهنود را شوما و دیونیب اریبسو آزار توا کورد خواهنود میتسل را شما زمان آن در
 خوود موانیا از یاریبسو روزها آن در داشت. خواهند نفرت شما از من نام خاطر به ها قوم

 پیووامبران شوود. خواهنوود متنفوور گریکوودی از و کوورد خواهنوود انووتیخ گریکوودی بووه بازگشووته،
 شوورارت، یافزونوو جووهینت در .کوورد خواهنوود گمووراه را بسوویاری برخاسووته، زیووادی دروغووین
 خواهود نجوات بمانود، داریوپا انیپا تا که هر اما ؛دئیگرا خواهد یسرد به یاریبس محبت

گور زموان، آن در ... شود خواهود اعوالم جهوان سور توا سر در یپادشاه بشارت نیا و افتی  ا
 رایووز د،یوونکن بوواور جاسووت، آن حیمسوو ایوو جاسووت نیووا حیمسوو د،یوونیبب دیووگو شووما بووه یکسوو

 خواهند ظهور به عظیم معجزات و آیات برخاسته، دروغین پیامبران و کانف مسیحان
گوور تووا آورد  شووما بووه پیشوواپیش ببینیوود، کننوود. گمووراه را برگزیوودگان حتووی باشوود، ممکوون ا

 نوور گورید مواه و شود خواهود کیتار دیخورش روزها، آن بتیمص از پس بالفاصله گفتم...
 در لوورزه بووه آسوومان یروهوواین و خووتیر فروخواهنوود آسوومان از سووتارگان افشوواند؛ نخواهوود
 بور جهان فیطوا همه و شد خواهد ظاهر آسمان در انسان پسر  نشانه آنگاه آمد. خواهند

 یابرهوا بور میعظو جالل و قدرت با که دید خواهند را انسان پسر و زد خواهند خود نهیس
  او دگانیبرگز ها آن و فرستاد خواهد پوریش بلند رینف با را خود فرشتگان او د.یآ یم آسمان

 ،ی)مت «آورد. خواهند هم گرد گرید کران به تا آسمان کران کی از جهان گوشه چهار از را
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 کوورده گووزارش نواقص صووورت به را یمتوو  یوانج مووتن ینووور جنواف چوورا کووه اسوت شووگفتی یجوا
 دهد؟ یم مخاطب به را یمهم اطالعات یاصل متن در که یحال در است،
 کرد: توجه نکته چند به یداب پرسش نیا به پاسخ در

 یمتو  یانج متن در رایز است، تناق  در ینور یعل نیحس هدف با مقدس کتاف متن الف(
 «چیسوت؟ عصور ایون پایوان و توو آمودن نشوانه» پرسد: یم ی؟ع؟سیع حضرت از مخاطب که آمده
 عنووان بوه را ی؟ع؟سویع حضورت پرسشگر، شخص کالم حداق  ای مقدس کتاف بخش نیا پس
 آن یپو در او رایوز اسوت، ینوور یعلو نیحسو خواسوته خالف نیا که کند یم یمعرف «االنسان ابن»

 بشناساند. «االنسان ابن» را ؟ص؟خاتم امبریپ که است
گور کوه کنود یم حکوم یدار امانت اص   سوند را موتن آن هموه دیوبا م،یکن یمو اسوتناد یمتنو بوه ا
 .میکن تحمی  مخاطب به را خود خواسته ی ،تقط با نه ،بدانیم
 برخاسوته، زیوادی دروغوین پیوامبران» د:یوفرما یم موتن نیوا اداموه در ی؟ع؟سویع حضرت (ف

 و آیووات برخاسووته، دروغووین پیووامبران و کووانف مسوویحان رایووز ...کوورد خواهنوود گمووراه را بسوویاری
 نبووت نیدروغ انیمدع یادعا بعد، ظهور عالئم از یکی پس ؛«خواهند ظهور به عظیم معجزات

 ماند. مغفول ی؟ع؟سیع حضرت ییشگویپ تا دارد آن سانسور بر یسع ینور جناف که است
 گووزارش ظهووور عصوور یها نشووانه دربوواره ی؟ع؟سوویع حضوورت از کووه یتوویروا نیهمووبراسوواس  (ج
 او رایووز ،گووردد مووی باطوو  یرازیشوو محّموود یعل تیووحقان اثبووات در ینووور یعل نیحسوو  یوودل ،شووده
 و کووورده یمعرفووو او تیوووحقان  یووودل را یرازیشووو محمووود یعل بوووه آموختگوووان دانش یبرخووو شیگووورا
 سد:ینو یم

 و نیکووامل یفضووال و نیراشوود یعلمووا از یجمعوو یعظموو سوولطنت و اظهوور ظهووور نیووا در
 از و گشوتند فوائز یمویعظ تیوعنا بوه و شودند مرزوق وصال و قرف کأس از نیبالغ یفقها
 آقوا جنواف و ... نیحسو ماّل  جناف جمله آن از ... گذشتند جانان  یسب در امکان و کون
 مواّل  و یبارفروشو دیسوع مواّل  و یبسطام یعل ماّل  و یزنجان یعل محّمد ماّل  و ... ییحی دیس

 و یزیترشو نیحسو دیس آقا و یخوئ یمهد ماّل  و یلیاردب وسفی ماّل  و یمازندران اهلل نعم 
 آنها امثال و یبرقان یعل ماّل  و یزدی الخال  عبد ماّل  و باقر ماّل  او برادر و یکند یمهد ماّل 
 هموه شوده. ثبوت یالهو محفوو  لووح در  یوجم یاسوام کوه بودنود نفور چهارصود بیوقر که
 .ظهور شمس آن یبرا گشتند مذعن و مقّر  و یمهتد نهایا

 د:یگو یم ظهور عصر یها نشانه درباره ی؟ع؟سیع حضرت کنیل
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 خواهند ظهور به عظیم معجزات و آیات برخاسته، دروغین پیامبران و کانف مسیحان
گوور تووا آورد  شووما بووه پیشوواپیش ببینیوود، کننوود. گمووراه را برگزیوودگان حتووی باشوود، ممکوون ا

 . گفتم...

 دگانیوووبرگز شووواید و خیوووزد مووویبر یاریبسووو نیدروغووو یانیمووودع ظهوووور، عصووور در اسووواس نیبووورا
 نفوور چهارصوود نیووا شیگوورا رو نیووا از سووازند، گمووراه خووود بووا را ...( و آموختگووان دانش چووون )هووم
  باشند. یرازیش محّمد یعل تیحقان بر  یدل توانند ینم

 اعتووراض ایوو شیگوورا یگوورید یجووا در زیوون ینووور یعل نیحسوو شووخص کووه اسووت انیووب انیشووا
 سد:ینو یم باره نیا در و ندانسته بطالن ای تیحقان  یدل را گرانید

 (34 تا: بی نوری،) .بود نخواهد و نبوده ناس اعتراض و اعاض و قول به ناظر ح 

 ابووون» ظهوووور و حاضوور عصووور انیوووپا هنگووام بوووه ها نشوووانه نیووا ظهوووور از ی؟ع؟سووویع حضوورت (د
 بووه انتقوواد در کنیلوو دارد؛ قبووول را نکتووه نیووا زیوون ینووور یعل نیحسوو و دیووگو یم سووخن «االنسووان

 نکتوه بودین دانند، یم ی؟ع؟سیع حضرت ظهور را «االنسان ابن» ظهور چرا که انیحیمس دگاهید
 انیحیمسو رو نیوا از نشود، ظواهر ؟ص؟خاتم امبریپ بعثت زمان در ها نشانه نیا که کند یم اعتراف
 ی؟ع؟سویع حضورت انتظوار در هنووز و ندانسوته «االنسوان ابون» ظهوور را ؟ص؟محّمود حضرت ظهور

 خوواتم؟ص؟ امبریوپ بووودن «االنسوان ابون» بوور یلویدل نکوردن ارائووه و او اعتوراف نیوا بووا پوس ،هسوتند
 گردد. یم تر روشن شیادعا بطالن

 سران کالم در تناقض
 :130 خواوری، )اشوراق دانند؛ می الهی مظاهر از را خود بهائیت سران دیگر و نوری علی حسین

 علووی حسووین آثووار نووصبراسوواس  لوویکن (31-27 :1394 پرهیزگووار، ؛258 تووا: بی آیتووی، ؛78 ،1 ج
 ندارد: راه الهی مظاهر ساحت به تناق  نوری،

 تنواق  ایون بوود. نخواهود و نبووده راه الهیه مقدسه مظاهر اقدس ساحت در را تناق 
 (126 تا: بی )نوری، ح . امر در نه است خل  نفس در

 کوه نیسوتند الهوی مظواهر از افنودی شوقی یا افندی عباس یا نوری علی حسین یا پایه، این بر
 جریوان بطوالن بور کننود، مظهریوت ادعوای دروغ بوه و باشوند کوذاف کوه آنان از یک هر حال، هر به

گر زیرا کند، می کفایت بهائیت  و افندی عباس برای جایگاهی باشد، دروغگو نوری علی حسین ا
گر و ماند نمی باقی افندی شوقی  یوک نووری علوی حسوین سوو یک از باشد، کذاف افندی عباس ا
 زیورا نمانود، بواقی شووقی برای جایی دیگر سوی از و است کرده خود آثار مبین و جانشین را کذاف
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 آنچووه نیوز شووقی دربوواره و رسویده بهائیوت اموری والیووت بوه افنودی عبواس نووص اسواس بوه شووقی
 است. صادق شد، بیان افندی عباس برای

 گیری نتیجه
 ابووون» بازگشوووت یووا ظهوووور بشوووارت اسووت، شوووده نوشوووته مقوواالت از بسووویاری در چوووه آن بوورخالف

 یمنجو بوا تیشخصو نیا مطابقت یمعنا به دوران نیا تحوالت و آخرالزمان هنگام به «االنسان
 را:یز ست،ین موعود
 اشاره ؟ع؟عیسی حضرت بندگی به که رود می کار به «اهلل ابن» برابر در اصطالح نیا سو کی از
 جودا هوم از را موعوود منجوی و «االنسوان ابون» بسویاری مووارد در مقودس کتاف دیگر سوی از دارد؛
 ؟جع؟موعود مهدی با شخصیت این تطبی  بر که ندارد وجود حتمیتی سوم سوی از و سازد می

 بوه او کوردن اقتودا و ؟ع؟عیسوی حضورت آمودن از کوه روایواتی و شوواهدبراسواس  لیکن کند؛ داللت
 همووان موعووود، االنسووان ابوون کووه شووود مووی برداشووت چنووین دهنوود، می خبوور ؟جع؟موعووود مهوودی
 نماز مهدی؟جع؟ حضرت سر پشت و گشت خواهد باز آخرالزمان در که است ی؟ع؟سیع حضرت
 .خواند خواهد
 بهائیت ناروای و چندگانه های  یتطب بطالن االنسان، ابن تیشخص قتیحق شدن روشن با
 شخصوویت بووه بعوودی تووک نگوواه دیگوور سوووی از نوودارد؛ مسووتندی سووو یووک از زیوورا گووردد، می روشوون

 .است گرفته بهره مقدس کتاف از برداشت در فیتحر وهیش از سوم یسو از ؛دارد «االنسان ابن»
 ابووون» تیشخصووو  یووتطب و یمعرفووو در تیوووبهائ سووران یگروهووو درون اخوووتالف توور مهوووم همووه از

 دارد. یمو بور پورده خوود از شیپو پیشووایان یآرا بوه نسوبت یحت گروه نیا سران جه  از «االنسان
 روشووون آسوومانی ادیوووان هووای آموزه و ها بشووارت تطبیووو  و تحریووف و اخووذ در سوووفاهت از حوود ایوون
 است. فقیر دینی محتوای نظر از اندازه چه تا انحرافی گروه این که سازد می
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