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دربارۀ  خود  كتاب  نام  نویسنده ای  روزگارى، 
در  و  نهاد  نامتناهى«  »مرد  را،  امیرمؤمنان؟ع؟ 
كماالت او نامتناهى  كه ابعاد  آن اثبات نمود 
است، یعنى در هریك از جنبه های وجودى، 
در  نیست:  قابل شمارش  او  مناقب  و  فضائل 
علم، در شجاعت، در تقوا، در سیاست ورزى، 
كنون باید گفت،  در اخالص و در عبادت... . ا
همسر او حضرت فاطمه؟اهع؟ نیز چون شویش 
مناقبش  و  فضائل  و  است  نامتناهى  بانویى 
او  است.  بیكرانگى  بانوى  او  است؛  بیكرانه 
فضیلتى  هریك  كه  است  كماالتى  صاحب 
او دخت رسول خداست؛ همسر  ویژه است: 
علّى مرتضى است؛ او مادر یازده امام است؛ 
او به فرمودۀ خدا، »كوثر« است؛ او سیدۀ بانوان 
هر  الگوى  بلكه  بانوان،  فقط  نه  جهان است؛ 

امام  فرزندش  كه  است  مسلمان  زن  و  مرد 
برای  خدا،  رسول  دخت  فرمود:  عصر؟جع؟ 

من الگویى نیكوست.

ابعاد،  تمامى  در  كه  است  بانویى  از  سخن 
یادآور روح تقوى و عبودیت است. او در بامداد 
بهترین  همسرش،  نگاه  در  عروسى  روز  اولین 
یاور بر عبودیت و طاعت االهى، معرفى شد. 
عروسى  روز  اولین  صبح  كرم؟لص؟  ا پیامبر 
»َكیَف  پرسید:  على؟ع؟  از  شد،  حجله  وارد 
الَعوَن َعلى طاَعِة  ِنعَم   :

َ
َفقال َک؟ 

َ
َوَجدَت أهل

كرد:  عرض  یافتى؟  چگونه  را  همسرت  اهَّلِل: 
]بحاراالنوار  خدا«  از  اطاعت  بر  یاور  بهترین 
آخرین  در  را  دوم  تصویر  ص۱۱۷[.   ،۴۳ ج 
ببینیم:  زهرا؟اهع؟  حضرت  عمر  ساعت هاى 

بیكرانگى بانوى 

سرمقاله
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ساعت ها  آخرین  در  زهرا؟اهس؟،  و  امیرمؤمنان 
باهم خلوت كردند. در آن آخرین ساعت هاى 
گفت: پسرعمو! در طول  وداع به امیرالمؤمنین 
عمر هرگز به تو دروغ نگفتم و خیانت نكردم و 
هیچ گاه با تو مخالفت ننمودم. امیرالمؤمنین 
در پاسخ فرمود: آرى  ای دختر پیامبر! معاذاهَّلل 

مرتبۀ  باشى.  شده  مرتكب  را  خالفى  تو  كه 
خداترسى  و  تقوا  و  نیكوكارى  و  خداشناسى 
كرده  مخالفت  من  با  كه  است  آن  از  باالتر  تو 
باشى. مفارقت از تو بسیار بر من سخت است 

]بحاراالنوار ج ۴۳، ص۹۱[. 
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كه اّم امامت نمى شود   هر بانویى 

یا مادر پیمبر رحمت نمى شود

در جمع خلق خدا، فاطمه یكى است 

كثرت نمى شود این وحدت است شامل 

كفو على هست در میان  كه پای  آنجا 

كه الیق وصلت نمى شود  هر دختری 

كنى كه باز قیامت به پا  فردا بیا 

كه بى تو قیامت نمى شود.  ای بانویى 

شیخ  مرحوم  بزرگ،  اصولى  و  فقیه 
به  متخلص  اصفهانى  ی  غرو محمدحسین  
مفتقر در قصیده اى با عنوان »روح النبى« )در 

كتاب االنوارالقدسیة( سروده است: 

او مادر امامان  عقول تابناك و درخشان   است ، 
آن   درحالى كه   است ،  خویش   پدر  مادر  بلكه  

ة  العلل  است ! 
ّ
پدر، عل

است   پیامبر  روح   همچون  مقام ،  بزرگى  در  او 
كسى  است   و در همسری  و همتایى  همتای  

كه  همتا ندارد. 

گردیده   متمّثل   وجود،  رقائق   و  ظرائف   در  او 
و  شهود  مقام   از  كه   است   لطیفه ای   و  است  

ادراك  بسى  باالتر است .

صورت   اطوار،  بافضیلت ترین   در  او  خلقت 
گرفته  و نتیجه  و خالصۀ ادوار و زمان هاست . 
صورت  بى سابقه ترین  در  كمال   حقیقت 

گرفته  است .  زیبای  خود شكل  

مراتب   در  و  است   حوراء  نزول ،  عالم   در  او 
صعود، محور عقل ها و اندیشه ها. 

و  بیان   زیباترین  به   خود،  عیان   و  واقع   با  او 
تمثیل   امكان   عالم   در  را  وجوب   ِم 

َ
عال بّینه ، 

كرده  است . 

او قطب  آسیای  عالم  وجود است ، چه  در قوس  
محیط   در  آری !  صعود.  قوس   در  چه   و  نزول  
و  عظیم تر  مدارى  صعود،  و  نزول   دائرۀ  این  

گستره اى غیر از فاطمۀ طاهره  نیست .

یه  معاو با  احتجاجى  در  امیرمؤمنان؟ع؟ 
كه او مى خواست برای خود افتخاراتى  )وقتى 
و  ما  آِن  از  زنان  بهترین  فرمود:  بدو  بشمارد(، 
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خیر  )منا  شماست  آن  از  جهنم  هیزم كش  آن 
و  الحطب(  حمالة  منكم  و  نساءالعالمین 
كسى جز حضرت فاطمه؟اهع؟  این بهترین زن 
حضرت  آن  كه  است  همین  برای  نیست. 
حضرت  فضایل  وصف  به  اشعاری  ضمن 
از  برگزیده ای  به  كه  است  پرداخته  زهرا؟اهع؟ 

آن ها اشاره مى كنیم: 

ای فاطمه! صاحب مجد و عظمت و دانش، 
بزرگوار  سید  دختر  مردم!  بهترین  دختر   ای 
در  ناپسندی  هیچ گونه  كه  پیامبری  دختر  و 
او  پرهیزگاری  و  فاطمه  به  من  نیست.  ی  و
آسمانى  است  نعمتى  او  مى كنم.  مباهات 
عالم،  تمام  در  است.  شده  من  نصیب  كه 
برای خود شبیهى نیافتم و در اسالم از دوران 
است  من  برای  گرفتم؛  پیشى  همه  بر  كودكى 
دارم،  فاطمه  با  كه  شرفى  و  خویشاوندی 
مقام  و  كرده  سیراب  علم  سرچشمۀ  از  مرا 
دانشمندی، سازنده است. من بر مردم جهان 
فخر مى كنم به داشتن چنین همسر و فرزندانى 
همسری  كه  مى كنم  افتخار  پیامبر  به  نیز  و 

]تذكرةالخواص،  برگزید  من  برای  را  فاطمه 
ص٣١٣-٣١٤[.

كوثر نامید تا خیر و بركت و مهر  خدایش او را 
مادرى  چونان  جهانیان؛  همۀ  برای  باشد 
نظر  از  امت.  فرزندان  همۀ  برای  مهربان 
است،  خانه  آسیای  قطب  مادر  اجتماعى، 

مهرش همه را دربر مى گیرد.

كه مزار فرزندان او )امامان و امامزادگان(  ببین 
شده اند؟  مردم  تكیه گاه  و  پناه  كنون  ا چگونه 
در  حسین؟ع؟  امام  فرزندش  مزار  كه  ببین 
سالیانه  رضا؟ع؟  امام  دیگرش  فرزند  و  عراق 
قلب میلیون ها انسان را از اقصى نقاط جهان 
حاجات  قبلۀ  نموده،  جذب  خود  به سوى 
اسالمى  وطن  جای جای  شده اند.  ئق  خال
كه در عروسى و عزا  مزار دیگر فرزندان اوست 
به سوی آن مكان ها مى شتابند و آرام مى گیرند 
نبود،  حرم ها  این  گر  ا مى شوند.  حاجت روا  و 
همه  امروز  مى بردند؟  پناه  كجا  به  مردم 
فرزندانش،  طریق  از  فاطمى  مهر  دارند  اذعان 
جذب كنندۀ  مرگ،  و  شهادت  از  پس  حتى 
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آنان.  تكیه گاه  و  پناه  و  است  مردم  دل هاى 
فاطمه؟اهس؟  القاب  و  نام  كه  نیست  بیهوده 
كشور ما شده  بیشترین فراوانى نام دختران در 
است و نام پدر و شوی و فرزندانش بیشترین 
ماست.  سرزمین  در  مردان  برای  اسم  فراوانى 
فرزندش  است.  شده  ضرب المثل  او  مهر 
مادر  كه  دیدم  مى فرماید:  مجتبى؟ع؟  امام 
شبانگاهان در سجادۀ خویش به دعا مشغول 
است و یكان یكان همسایگان را دعا مى كند، 
آن  كن،  دعا  هم  خودمان  برای  مادر  گفتم: 
نخست  فرزندم  فرمود:  من  به  مهر  آسمان 
مادر  كالم  این  و  خویشتن!  سپس  همسایه، 
ضرب المثل شد حتى در امثال و حكم زبان 

كه »الجار ُثم الدار.« فارسى 

رحلت  از  پس  طاهره  صدیقه  اهتمام  تمام 
پس  االهى  پیشوایى  تثبیت  بر  خدا  رسول 
سرانجام  كه  اهتمامى  چنان  بود.  پیامبر  از 
او وقتى  گذاشت.  نیز در این راه  را  جان خود 
را دید،  از پیامبر؟لص؟  حوادث شتابناك پس 
و  انصار  یكایك  خانۀ  شبانه  و  ننشست  آرام 

كه مگر  مهاجر را در زد و غدیر را یادآورى نمود 
بیعت  خدا  رسول  جانشین  با  غدیر  در  شما 
به  و  نبستید، چرا خاموشید  و پیمان  نكردید 
پیمانتان ناوفادار و فراموشكار؟ او امت پیامبر 
را عزیز و سربلند مى خواست و تفرقه و خروج 
از شاهراه وحدت را دشمن داشت. خطابۀ او 
گراییده  كه به دنیا  در مسجد پیامبر براى آنان 
گاهى بخش  و راه حق را وانهاده بودند، بسیار آ
در  هماره  كش  سوزنا طنین  كه  بود  آتشین  و 

یخ خواهد ماند:  تار

دنبال  به  كه  مى بینم  را  شما  باشید!  گاه  »آ
كه برای  كسى را  زندگى آرام خود هستید؛ آن 
بهتر  و  شایسته تر  همه  از  كارها  تدبیر  و  اداره 
و  نموده اید  دور  خود  از  و  كرده اید  رها  است 
گوشه ای رفته اید و به فكر آسایش و راحتى  به 
كردید،  كه  كارى  این  با  هستید.  خودتان 
هرچه  و  رفت  زندگى هایتان  از  واقعى  آرامش 
زندگى  نمودید،  رها  را  همه  بودید  پذیرفته 
آب  كه  كسى  مانند  مى رود  بین  از  گوارایتان 
شما  گر  ا بریزد.  بیرون  خود  دهان  از  را  گوارا 
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خدا  یقین  به  شوید،  كافر  زمین  اهل  همۀ  و 
گفتم  بى نیاز و شایسته ستایش است. سخن 
كنم. بیایید حكومت  تا حجت را بر شما تمام 
را بگیرید و بر آن سوار شوید! بر شتر حكومت 
شترى  چونان  شما  حكومت  اما  بنشینید 
كه پشتش زخمى و پایش لنگان است.  است 
كار، همیشه برایتان باقى مى ماند.« ننگ این 

ما  زندگى  در  مادر  بى بدیــــــل  حضـــــــور 
قرن،  چهارده  از  پس  است،  شگفتى آفرین 
فاطمى  ما  بانوان  و  فرزندان  و  همسران  نام 
ماست؛  نمازهاى  قرین  او  تسبیحات  است؛ 
همسران  فرهیختگى  الگوى  یش،  همسردار
فرزندانش،  تربیت  و  فرزندپرورى  و  مسلمان 
راه سپر  باشد  فرزندانى  تربیت  الگوى  مى تواند 
شبانه اش  عبادت های  فرزندانش.  راه  به 
ى عابدان و حكمت ها و بیانات  چراغى فرارو
زندگى  راهنمای  پیامبرگونه اش  خطبه های  و 
پیامبر  راه  تداوم  و  ما  امامان  فرزندانش،  ما. 
تا  كه  ساخت  خانه ای  راهشان.  از  ی  پیرو در 
كه  است  خانه ای  هر  اهل  راهنمای  ابدیت 

كه خدا بپسندد. درنگ  بخواهد چنان باشد 
را  او  كه  پیامبر؟لص؟  سخن  این  در  تأمل  و 
حیات  كه  مى سازد  روشن  نامید،  پدر  مادر 
نبوت به حیات این مادر وابسته است، چون 
این مادر و امامان از نسل او چونان مادر برای 
گر  ا شدند.  نبوتش  حیات  تداوم  پیامبر؟لص؟ 
هستیم  كسانى  وامدار  پایبندیم  دین  به  هنوز 
كه نهالى  كردند، آنگاه  آبیارى  را  كه این دین 
سخت ترین  در  پدر  مادِر  این  و  بود  تازه پای 
و  جنگ ها  و  ابى طالب  شعب  دوران های 
كودكى  از  رسالت،  دوران  فرازونشیب های 
لحظاتى  آن  تا  بود  پدر  غمخوار  و  نگاهبان 
تا  رفت  و  ساخت  او  آئین  فدای  را  جانش  كه 
را  پیامبر  راستین  امت  و  شود  محشر  شفیعۀ 
محور  كه  باد  او  بر  خدا  سالم  باشد.  دستگیر 
مى گوییم:  چنان كه  است،  صلوات  و  سالم 
بنیها  و  بعلها  و  ابیها  و  فاطمة  علی  صّل  »اللهم 

 المستودع فیها عدد ما احاط به علمك«؛ 
ّ

و السر

همان  مستودع  سّر  و  پنهان  راز  كه  بسا  چه 
كه از نسل او قیام خواهد نمود. موعودى باشد 

�����
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ماجراى ترور سردار سلیمانى و واکنش جامعۀ  بهائى

ترور  امسال،  زمستان  اتفاق  مهم ترین  شاید 
بود  كشورمان  بزرگ  سردار  ناجوانمردانۀ 
و  منطقه  سراسر  و  ایران  در  را  بسیاری  كه 
شاید جهان، به عزا نشاند. قاسم سلیمانى 
با  بود  جهانى  مقیاس  در  نظامى   نابغه ای 
افتخاراتى عظیم و نامى ماندگار در شكست 
فروكوفتن  و  ایران  ملى  امنیت  دشمنان 
و  خاورمیانه  منطقۀ  امنیت  تهدیدكنندگان 
انقالب.  و  اسالم  دستاوردهای  از  حفاظت 
دستى  هم  بزرگ،  روح های  همۀ  مانند  او 
گرم در رزم و هم دل و جانى  گامى  گشوده و 
كه  صلح اندیش داشت.  او آن قدر مؤثر بود 
دورۀ  دو  به  منطقه ای  و  ملى  تحوالت  روند 
سلیمانى،  سردار  از  پس  و  پیش  متمایز، 
گستردۀ  بسیار  ابعاد  شد.  خواهد  تقسیم 
حواشى این ضایعه در خبرها مشاهده شد 

كه از انبوه نظرات و اخبار  به چند نقل قول 
كنید:  از افراد مختلف در آن ایام توجه 

در  خامنه ای،  آیةاهَّلل  انقالب،  معظم  رهبر 
سردار  قدر  »مردم  فرمودند:  ایشان  مورد 
این  و  دانستند  را  سلیمانى  قاسم  شهید 
این  كه دل ها  این  از اخالص است.  ناشى 
نشان دهندۀ  مى شوند،  متوجه  همه  جور 
كه یک اخالص بزرگى در آن مرد  این است 

وجود داشت، مرد بزرگى بود.«

كه  شد  نقل  خبری  بهداشت  وزیر  قول  از 
سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانى، 
حلقۀ  شكستن  برای  سال  یک  این  در 
حمایت  و  همراهى  بسیار  را  ما  تحریم ها 
تجهیزات  و  دارو  درخصوص  مردم  تا  كرد 

یادی روبه رو نشوند. پزشكى با مشكل ز

روی خــــــط خبـــــــــر
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مشهور  كتاب  نویسندۀ  آبراهامیان،  یرواند 
كنون عموم  گفت: تا »ایران بین دو انقالب« 
دولت  علیه  كه  دولتى  را  آمریكا  ایرانیان، 
ترور  با  مى شناسند؛  كرد  كودتا  مصدق 
پس  این  از  ایرانیان  عموم  سلیمانى،  قاسم 
خواهند  هم  یست  ترور دولت  یک  را  آمریكا 
نزدیک  آینده  كه در  ندارم  انتظار  شناخت. 
جنگ شود،... بعد از ترور قاسم سلیمانى، 
در  داعش  سابق  سركردۀ  بغدادی  ابوبكر 
قبرش مى خندد! حاال داعش فرصت دارد 

تا دوباره اوج بگیرد... .

دورۀ  در  ایران  خارجۀ  وزیر  زاهدی  اردشیر 
فارسى  بى بى سى  با  گفت وگو  در  پهلوی 
و  ایران  فرزند  سلیمانى  قاسم  گفت: 
و  جهانى  معیارهای  در  بزرگ  شخصیتى 

شرافتمند  و  دالور  وطن پرست،  سربازی 
بزرگ ترین  ردۀ  در  او  نام  بود.  ما  وطِن  برای 
دوگل،  ژنرال  مانند  جهان  نظامى  نوابغ 
مونتگمری، رومل و آیزنهاور ماندگار خواهد 
و  ترامپ  بود.  یستى  ترور آمریكا  كار  ماند. 
هستند.  بدبخت  و  دیوانه  وزیرخارجه اش 
كه  است  میلیونى   ۸۲ ایران  من  برای  ایران 
كسانى  برادران و خواهران خودم مى دانم... 
كه امروز از خارجى پول مى گیرند و مى گویند 
این ها  ید،  بینداز بمب  )ایران(  آنجا  ید  برو
پستان  معروف(  قول  )به  كه  كسانى اند 
این  مى گیرند.  گاز  را  )وطن(  مادرشان 
خیانت  خود  تبار  و  یشه  ر و  كشور  به  افراد 

مى كنند. 

سلیمانى  آقای  توییتر،  در  ظریف  آقای 
داعش،  با  مبارزه  در  نیرو  مؤثرترین  را 
اقدام  او  خواند.  القاعده  و  جبهه النصرة 
“بسیار  سلیمانى  آقای  “ترور”  در  را  آمریكا 

ک” خواند. خطرنا

مراسم  روز  در  نیویورک تایمز  خبرنگار 
»مراسم  نوشت:  تهران  در  شكوه  با  تشییع 
آغاز  تهران  در  سلیمانى  سردار  تشییع 
هستند.«  خیابان ها  در  نفر  میلیون ها  شد. 
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از  كه  مردم  بى پایان  یای  در كرد  اشاره  او 
آمده اند،  به خیابان ها  اولیه صبح  ساعات 

گذشته بى سابقه بوده است. در ۲۵ سال 

بر  كید  تأ با  كه  افرادی  همۀ  كه  همان طور 
وجود ارزشمند این شخصیت فرامنطقه ای، 
كردند، به نوعى هویت  اقدام آمریكا را تقبیح 
آشكار  جامعه  عموم  برای  را  خود  عیار  و 
احیانًا  یا  و  سكوت  هم  همان طور  كردند؛ 
افراد و جریان های مختلف هم  خوشحالى 
برای مردم معنى و مفهوم روشن و مشخصى 

دارد. 

گاهى با بیان  در این میان جریان بهائیت، 
گاه با سكوت معنادار تشكیالت،  نظرات و 
ممكن  گروه  این  درمورد  كه  تردیدهایى  به 
كم اطالع جامعه به وجود آمده  بود در اذهان 
افرادی  گذشته  در  هرچند  داد.  پایان  باشد 
كن  سا بهائى  )مبلغ  ثابتى  عرفان  مانند 
سپهبد  به  “جالد”  لقب  اعطای  با  لندن( 
“قصاب”  لقب  كنار  در  سلیمانى  قاسم 
آشكار  را  خود  موضع  چمران،  شهید  برای 
ابراز  جریان،  این  از  بعد  اما  بودند،  نموده 
عطوفى  نادر  مانند  افرادی  سوی  از  شادی 
لفظ  از  كه  تشكیالت  بهائى  فعال  مبلغ 

فضای  در  ملى  سردار  این  برای  “كثیف” 
نظر  كه  داد  نشان  كرد،  استفاده  مجازی 
بیت العدل همسو با دشمنان و بى تردید در 

تضاد با همۀ منافع ایران و ایرانى است.

توییت های  رشته  در  ترامپ  وقتى  حتى 
فرهنگى  كن  اما به  حمله  احتمال  از  خود 
جهانى  جامعۀ  گفت،  سخن  هم  ایران 
جامعۀ  بهائى  برخالف  كنش هایى  وا
گوشه ای از آن ها برای  كه در ادامه،  داشتند 

یخ مى آید: ثبت در حافظۀ تار

نوشت:  یخى(  تار )پژوهشگر  تفرشى  مجید 
كز فرهنگى  تهدید ترامپ برای تعرض به مرا
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اشغال  از  پس  اندكى  آورد:  یادم  به  ایران 
عراق توسط آمریكا و متحدانش، دنى جورج 
ارائۀ  با  عراق،  ملى  موزۀ  مسیحى  رئیس 
دانشگاه  و  بریتانیا  موزۀ  در  دقیق  گزارشى 
جنایت  افشای  به  اشک ریزان  لندن، 
تخریب،  در  مزدورانشان  و  آمریكایى ها 
ملى  میراث  سازمان یافتۀ  سرقت  و  غارت 
گزارش و سخنرانى مستند  عراق پرداخت. 
دانشگاه  در  جورج،  دنى  مرحوم  دقیق  و 
تخریب،  دربارۀ  بریتانیا،  موزه  و  لندن 
و  سازمان یافته  هماهنگ،  سرقت  و  غارت 
یخى  تار سایت های  و  كز  مرا كثر  ا هدفمند 
كشور،  آن  ملى  موزۀ  به خصوص  عراق، 
و  مزدوران  و  آمریكایى  اشغالگران  توسط 

متحدان آنان بود. 

چانگ هوا سفیر چین در تهران در حساب 
ترامپ  دونالد  تهدید  به  خود  توئیتری 
به  حمله  بر  مبنى  آمریكا  رئیس جمهور 
كنش نشان داده و با  كن فرهنگى ایران وا اما
گردشگری  از جاذبه های  درج چهار تصویر 
ایران نوشته است: میراث فرهنگى جهانى 

متعلق به تمام جامعه بشری است.

»گلدن  جوایز  اهدای  مراسم  جریان  در 
برای  كه  آركوئت«  »پاتریشیا  گلوب«۱، 
یافت جایزه اش باالی سن رفته بود، بدون  در
آمریكا  گفت:  ایران،  و  ترامپ  از  بردن  نام 
در  رئیس جمهور  و  است  جنگ  آستانۀ  در 
كه ۵۲ هدف از جمله  توییتر تهدید مى كند 
داد.  خواهد  قرار  هدف  را  فرهنگى  اهداف 
به  را  جانشان  آمریكایى(  )سربازان  جوانان 
خطر مى اندازند و به آن سوی جهان مى روند 
كه آیا بمب بر سر  و مردم )ایران( نمى دانند 

فرزندان شان خواهد افتاد یا نه.

كنش  كنش ها منجر به هیچ وا اما همۀ این وا
محافل  یا  و  بیت العدل  سوی  از  مثبتى 
نمایندگان  و  امریكا  كشور  در  مستقر   بهائى 
نشد  بین المللى  نهادهای  در  آن ها 
مطرح  جدی  سؤاالت  دراین باره  تاجایى كه 
كنون این سؤال  شده است. به نظر مى رسد ا
بیت العدل  كه  از همه جدی تر مطرح شده 
خواهد  تقابل  ایران  ملت  منافع  با  كجا  تا 
تشكیالت  همكاری  یِخ  كوه  عمق  آیا  كرد؟ 

با دشمنان ایران مشخص خواهد شد؟
که هرساله در ایاالت متحده  1 . مجموعه جوایزی است 
هم  تلویزیونی،  و  سینمایی  تولیدات  بهترین  به  آمریکا 

داخلی و هم خارجی اهدا می شود.
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سردار  شهادت  از  پس  هفته  یک  حدود 
سلیمانى،  قاسم  حاج  سپهبد  پرافتخار، 
مبلغ  توسط  فارسى  بى بى سى  در  مقاله ای 
 ۱۸ یخ  تار در  ثابتى،  عرفان  بهائى،  مشهور 
كه بسى جای تأسف  دی ۱۳۹۸ منتشر شد 
از  پیش  ثابتى  عرفان  گرچه  ا داشت.  تأثر  و 
به  را  اهانت هایى  شبكه  این  در  هم  این 
مصطفى  شهید  و  سلیمانى  قاسم  شهید 
كرده بود، اما مقالۀ اخیر او بار دیگر  چمران 
به مردم  او نسبت  باور  از  ناشى  تنفر  و  كینه 
گذاشت  ایران و قهرمانان آنان را به نمایش 
نمكى  ایرانیان  و  ایران  دوستداران  برای  و 
او  بود.  او  پیشین  زخم زبان های  بر  ک  سوزنا
در مقالۀ خود تشییع جنازۀ شكوهمندی را 
كه نشانگر عمق محبت آنان به وطن و سردار 
كار  گرفت و این  بزرگ وطن بود، به باد انتقاد 
مردم شریف ایران را »ناسیونالیسم افراطى« 
میرسنجری  دكتر  آقای  گرچه  ا خواند. 

كردند۱ و در آن  پاسخى به این مقاله منتشر 
نكات  اما  پرداختند،  ایران گرایى  مفهوم  به 
كه مناسب یافتیم آن را  دیگری به نظر رسید 

یم. با خوانندگان محترم در میان بگذار

عرفان ثابتى، روشنفكران و اندیشمندانى - ۱
ایرانیان  فوق العادۀ  حركت  این  از  كه  را 
حمایت كرده اند، سرزنش كرده و آن را ناشى 
گرچه  ا است.  نموده  تلقى  احساسات  از 
و  مى نماید  صحیح  به نظر  جمله  این  ظاهر 
و  روشنفكران  به خصوص  افراد  تمام  وظیفۀ 
باورهای  اندیشمندان جامعه اصالح  طبقۀ 
نادرست و تذكر به رفتارهای اشتباه است، 
رفتارهای  كه ستایش  توجه داشت  باید  اما 
كار  نه تنها  آن  تأیید  و  تشویق  و  صحیح 
راستای  همان  در  بلكه  نیست،  نادرستى 
رفتارهای  بهبود  و  دانش  سطح  ارتقای 

ایران گرایی  بازتعریف  "لزوم    میرسنجری،  میرمهرداد   .1
 ،۳۷۲1 شماره  شرق،  روزنامه  ناسیونالیسم"،  قالب  در 

یکشنبه ۲۲ دی 1۳۹۸، صفحه نخست.

نقدى بر مقالۀ »قاسم سلیمانى و ناسیونالیسم ایرانى«
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در  كه  نكته ای  مهم ترین  است.  اجتماعى 
از  كه  این است  كرد  توجه  آن  به  باید  اینجا 
دلیل  هر  به  مردم،  كار  روشنفكران،  دیدگاه 
پسندیده ای  كار  و  رفتار  بود،  كه  شخصى 
كردند  كار مردم را تأیید  گر روشنفكران  بود. ا
از  كوركورانه  ی  پیرو دلیل  به  نه  ستودند،  و 
كه آنان  تودۀ مردم بود، بلكه به دلیل آن بود 

رفتار مردم را ستودنى یافتند.

جمهوری - ۲ خود،  مقالۀ  در  ثابتى  عرفان 
معایب  و  كاستى ها  »نمایندۀ  را  اسالمى 
را  آن  تداوم  و  است  دانسته  ایرانیان« 
فقدان  و  مسئولیت ناپذیری  »پیامد  هم 
ابراز  ی  و است.  كرده  ذكر  خودانتقادی« 
مسیر  از  ایرانى  »روشنفكران  است:  كرده 
مردم،  با  هم نوایى  یعنى  پیشین  نادرست 
و  حكومت  از  هم  دلیرانه،  و  بردارند  دست 
زمینه  این  در  كنند.«  انتقاد  جامعه  از  هم 

چند نكته به نظر   مى رسد:

كه  است  نكرده  توجه  ی  و ظاهرًا   -۲-۱
موجود  شرایط  روشنفكران  از  هیچ یک 
اغلب  و  نداده اند  نشان  نقص  بدون  را 
انتقادهایى را در راستای اصالح و بهبود آن 

كافى است قدری روزنامه ها،  كرده اند.  بیان 
جرائد و فضای مجازی را ببیند تا مشاهده 
تصمیم ها  به  یادی  ز انتقادهای  كه  كند 
لذا  مى شود.  نادرست  عملكردهای  و 
كه او پیش از آنكه به انتقاد  مناسب است 
كه چرا مسئولیت پذیر  از روشنفكران بپردازد 
به  نگاهى  ندارند،  خودانتقادی  و  نبوده 
ببیند  و  انداخته  آنان  مقاالت  و  سخنان 
پیدا  مى تواند  را  آنان  از  نمونه هایى  آیا  كه 
بر  و  نداشته اند  انتقادی  هیچ  واقعًا  كه  كند 
گذاشته اند یا  كارهای مسئوالن صحه  تمام 
گر چنین نمونه هایى پیدا شد، آنگاه  خیر؟ ا
آنان را مسئولیت ناپذیر و فاقد خودانتقادی 

كند.  خطاب 
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باور  و  فكری  گرایش  به  توجه  با   -۲-۲
مفید  مسأله  این  به  توجه  ثابتى،  عرفان 
موضوعات  این  به  او  خود  چرا  كه  است 
به  تنها  اصطالح  به  و  نمى دهد  اهمیتى 
بسنده   مى كند؟  دیگران  به  جوالدوز  زدن 
رهبری  كه  سال هاست  جهانى    بیت العدل 
و  گرفته  دست  در  را  بهائى  جامعۀ  كثریت  ا
بر آنان حكومت مى كند و ادعای مصونیت 
آیا  دارد.  هم  را  خود  تصمیمات  در  خطا  از 
ایشان  را  انتقادی  كه  است  شده  بار  یک 
به نظر  دهد؟  انجام  آنان  عملكرد  و  آنان  به 
و  اینجا سؤاالت  در  باشد  كه الزم  نمى رسد 
زمان  از  در مشروعیت   بیت العدل  ابهاماتى 
آن  ضدونقیض  عملكردهای  و  آن  تشكیل 
كنیم،  بازگو  ایشان  برای  را  در طول حیاتش 

نشان دهندۀ  كردن،  عمل  این گونه  اما 
ی با دیگر بهائیان نیست؟ آیا آن  همراهى و
و  كاستى ها  »نمایندۀ  بهائیان هم  نهاد مهم 
اینكه   بیت العدل  است؟  بهائیان  معایب« 
پس از اینكه سال ها از تشكیل آن مى گذرد 
بهائى  قوانین  تشریع  هم  آن  اصلى  وظیفۀ  و 
كنون  تا ولى  حیطه هاست،  از  بعضى  در 
انجام  را  وظیفه ای  چنین  روشن  به صورت 
»مسئولیت ناپذیری  آن  دلیل  است،  نداده 
و فقدان خودانتقادی« بهائیان به طور عام و 

روشنفكران بهائى به طور خاص است؟

بى سابقۀ - ۳ استقبال  دلیل  ادامه،  در 
قاسم  حاج  شهید  جنازۀ  تشییع  در  مردم 
شده  ذكر  افراطى«  »ناسیونالیسم  سلیمانى، 
است. سخنانى این گونه از یک مبلغ بهائى 
گذشته  در  كه  خصوصًا  نیست،  عجیب 
چنین  ایشان  تو«  و  »من  شبكۀ  در  هم 
ایشان  آنجا  در  بود.  نموده  بیان  را  مطلبى 
كسانى براى  كه چطور  كرده بود  ابراز تعجب 
دفاع از میهن و یك وجب خاك وطن حاضر 
كشته شوند!  مى شوند بجنگند و بكشند یا 
یاد  ز بهائیان  بى وطنى  در  سخن  گرچه  ا
موضوع،  این  كه  كرد  توجه  باید  اما  است، 
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نظر شخصى آقای ثابتى نیست و مبتنى بر 
دربارۀ  بهاءاهَّلل  است.  بهائى  رهبران  تعالیم 
»از  مى گوید:  چنین  وطن  داشتن  دوست 
االیمان(  من  الوطن  )حّب  فرموده اند  قبل 
لیس  فرموده  ظهور  یوم  در  عظمت  لسان  و 
یحّب  لمن  بل  الوطن  یحّب  لمن  الفخر 
مباركه،  الواح  مجموعه  )بهاءاهَّلل،  العالم« 
گفته  چاپ مصر، ص۳۹(. آری، در اسالم 
االیمان«  من  الوطن  »حب  كه  است  شده 
است،  ایمان  از  وطن  داشتن  دوست  یعنى 
كه:  است  نموده  ابراز  چنین  بهاءاهَّلل  اما 
كه وطن را دوست  كسى  برتری نیست برای 
كه عالم  كسى است  دارد، بلكه برتری برای 
بهائیان  دلیل  همین  به  دارد.  دوست  را 
برای میهن و وطن و محل تولد خود ارزشى 
اسالم  میان  فاحش  اختالف  نیستند.  قائل 
موارد  همچون  هم  مورد  این  در  بهائیت  و 
بسیار دیگر، نشان از آن دارد كه مبدأ و محل 
صدور این دو باور متفاوت است و خداوند 
از این  نفرستاده است.  را  واحد یكتا هر دو 
امری  دوستى  وطن  یم،  بگذر كه  موضوع 
و  عاقل  انسان  هر  و  است  وجدانى  و  فطری 
آزاده ای عالقه ای قلبى به زادگاه خود دارد. 

اینكه در انتهای مقاله، ایشان اشاره ای هم 
به نظر  ستوده،  را  آن  و  كرده  وطن دوستى  به 
  مى رسد به همین دلیل باشد وگرنه از دیدگاه 
كسى  رهبر ایشان، هیچ برتری و فخری برای 
واضح  نیست.  دارد،  دوست  را  وطنش  كه 
درونى  عالقۀ  این  كردن  سركوب  كه  است 

نمى تواند نشانۀ برتری انسانى باشد. 

كه مى تواند دلیل - ۴ انگیزه  های دیگری  از 
كینۀ ایشان نسبت  نوشتۀ آقای ثابتى باشد، 
از  پیش  است.  ایران  بزرگان  و  قهرمانان  به 
به  خود،  بوک  فیس  صفحۀ  در  ایشان  این، 
ملى  سیاسى،  شخصیت  های  از  بسیاری 
یادی  ز اهانت های  و  كرده  و مذهبى حمله 
بود، ازجمله، شهید سلیمانى  كرده  آنان  به 
را جالد و شهید مصطفى چمران را قصاب 
همان  راستای  در  نگاه  این  بود.  داده  لقب 
مصلح  امیركبیر،  مرحوم  كه  است  نگاهى 
)خونریز(  ک«  »سفا امیر  را  ایران  بزرگ 
چنین  كه  است  طبیعى  مى خواند.۱ 
ایران  مردم  پرشور  حضور  از  شخصیتى 

1۳. عبدالبهاء، مقالۀ شخصی سیاح، مؤسسۀ مطبوعات 
ص1۹؛  بدیع،   15۸ هوفهایم،  آلمان:  آلمان،  امری 
شوقی افندی، قرن بدیع، مؤسسۀ معارف بهائی به  لسان 
فارسی، کانادا: انتاریو، 1۹۹۲ میالدی، ص 10۳ و ص1۳۷.
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خرسند  سلیمانى  شهید  جنازۀ  تشییع  در 
نباشد و سعى در كوبیدن آن به هر وسیله ای، 
نماید.  توهین  مقاله ای سراسر  نوشتن  حتى 
دشمنى بهائیان با اسالم و على الخصوص 
تشیع البته مسبوق به سابقه است. بهاءاهَّلل 
درمورد شیعیان مى گوید: »لعمراهَّلل )به خدا 
قلم  از  مشركین  از  شیعه  حزب  سوگند( 
اعلى در صحیفه حمراء مذكور و مسطور«۱. 
سنگریزه  را  غیربهائیان  بهاءاهَّلل  همچنین 
من  و  األمر  لئالى  هم  »احّبائى  مى دانند: 
جواهر  من  دوستان  األرض:  حصاة  دونهم 

امرند و جز آن ها سنگ ریزه های زمین«۲. 

كه - ۵ افرادی  دربارۀ  همچنین  ایشان 
نوشته  ستوده اند،  را  پرافتخار  سردار  آن 
“اجنبى”  از  را  ایرانى  »خون  آنان  كه  است 
با عینكى  گر بخواهیم  ا رنگین تر مى دانند.« 
بدبینانه هم بنگریم، باز نباید حقایق را زیر 
كارهای شهید  یم. اینكه آن افراد از  پا بگذار
مردمش،  و  كشورش  از  دفاع  در  سلیمانى 

1. بهاءاهلل، مائدۀ آسمانی، ج 4، مؤسسۀ ملی مطبوعات 
خاوری،  اشراق  همچنین:  140؛  ص  بدیع،   1۲۹ امری، 

رحیق مختوم، ص 5۹5.
۲. بهاءاهلل، مائده آسمانی، ج 4، مؤسسۀ ملی مطبوعات 

امری، 1۲۹ بدیع، ص ۳5۳.

گرفت  نتیجه  نباید  مى كنند،  حمایت 
آنان خون ایرانى را رنگین تر از خون دیگران 
ستوده اند،  اینان  كه  چیزی  مى دانند. 
كردن  دور  بلكه  نیست،  كشورگشایى 
جز  كه  است  خونریزی  و  بى رحم  دشمنان 
به نابودی مخالفان و بردگى زنان و دختران 
یادی از  آنان راضى نمى شدند. هنوز زمان ز
قتل های رقت بار و تجاوزهای ناجوانمردانۀ 
بى شک  نمى گذرد.  داعش  یستى  ترور گروه 
داعش یكى از دشمنان اصلى و سرسخت 
گر نبود این رشادت ها،  ایرانى بود. ا ایران و 
كنون  هم ا كه  نبود  بعید  ی  به هیچ رو
آنان  جنایات  و  داعش  خونریزی های 
ادامه دار  مختلف  كشورهای  در  همچنان 
كه ایران  كاماًل هم قابل تصور است  مى بود و 
هم جوالنگاه آن سبک مغزان باشد. امنیت 
بتوان  كه  نیست  چیزی  مردم  و  كشور  یک 
كه  ــ  افراد  آن  گر  ا انگاشت.  نادیده  را  آن 
نام  است  نشده  حاضر  حتى  ثابتى  آقای 
سلیمانى  شهید  اقدامات  ــ  بیاورد  را  آنان 
حاشیۀ  باالبردن  دلیل  به  ستوده اند،  را 
از  حفاظت  و  ایران  مردم  امنیت  اطمینان 

آنان است.
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بیان - 6 اسالم ستیزان  آنچه  برخالف 
عطوفت  و  رحمت  دین  اسالم  مى كنند، 
دشمنى  هنگامى كه  اما  است،  مهربانى  و 
خونریز حمله مى كند، دیگر جایگاه مسامحه 
وجود  لزوم  كه  است  زمان  این  در  نیست. 
چشم پوشى  مى شود.  روشن  جهاد  حكم 
بى شک  دشمن  متجاوزانۀ  رفتارهای  از 
خونریزی های  و  تجاوزها  افزایش  باعث 
كه  نیست  موضوعى  این  او   مى شود. 
بتوانند  حكومت ها  و  كشورها  از  هیچ یک 
كه  كنید  توجه  كنون  ا بگیرند.  نادیده  را  آن 
داعش،  نام  به  بى رحم  و  سنگدل  عده ای 
انجام   مى دادند،  را  كى  هولنا جنایات  كه 
چه  و  دردآور  قتل های  چه  آمدند.  پدید 
آوردند.  به وجود  را  دلخراشى  صحنه های 
توّحشى كه آنان از خود به نمایش گذاشتند، 
از  دّرنده ای  و  وحشى  حیوان  هیچ  بى شک 
جنایات  یادآوری  است.  نداده  نشان  خود 
ک آنان هم غمبار است، »تو را طاقت  هولنا
مانند  بود  كى  شنیدن  شنیدن،  از  نباشد 
آورده  به وجود  آنان  كه  وضعیتى  دیدن؟.« 
تهدید  را  ایرانیان  و  عرب ها  تنها  نه  بودند، 
مردم  حتى  و  مسلمانان  كل  بلكه    مى كرد، 

جهان را به ترس واداشته بود. در این شرایط 
مقابله  بهائیان در  كه  این سؤال مهم است 
و  نهادها  از  آیا هیچ یک  كردند؟  آنان چه  با 
عكس العملى  بهائى  جهانى  تشّكل های 
نشان داد؟ آیا هیچ یک از روشنفكران بهائى 
ثابتى  آقای  آیا  اندیشید؟  آن  برای  چاره ای 
پیشنهاد  آنان  با  جهاد  از  غیر  راهكاری 
ایشان  از  و  آنان  از  نمى توان  البته    مى كند؟ 
از  كه  چرا داشت،  را  انتظاراتى  چنین 
افتخارات بهائیان و رهبران آنان، این است 
ندارد و حكم  آن ها جهاد وجود  آئین  كه در 
در  است.  كرده  حذف  آنان  پیامبر  را  جهاد 
این زمینه بهاءاهَّلل   مى گوید: »یا اهل االرض، 
ظهور  این  در  الكتاب  اّم  از  كه  اول  بشارت 
اعظم به جمیع اهل عالم عنایت شد، محو 
الكریم«۱  كتاب تعالى  از  حكم جهاد است 
احكام  جمیع  »در  هم   مى گوید:  عبدالبهاء 
كمان و  و شرایع سالفه جهاد است و تیغ و 
سهم است و سنان و شمشیر است و زنجیر 

1. لوح بشارات، مجموعه ای از الواح جمال اقدس ابهی 
کتاب اقدس نازل شده، لجنۀ نشر آثار امری به  که بعد از 
لسان فارسی و عربی، النگنهاین، آلمان، نشر اول، 1۳۷ 
بدیع، ص10و11؛ همچنین: عبدالحمید اشراق خاوری، 
گنجینۀ حدود و احکام، مؤّسسۀ مّلی مطبوعات امری، 

نشر سوم، ١٢٨ بدیع، ص۲۷1. 
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جّبار  هر  اعناق  ضرب  و  است  تهدید  و 
در  مبارک  جمال  را  گران  بار  این  اّما  عنید، 
و  نزاع  و  بینداخت  یاران  از  بدیع  دور  این 
جدال حّتى لجاج را نسخ و فسخ فرمود«۱. 
این  بنیادین  تفاوت  كه  است  توجه  قابل 
كه  بهائى  آئین  و  گذشته  ادیان  در  مسأله 
است،  كرده  اشاره  آن  به  هم  عبدالبهاء 
با  آئین  این  مبدأ  نبودن  یكسان  از  نشان 
دارد؛  آن  بودن  الهى  عدم  و  گذشته  ادیان 
است  سؤال  جای  بازهم  آن،  از  گذشته  اما 
كه راهى جز دست  كه اساسًا در این شرایط 
این  چگونه  ندارد،  وجود  بردن  اسلحه  به 

سخنان رهبران بهائى قابل توجیه است؟

آقای ثابتى همچنین »قتل و جرح صدها - ۷
با  دیگر  تن  میلیون ها  آوارگى  و  سوری  هزار 
را  سلیمانى"«  قاسم  معاونت  و  "مشاركت 
آن  به وسیلۀ  كه   مى تواند  نكاتى   مى داند  از 
بگیرد.  سلیمانى  قاسم  شهید  بر  خرده ای 
و  چه   مى گذرد  ایشان  افكار  در  نمى دانم 
یافت   مى كنند  كه ایشان در مجرای اخباری 
كه اخبار را هم پیگیری  كسانى  كجاست؟ 

1. عبدالبهاء، منتخباتی  از مکاتیب، جلد چهارم، لجنۀ 
نشر آثار امری به لسان فارسی و عربی، آلمان، ص5۷. 

گاهى  تفننى  به صورت  و  نمى كنند  جدی 
قرار   مى دهند،  موردمطالعه  را  اخبار  اوقات 
  مى دانند كه قتل و جرح صدها هزار سوری و 
آوارگى میلیون ها تن از آنان نه موردنظر قاسم 
سلیمانى بود و نه او نقشى در آن داشت. آن 
كه  دارند  مشاركت  موضوع  این  در  كسانى 
به وجود آورندۀ داعش بودند و از آن حمایت 
اما  سیاسى   مى كردند؛  و  مالى  و  تسلیحاتى 
»مشاركت  آن  در  سلیمانى  قاسم  كه  آنچه 
گروه  بردن  بین  از  داشت،  معاونت«  و 
كردن آنان از قتل ها  یستى داعش و دور  ترور
و جرح های بیشتر و جلوگیری از آوارگى افراد 
گر آقای ثابتى به فكر  بیشتر بود. مناسب بود ا
هم  بزرگوار  شهید  این  شخصیت  تخریب 
كه او سردمدار مبارزه  بود، حداقل چیزی را 
قلمداد  آن  با  مشاركت  به عنوان  بود،  آن  با 
نمى كرد. در همین راستا این عبارت ایشان 
»امنیت "هم وطنان" خود را به قیمت نابودی 
نقد  قابل  عبارتى  خود«،  "ناهم وطن"های 
است. فعالیت های شهید سلیمانى نه تنها 
بود،  خودش  هم وطنان  امنیت  راستای  در 
بلكه در راستای امنیت ناهم وطن های او نیز 
گر او تنها به فكر امنیت هم وطنان خود  بود. ا
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كه  بود، دیگر چه دلیلى داشت تا با افرادی 
كرده  نقض  هم  را  او  ناهم وطن های  امنیت 
او باید فرسنگ ها دورتر  بودند بجنگد؟ چرا 
از كشور خود با دشمنانى خونخوار در جنگ 
از بین  را  او  افراد ناهم وطن  كه امنیت  باشد 

برده بودند؟

از - ۸ ثابتى  آقای  انتقادهای  راستای  در 
جنگ  شعله ورسازی  بر  مبنى  توهماتشان 
سؤال  چندین  ایران،  توسط  یه  سور در 
از  ایشان  چرا  پدید   مى آید.  مهم  بسیار 
اسرائیل  غاصب  دولت  جنگ افروزی های 
است؟  نكرده  انتقادی  هیچ  كنون  تا
بهائى،  مبلغان  از  هیچ یک  و  ایشان  چرا 
كردن  زخمى  و  كشتن  از  انتقادی  هیچ 
در  فلسطینى  هزاران  كردن  بى خانمان  و 
هیچ  چرا  نكرده اند؟  سال  همه  این  طول 
همچون  رسمى  بهائیان  نهادهای  وقت 
و  ملى  محافل  یا  و  اعظم    بیت العدل 
از  دفاع  در  اعالمیه ای  یا  بیانیه ای  محلى 
صادر  فلسطین  و  غزه  كنان  سا مظلومیت 
ظلم  از  هم  بار  یک  حتى  چرا  نكرده اند؟ 
فلسطین،  مردمان  به  صهیونیست ها 
بار  یک  حتى  چرا  نكرده اند؟  تنفر  ابراز 

صهیونیست های  وحشیانۀ  اعمال  هم 
باید  آیا  ننموده اند؟  محكوم  را  اسرائیلى 
مبلغان  تا  باشد  رنگین  فلسطینیان  خون 
ابراز  حداقل  آنان  جرح  و  قتل  از  بهائى 
در  بهائیان  سكوت  چرا  كنند؟  تأسف 
توسط  فلسطین  مردم  قصابى  و  نسل كشى 
پاسخ  باشد؟  ادامه دار  باید  صهیونیست ها 
كه  گفته ای  آن  در  را   مى توان  سؤاالت  این 
كسِول  ما روحیه  خانم  شوقى افندی،  همسر 
وزیر  )نخست  بن گوریون  با  مالقاتى  در 
جست وجو  است،  كرده  ابراز  اسرائیل(، 
مركز  استقرار  نفس  فرضًا  »چنانچه  كرد: 
اسرائیل  كشور یهودی نژاد  بهائى در  جهانى 
برعكس  گردد،  تلقى  لغو  به ظاهر  امری 
اندک  بدون  كسول(  ما )روحیه  ربانى  خانم 
مى دارد  اظهار  كید  تأ نهایت  با  و  تردید 
باشد  قرار  گر  ا یم.  دار تعلق  اینجا  به  ما  كه 
ترجیح  من  شد،  هم  امتیاز  و  تمیز  به  قائل 
از  یكى  در  ادیان  جوان ترین  كه  مى دهم 
و  نماید  نشوونما  جهان  كشورهای  تازه ترین 
درحقیقت باید گفت آینده ما چون حلقات 

زنجیر به هم پیوسته است.«۱

1. مجله اخبار امری سال 1۳40 شماره دی ماه.
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حاج  شهید  سپهبد  سردار  ترور  خبر  انتشار 
قاسم سلیمانى در بامداد روز جمعه، اندوه 
از  ی  بسیار و  ایرانى  جامعه  برای  فراوانى 
مراسم  داشت.  همراه  به  ایرانى  غیر  اتباع 
شهید  آن  پیكر  تشییع  باشكوه  و  نمادین 
در  چه  و  عراق  ک  خا در  چه  واالمقام 
محبوبیت  بیان گر  ایران  مختلف  شهرهای 
و جایگاه واالی او در میان مردم منطقه بود. 

از  یكى  ترور  در  آمریكا  خصمانه  اقدام 
ایران،  اسالمى  ی  جمهور رسمى  مقامات 
موجى از تحلیل ها را در سراسر دنیا به دنبال 
كمتر از چند ساعت، این خبر  داشت و در 
جهان  رسانه های  اخبار  مهم ترین  زمره  در 
سرشناسى  ایرانیان  از  ی  بسیار گرفت.  قرار 
ایران  اسالمى  ی  جمهور حكومت  با  كه 
سپهبد  شهید  ندارند،  خوبى  میان 
راستین  سرباز  را  او  و  ستودند  را  سلیمانى 

مجتهدزاده  پیروز  دكتر  نامیدند.  وطن 
یستى  ترور به لحاظ حقوقى  را  آمریكا  اقدام 
امورخارجه  وزیر  زاهدی،  اردشیر  و  نامید،۱ 
بى بى سى  با  گفت وگویى  در  پهلوی  یم  رژ
او  سلیمانى،  سپهبد  شهید  از  ستایش  با 
كشورها  دیگر  نظامى  قهرمانان  ردیف  در  را 
گل،  برنارد الو مونت گومری، شارل دو  نظیر 
گالس مک آرتور و دوایت آیزنهاور قلمداد  دا
یک  سلیمانى  »قاسم  كرد:  كید  تأ و  كرد 

سرباز وطن پرست بود.«۲ 

شهید  نام  نیز  ایرانى ها  غیر  از  ی  بسیار
رادیكالیسم  مقابل  در  را  سلیمانى  سپهبد 

1. مصاحبه با BBC در تاریخ ۳ ژوئن ۲0۲0. 
استاد دانشگاه سیتی  و  ایرانی  خ  آبراهامیان، مور یرواند 
  )Democracynow(خبری پایگاه  با  گفتگو  در  نیویورک 
در  فردی  کشتن  تعریفی،  هر  مبنای  بر  که  دارد  کید  تا
کشور خارجی، اقدامی تروریستی  فرودگاه بین المللی یک 

است. 
۲. مصاحبه با CBB در تاریخ 6 ژوئن 0۲0۲.

به نام صلح طلبى و به کام ستیزه جویى، 
بازخوانى عقده گشایى از یک ترور
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گفتند  ی  روزگار از  و  دارند  یاد  به  افراطى 
توسط  سرعت  به  عراق  و  یه  سور كه 
خون  و  ک  خا به  افراطى  یست های  ترور
قرار  آنان  مقابل  در  كسى  و  مى شد  كشیده 

نگرفت مگر سلیمانى و هم رزمانش. 

برخى  ی  ناباور كمال  در  و  میان  این  در 
ماهواره های  تریبون  از  استفاده  با  بهائیان 
ترور  و  گشودند  سخن  به  لب  زبان  فارسى 
سلیمانى  سپهبد  شهید  ناجوانمردانه 
دهشت  و  غریب  سخنان  و  ستودند  را 
كه  همان هایى  راندند.  زبان  بر  آفرینى 
و  دارند  مهرجویى  و  صلح طلبى  ادعای 

و  مى كنند  دعوت  بشر  حقوق  به  را  همگان 
یست و حقوق حیوانات  از حقوق محیط ز
ظاهر  دیگر  نقابى  با  اینک  اما  مى زنند،  دم 

شدند. 

مشهور  مبلغ  و  آشنا  نام  چهره  ثابتى  عرفان 
بیت العدل  تشكیالت  با  همواره  كه  بهائى 
صریح  و  پروا  بى  دارد.  نزدیكى  ارتباط 
شهید  سردار  به  نسبت  عجیبى  جمالت 
نویسنده  راند.  زبان  بر  سلیمانى  سپهبد 
در پى صحت  كمال تعجب  با  این سطور 
و  برآمد  او  به  سخنان  این  انتساب 
كه چنین سخنانى از  مع االسف معلوم شد 
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كاش صادر نمى شد.  كه ای  او صادر شده 
ثابتى در شبكه من و تو مى گوید:

برای  اش  ملى  قهرمان  كه  ی  كشور »در 
لوتر  مارتین  نه  و  است  گاندی  نه  خیلى ها 
كینگ و نه ماندال بلكه یا چمران ، قصاب 
جالِد  سلیمانى،  قاسم  یا  است  كردستان 
مثبتى  نشانه  اتفاقا  خیلى  است،  یه  سور
اهمیت  حیوانات  حقوق  به  گر  ا است 
خشونت  ایرانى،  فرهنگ  در  چون  دهیم. 

یک اصل است.«۱

سخنان  نیز  بهائى  دیگر  مبلغان  البته 
كه از نقل آنها صرف  مشابهى بر زبان راندند 
از  خالى  نكته  چند  بیان  اما  مى شود.  نظر 

لطف نیست.

از  مفاهیمى  تشخیص  ک  مال اول:  نكته 
و  ملى  قهرمان  صلح،  خشونت،  قبیل 
در  نفر  میلیون ها  حضور  آیا  چیست؟   ...
كافى  سلیمانى  سپهبد  شهید  پیكر  تشییع 
چگونه  ملتى  كه  شود  یابى  ارز تا  نیست 
حتى  یا  مى گزیند؟!  بر  را  خود  ملى  قهرمان 

گوست  ا  ۲4 تاریخ  در  تو«  و  »من  شبکه  با  مصاحبه   .1
 .۲01۹

كاظمین  حضور جمعیت بزرگ عراقى های 
شهید  كه  نیست  آن  از  كى  حا نجف  و 
قامت  در  و  شده  فراملى  سلیمانى  سپهبد 
یک اسطوره، از مردم رنج دیده و سرخورده 
از حقوق بین الملل بشر دوستانه، دلربایى 

مى كند؟ 

و  ُكرد  نوامیس  سلیمانى  كه  هنگامى 
چنگال  از  را  ی  سور و  عراق  سنى  اعراب 
دژخیمان داعش نجات داد، سازمان ملل 
كجای جغرافیای  و منادیان حقوق بشر در 
آیا قدرشناسى  ی،  عالم ایستاده بودند؟! آر
قهرمان  شخصى  چه  مى كند  تعیین  مردم 
ملى است یا نظر شخصى فالن مبلغ بهائى 
از  او  كه  است  غریب  چه  نشین؟  لندن 
و  مى كند  تحقیر  را  ایرانى  و  ایران  لندن، 
تفهیم  آنان  به  و  مى پیچد  نسخه  آنان  برای 
كه باید قهرمان ملى دیگری داشته  مى كند 

باشند!

ثابتى  عرفان  آنكه  از  جدا  دوم:  نكته 
ادعای  همواره  كه  بهائى  یک  عنوان  به 
در  و  دارد  را  »ایران«  نام  به  ای  مساله 
را  ایرانى«  »فرهنگ  عجیبش،  اظهارت 
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مى كند  خطاب  بى مقدار  و  خشونت طلب 
كه  مى شود  مطرح  جدی  طور  به  سوال  این 
آیا بهائیت دل مشغول »ایران« است؟ پس 
ایرانى  میلیون ها  احساسات  به  چگونه 
بیان گر  سخنان  این  آیا  مى كند؟  توهین 
یسم  توتالیتار و  دیكتاتورمنشى  پنهان  یه  زاو

نیست؟           بهائى 

بشر  حقوق  از  بهائیان  مراد  گر  ا سوم:  نكته 
كه  همین قوانین موضوعه ی معروفى است 
بد  درآمده،  نگارش  به  ملل  سازمان  توسط 
نیست تا ابعاد ترور شهید سپهبد سلیمانى 

كنیم: را از منظر حقوق بین الملل مرور 

به  كه  ی  روز در  سلیمانى  سردار  الف: 
دولت  رسمى  دعوت  به  بنا  رسید  شهادت 
ی  مستشار امور  جهت  عراق  كشور  قانونى 
رسمى  میهمان  و  بود  كرده  سفر  آنجا  به 
با  آمریكا  دولت  بود.  عراق  وزیر  نخست 
مسئولیت مستقیم رئیس جمهور خود، و با 
اقدامى  با  و  عراق  كمیت  حا فاحش  نقض 
)بخوانید  زور  به  توسل  و  تجاوزكارانه 
كه در  خشونت( دست به ترور زد در حالى 
مسلحانه،  مخاصمات  حقوق  چارچوب 

متحد،۱  ملل  منشور   ۲ ماده   ۴ بند  مطابق 
اصل اولیه بر عدم جواز توسل به زور است 
و دولت آمریكا حق توسل به زور را نداشته 

است.

و   ۱۱ ماده  ذیل  دولت ها  اقدامات  تنها  ب: 
هفتم  فصل  ذیل  امنیت  شورای  اقدامات 
منع  اصل  شمول  از  متحد،۲  ملل  منشور 
واضح  پر  و  هستند  مستثنى  زور  به  توسل 
چنین  مشمول  آمریكا،  اقدام  كه  است 
استثنائى نخواهد بود. استثنای دوم مربوط 
به اقدامات شورای امنیت ذیل فصل هفتم 
منشور ملل متحد است و الزمه آن صحت 
حمله نظامى و توسل یا حتى تهدید به زور 
شورای  مصوبه  وجود  فصل،  این  مطابق 
با  حمله  این  درحالى كه  است،  امنیت 
ن  دستور مستقیم رییس جمهور آمریكا بدو
حتى  یا  امنیت  شورای  مصوبه  داشتن 
یا  كار شورای امنیت، و  طرح آن در دستور 
آمریكا  كنگره  تأیید  داشتن  ن  بدو حداقل 
عملیات  حساب  این  با  پذیرفته،  صورت 
ک  خا در  آمریكایى  نیروهای  مسلحانه 
 1. Charter of the United Nations  (1945), Art 2.
2. Ibid, Charter VI.
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كشور  عراق، »تجاوز« به تمامیت ارضى این 
محسوب مى شود. و مطابق مواد  ۱و ۲ طرح 
دولت  دولت۱،۲00۱  المللى  بین  مسئولیت 
متخلفانه  فعل  مسئول  بابت  این  از  آمریكا 

بین المللى خود است.

۲ ماده ۵ اصالحى  بند  اقدام طبق  این  ج: 
كیفری  المللى  بین  دیوان  اساسنامه 
مى شود  محسوب  جنایت   ۲  ۲0۱0 مصوب 
مسئول  عنوان  به  آمریكا  جمهور  رئیس  و 
تعقیب  قابل  جنایت،  این  فرمان  صدور 

كیفری است.

 )applicable law( اعمال  قابل  حقوق  د: 
قواعد  اعمال  به  مربوط  زمینه  این  در  دیگر 
حقوق بین الملل بشر در حوزه حق حیات 
ویژه  گزارشگر  كاالمارد  گنس  ا است. 
امور  در  متحد،  ملل  سازمان  بشر  حقوق 
كه  كرده  اعدام های فراقضایى، خاطرنشان 
قضایى،  فرآیند  ن  بدو ندارند  حق  دولت ها 
كنند  سلب  انسان  یک  از  را  حیات  حق 
مخاصمه  نیز  آمریكا  و  ایران  میان  چون  و 

1. (ILC) in August 2001, Art 1-2.
2. Rome Statute of the International Criminal 
Court (2010), Art 5.

قواعد حقوق  لذا  ندارد  ای وجود  مسلحانه 
حقوق  عنوان  به  نیز  مسلحانه  مخاصمات 
قابل  مورد  این  در   )lex specialis( خاص 
دیوان  كه  همان گونه  و  نیست  اعمال 
پرونده  چندین  در  دادگستری  بین المللى 
خاطر  حائل  دیوار  مشورتى  رای  جمله  از 
نشان ساخته، مقررات حقوق بشر به عنوان 
حقوق عام قابلیت اعمال در تمامى اوضاع 
و احوال را دارد مگر آنكه در زمان مخاصمه 

گردد. مسلحانه، قاعده خاص اعمال 

حقوق  نقض  از  ای  گوشه  شده  یاد  نكات 
ترور  ماجرای  در  بین الملل  حقوق  و  بشر 
دیگری  موارد  البته  و  بود  سلیمانى  سپهبد 
 ۱۲6۹ قطعنامه  واضح  نقض  قبیل  از  نیز 
 ۱۳6۸ قطعنامه   ،۱۹۹۹ كتبر  ا  ۱۹ مصوب 
مصوب   ۱۳۷۳ قطعنامه  و   ،۲00۱ مصوب 
ملل  امنیت  شورای   ۲00۱ سپتامبر   ۲۸

متحد است. 

كسانى  پیشانى  بر  ننگ  داغ  میان  این  در 
كه از ایران دم مى زنند و حامى قاتالن  است 
ایرانى هستند و از حقوق بشر مى گویند و به 

هیچ اصل آن پایبند نیستند.     
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در  حیفا،  در  بهائیان  رهبری    بیت العدل، 
به  خطاب  خود   ۲0۱۹ دسامبر  اول  پیام 
است  خواسته  بهائیان  از  دنیا  ملى  محافل 
از مسائل سیاسى دوری جویند و با ذكر نقل 
سیاست  "از  گفته  كه  عبدالبهاء  از  قولى 
سخن مگو... از ملوک ارض و حكومت های 
از  را  بهائیان  یاد مكن"،  به نیكى  دنیوی جز 
نموده است.  امور سیاسى منع  در  دخالت 
دنیا  بهائیان  پیام  این  خطاب  كه  هرچند 
این  كه  بر  مى آید  آن  مفاد  از  ولى  هستند، 

پیام مخصوص بهائیان ایران باشد.

و  پیام ها  روال  به  كه  كســـــــانى  برای 
فعالیت های تشكیالت  بهائى آشنا هستند 
متنوع  فعالیت های  از  گوشه هایى  و 
را  جهان  نقاط  اقصى  در  بهائیان  سیاسى 
مى شناسند، كاماًل روشن است كه این عمل 
است  كافى  نیست.   وارونه  نعل  جز  چیزی 
و  گذشتۀ   بیت العدل  عملكرد  و  پیام ها  به 

رجوع  تى  تشكیال نهادهای  و  شخصیت ها 
كرده و شاهد همكاری های مستمر سیاسى 
آن ها با دولت های متخاصم و سازمان های 
ایران  قسم خوردۀ  دشمنان  و  بشری  حقوق 

باشیم.

حوادث  بستر  در  پیام  این  از  رمزگشایى 
جامعۀ  بهائى  امروز  تعامالت  و  سیاسى 
معانى  البته  سیاست،  و  قدرت  كز  مرا با 
ساخت.  خواهد  مشخص  را  جدیدی 
هم  چندان  اتفاقًا  كه  پیام  این  متن  در 
كلى گویى ندارد، عماًل فقط از جامعۀ ایران 
سیاست  اعمال  از  نوعى  دنبال  و  شده  یاد 
مهد  با  جهانى  بهائى  جامعۀ  ارتباطات  در 
این  با  مرتبط  فعالیت های  و  )ایران(  امراهَّلل 
ساده  ی  نشانه رو همین  است.  موضوع 
معین   مى كند كه احتمااًل منظور   بیت العدل 
در  جدید  سیاست  یک  تبیین  پیام  این  از 

منطقه است. 

سیاست عدم مداخله در برخى سیاست ها 
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در  بهائیت  حضور  به  توجه  دیگر  سوی  از 
اثرگذار  نقش  و  امریكا  سیاست  عرصۀ 
محفل ملى امریكا در تدوین سیاست های 
تشكیالت  حضور  و  جامعه  بهائى  كالن 
قطعات  هم   مى تواند  درحیفا    بیت العدل 
بگذارد،  دراختیار  را  پازل  این  از  دیگری 
فعاالن  فهرست  به  سری  گر  ا به خصوص 
رسمى و غیررسمى  بهائى در وزارت خارجۀ 
اخیر  دهه های  در  سفید  كاخ  و  آمریكا 
با  بهائیت  البى  نزدیک  روابط  متوجه  بزنیم 

كه در  مقام های سیاسى آمریكا خواهیم شد 
این سال ها  به عنوان پیاده نظام دولتمردان 
بهره  خود  نفرات  و  امكانات  تمام  از  امریكا 
گرچه با تغییرات مكرر در كابینۀ  جسته اند. ا
بازی  زمین  در  برخى مهره ها  امروزه  ترامپ، 
كه  كم رنگ تر شده اند و  بهائیانى  كاخ سفید 
مشوقان  و  مشاوران  نزدیک،  روزگاری  خود 
كثری به  سیاست های تحریمى و فشار حدا
كنون از این تغییرات پرشتاب  ایران بودند، ا

جا مانده اند. 
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تغییر  این  كه  است  محتمل  بسیار  پس 
سیاست  تغییر  نتیجه  در  یكرد،  رو
جمهوری خواهان  و  امریكا  خاورمیانه ای 
باشد.  افتاده  اتفاق  سفید  كاخ  بر  كم  حا
به  مى توان  شرایط  شدن  روشن تر  برای 
خاورمیانه ای  طرح  از  ترامپ  رونمایى 
اغلب  كرد.  اشاره  قرن  معامله  نام  به  خود 
مثابه  به  را  طرح  این  جهان  كارشناسان 
یابى  ارز خاورمیانه  در  دینامیت  كاشتن 
قصد  امریكا  جمهوری خواهان  كه  كرده اند 
سازی  بى ثبات  سیاست  آن،  ارائۀ  با  دارند 
نفت  تولید  كاهش  به منظور  را  منطقه 
شل  نفت  كردن  جایگزین  و  خاورمیانه 
سوی  از  و  كنند  دنبال  جهان  در  امریكا 
كه  امریكا  فروش سالح در  كارتل های  دیگر 
اغلب به جمهوری خواهان وابسته هستند، 
ببرند.  فراوان  سود  منطقه  ناآرا  مى های  از 
هرچند این تغییر سیاسى از ابتدای استقرار 
پیش بینى  سفید  كاخ  در  جدید  دولت 
شرایط  و  كابینه  تغییرات  اما  مى شد 
كرد.  منطقه ای روند این تغییرات را تثبیت 

البته ترامپ هم در آستانه انتخابات امریكا 
امتیازها  كثر  حدا دادن  با  تا  كرد  سعى 

طرح،  این  در  فلسطین  اشغالگر  یم  رژ به 
را  صهیونیسم  البى  به  خود  خوش خدمتى 
دیگر،  طرف  گرفتن  نادیده  اما  دهد  نشان 
كه در ظاهر حقوق  )برخالف توافقنامۀ اسلو 
درنظر   مى گرفت(  اعراب  برای  را  حداقلى 
خاورمیانه،  در  بى ثباتى  زمینۀ  ایجاد  با 
منافع میان مدت  امریكا را تضمین   مى كند 
هر  به  را،  امریكا  اقتصادی  رشد  تداوم  و 

قیمت، درپى دارد.

تپندۀ  كه قلب  برای  بهائیت،  این بى ثباتى 
قرار   مى گیرد،  جدی  خطر  مورد  حیفا  در  آن 
در  را  آن ها  موجودیت  و  است  نگران كننده 
مواجه  جدی  خطرات  با  كرمل  كوه  و  حیفا 
مى كند. آنچه روشن است تا امروز، برخى از 
سیاست های  از  پشتیبانى  با  فعاالن  بهائى 
به  )حتى  امریكا  جنگ طلبانه  و  خشن 
به  توهین  و  ایران  ملت  با  تقابل  قیمت 
چمران(  شهید  و  سلیمانى  شهید  امثال 
نظریات  فكری  پیاده نظام  سعى   مى كردند 
به نظر   مى رسد  اما  باشند،  آمریكا  كمان  حا
و  ترامپ  سیاست های  با  همسویى  ادامۀ  
ایجاد التهاب در منطقه، به نفع تشكیالت 
كتیک خود سعى  با تغییر تا  بهائى نباشد و 
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به  عرصه  این  در  را  عمل  ابتكار  مى كند 
دست بگیرد. 

از این حیث، این پیام به منزلۀ  اعالم دستور 
سكوت به همۀ فعاالن  بهائى تلقى مى گردد 
سیاسى  عمل  ابتكار  گرفتن  به دست  با  تا 
ایادی  و  توسط   بیت العدل  رسانه ای  و 
رسانه ای آن، به هر قیمتى شده اواًل احتمال 
درصورت  ثانیًا  دهد،  كاهش  را  جنگ  بروز 
با  تا  كند  سعى  سیاست  این  شكست 
از خشم  را  رسانه ای، خود  سكوت سیاسى 
ساختمان های  و  كند  دور  عمومى  افكار 
و  نماید  محافظت  را  حیفا  میلیاردی 
را  كتیكى  تا چرخش  یک  امكان  هم زمان 
كند و از مزایای احتمالى )اقتصادی  عملى 

گیرد.   و اجتماعى( آن بهره 

براساس اسناد و نظریات ارائه شده از سوی 
یک  فردر آمریكایى،  بهائى  مشهور  منتقد 
خونین  تجربه ای  تشكیالت  بهائى  گلیشر۱، 
با  كه  آورد  به دست  فارس  خلیج  جنگ  در 
جنگ طلبان  با  كثری  حدا همراهى  وجود 
و  منتقدان  دیدگاه  از  بهائیت  حمید،  فرناق،   .1
گلیشر،  فردریک  هفتم:  بخش  بهائی،  روشنفکران 
 ،۹۸ تابستان   ،10 شمارۀ  بهائی شناسی،  فصلنامه 

ص6۷-۳۸.

عاید  چیزی  درنهایت  عراق،  در  غربى 
حج  بهائى  حكم  نه تنها  و  نشد  تشكیالت 
در بغداد به آرزویى غیرمحتمل تبدیل شد، 
كلى  بلكه حتى مهره ای مفید مانند دیوید 
تشكیالت  برای  كاربردی  اهمیتى  كه  را 

داشت، از دست داد.

كهن سال  كافى است تا اعضای  این تجربه 
و محافظه كار   بیت العدل تصمیم بگیرند تا 
كار  ی  رو به  را  خود  پتانسیل  همۀ  سویى  از 
آوردن دمكرات ها معطوف كنند، كما اینكه 
از  بسیاری  در  امریكا  قبلى  دولت های  در 
مقام های  در  سفید  كاخ  تصمیم گیر  مراجع 
ایران  موضوع  در  تصمیم سازی  و  مشاوره 
بیرونى  نمود  در  درعین حال  و  بودند  مؤثرتر 
منطقه ای با نشان دادن چهره ای نوع دوست 
و صلح طلب، حیفا را از خطر موشک های 

احتمالى نجات دهند.

بعید  هیچ  آینده  در  سیاست  این  ادامۀ  در 
كه افراد و شخصیت های اقتصادی  نیست 
به  را عالقه مند   بهائیت حتى در ظاهر خود 
كنار  دور زدن تحریم ها هم نشان دهند تا در 
ژست صلح طلبى از این تجارت پرسود هم 

نصیبى ببرند.
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از  برخى  و  اینكه   بیت العدل  آخر  سخن 
تند  حركت های  با  سرشناس  بهائیان 
و  سیاست  در  دخالت  و  نسنجیده  و 
درجهت  عماًل  توسعه طلبانه  حركت های 
قدم  بهائى  اصلى  رهبران  با  مخالفت 
گذاشته اند و این مسأله اعتراض بسیاری از 
بهائیان را به دنبال داشته است.   بیت العدل 

به  توصیه  و  خود  دسامبر   ۱ پیام  صدور  با 
در  دخالت  عدم  و  حكومت ها  از  اطاعت 
نوعى  به  كه  است  این  دنبال  به  سیاست، 
و  كرده  جبران  را  خود  گذشتۀ  خطاهای 
همسویى پیشین خود با جنگ طلبان را به 

گردن بهائیان خودسر بیندازد.
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شورای  عضو  محکومیت  ماجرای  چگونه 
شهر شیراز صید تبلیغاتی  بهائیت شد؟

مبنى  را  خبری  اخیرًا  بى بى سى  خبرگزاری 
بر آزادی مهدی حاجتى، عضو شورای شهر 
كرد و در آن دلیل  شیراز، با قید وثیقه منتشر 
دستگیری  به  اعتراض  را  او  محكومیت 
پیش تر  است.  كرده  ذكر  بهائى ها  بى دلیل 
نیز آن خبرگزاری دلیل بازداشت او را همین 
شواهد  درحالى كه  بود؛  كرده  اعالم  مورد 
آن  اولیه،  القائات  برخالف  مى دهد  نشان 
از  بهائیت،  او  حمایت  دلیل  به  نه  حكم 
او  پروندۀ  در  دیگری  موارد  از  ناشى  بلكه 

صادر شده است.

دولتى  خبرگزاری  گذشته  سال  مهر  پنجم 
مهدی  بازداشت  خبر  بار  اولین  برای  ایرنا 
شهر  شورای  اصالح طلب  عضو  حاجتى 

كرد. شیراز را منتشر 

هیات  عضو  مقیمى،  قاسم  خبر  همان  در 
رئیسه شورای اسالمى شیراز، اتهام حاجتى 
ضالۀ  فرقۀ  فعاالن  از  نفر  دو  از  "حمایت  را 
هیچ گاه  كه  ادعا،  این  كرد.  اعالم   بهائیت" 
نشد،  تأیید  قضایى  مقامات  سوی  از 
ازآنجایى  به عنوان علت بازداشت حاجتى 
كه حاجتى چند روز قبل از  مطرح شده بود 
بازداشت، با انتشار توئیتى حمایت خود را 
كه هفته قبل از آن  از دو فعال فرقۀ  بهائیت 

كرده بود. در شیراز دستگیر شدند، اعالم 

كنش به دستگیری عده ای از  حاجتى در وا
فعاالن  بهائى در حساب توییتر خود نوشته 
گذشته را به هر دری زده ام تا دو  بود: »۱0 روز 
و  گردند  آزاد  بازداشت شده،  دوست  بهائى 
است  موظف  ما  نسل  نرسیده ام.  نتیجه  به 
ایستاده  مقابل دشمنان خارجى  مادامى كه 
یه های  رو اصالح  برای  تالش  در  است، 
كه عدالت اجتماعى  قضایى و سایر اموری 

كم نگذارد.«  را به خطر انداخته، 

مصادره به مطلوب یک حكم قضایى
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نام  و به میان آمدن  اتفاق  هم زمانى این دو 
جناح  یک  به  حاجتى  انتساب  و   بهائیت 
پای  همیشه  مانند  تا  بود  كافى  سیاسى 
و  رسمى  مدافعان  خارجى،  رسانه های 
سیاسى  موج سواران  و  غیررسمى  بهائیان 
كه  به ماجرا باز شود و این همه درحالى بود 
دستگاه قضایى همچنان در سكوت به سر 

مى برد.

گری جرقۀ اولین افشا

حاجتى  بازداشت  جریان  در  غالب  روایت 
طى روزهای بعد همچنان همان بازداشت 
اینكه  تا  بود  از  بهائیت  حمایت  اتهام  به 
اسالمى،  شورای  مجلس  در  شیراز  نماینده 
را  جریان  كه  كرد  برمال  را  دیگری  روایت 
به كلى تغییر داد؛ این بار هم بهرام پارسایى 
»مهدی  نوشت  خود  توییتری  حساب  در 
یخى  تار كن  اما تخریب  مقابل  حاجتى 
ایستاد  شاهچراغ  حرم  توسعۀ  برای  شیراز، 
او  بازداشت  شد.  پرونده سازی  به  تهدید  و 
گروهى از  به بهانۀ دفاع از حقوق شهروندی 
ندهیم  اجازه  نیست.  پذیرش  قابل  مردم، 
با  را  دلسوز  و  ک دست  پا منتقدان  دهان 

بازداشت،  ادامه  درصورت  ببندند.  اتهام 
بیشتر با مردم حرف مى زنم.«

گرچه پارسایى برخالف وعدۀ خود در آینده  ا
اما  بیان نكرد،  دیگر مطلبى درباره حاجتى 
سابق  رئیس  شعبانى،  محمد  بعد  ماه ها 
شهرداری  فرهنگى  سازمان  روابط عمومى 
دوران  در  حاجتى  با  مدتى  ظاهرًا  كه  شیراز 
در  بوده،  هم بند  او  بازداشت  نخست 
اصلى  علت  فارسى،  بى بى سى  با  گفت گو 
را  شیراز  شهر  شورای  عضو  این  بازداشت 
حرم  توسعۀ  حامى  جریان  سه  با  او  مقابلۀ 
تغییر  و  تنگ سرخ  سد  ساخت  شاه چراغ، 

كرد. كاربری باغات قصردشت عنوان 
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موقت  آزادی  از  پس  كه  شعبانى  ادعای  به 
شد.  پناهنده  تركیه  به   و  كرد  فرار  ایران  از 
به  كه  جریان هایى  توسط  بارها  حاجتى 
قصردشت  باغات  كاربری  تغییر  دنبال 
به  تهدید  بودند  تنگ سرخ  سد  ساخت  و 

پرونده سازی شده بود.

آقای دادستان سکوت را شکست

طرح چنین ادعاهایى بود یا موج سواری های 
سرانجام  بود  هرچه  رسانه ای،  و  سیاسى 
تیرماه  در  فارس  استان  مركز  دادستان 
یک  به  حاجتى  محكومیت  تأیید  ضمن 
سال حبس و دو سال تبعید به طبس، این 
حكم را با اظهارات حاجتى دربارۀ  بهائیان 
تصریح  آسیابى  حیدر  دانست.  نامرتبط 
امنیتى  حاجتى،  آقای  »اتهام  كرده است 

است و ارتباطى با توئیت او ندارد.« 

استان  دادگستری  رئیس كل  القاصى،  على 
كید  تأ گانه ای  جدا اظهارات  در  نیز  فارس 
با  فرد  این  اینكه  از  »صرف نظر  كرده است 
از  یا  است،  داشته  ارتباطى  ضاله  فرقۀ  یک 
خیر،  یا  است  كرده  دفاعى  ضاله  فرقۀ  این 

عمومى  جرائم  سایر  در  دیگری  اتهامات 
ی مطرح است.« علیه و

کسانی مخالفت می کرد؟ حاجتی با چه 

اختالف  و  شاه چراغ  حرم  گسترش  ماجرای 
فرهنگى،  میراث  شهرداری،   نظرهای 
در  تازه ای  موضوع  و...  شاه چراغ  تولیت 
 ۹۳ سال  ماه  آبان  از  نیست؛  شیراز  شهر 
فراوانى  اخبار  قبل،  سال   ۵ حدود  یعنى 
بهانۀ  به  فرسوده  بافت  تخریب  آنچه  درباره 
مى شد،  عنوان  امامزاده  صحن  گسترش 
منتشر مى شود. در میان مردم شایع است، 
یخى  تخریب های صورت گرفته در بافت تار
شیراز عمدتًا به دلیل توسعۀ حرم شاهچراغ 
حرم«  تا  »حرم  به  موسوم  طرحى  اجرای  و 
هم  بیراه  چندان  به نظر  موضوع  این  است. 
رئیس  سلطانى فر،  مسعود  كه  چرا نمى آید 
در  كشور  فرهنگى  میراث  سازمان  وقت 
انقالب،  رهبر  دفتر  به  گانه  جدا نامۀ  پنج 
استاندار  كشور،  كل  دادستان  كشور،  وزیر 
احمدبن موسى  حرم  آستان  تولیت  و  فارس 
بافت  تخریب  روند  فوری  توقف  شیراز،  در 

یخى شیراز را خواستار شده بود. تار
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طرح  مى گوید  فرهنگى  میراث  سازمان 
تصویب  به  كنون  تا شاهچراغ  حرم  توسعۀ 
برابر  باید  آن  اجرای  و  نرسیده  سازمان  این 
ضوابط سازمان میراث فرهنگى و متضمن 
مذهبى  و  فرهنگى  یخى،  تار هویت  حفظ 
شاهچراغ  تولیت  بااین حال  باشد.  شهر 
حرم  توسعه  طرح  برای  مى گوید  شیراز  در 
با  توسعه  این  و  دارد  را  الزم  مجوز های 
انبوه  خواست  و  معنوی  نیازهای  به  توجه 
است  الزم  حضرت  آن  حرم  به  مراجعان 

اهمیت  از  نیز  شده  تخریب  خانه های  و 
یخى چندانى برخوردار نیستند. تار

موضوعاتى  از  دیگر  یكى  نیز  تنگ سرخ  سد 
شورای  عضو  حاجتى  به عنوان  كه  است 
است.  بوده  آن  ساخت  عدم  پیگیر  شهر 
سال  بهمن  كه  سد  این  ساخت  عملیات 
كیلومتری   ۲ فاصله  در  شد،  آغاز   ۱۳۹0
شده  واقع  شیراز  غرب  شمال  شهرك های 
بر  تنگ سرخ  سد  ساخت  منتقدان  است. 
این باورند كه این سد بدون مطالعات كافى 
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یا  تركیدن  و  شده  احداث  زمین شناسى 
آینده، شهرك های شمالى  شكستن سد در 
موجب  و  مى برد  گل والی  زیر  به  را  شیراز 
این  مى شود.  انسانى  اقلیمى،  فاجعه  وقوع 
یاچه  در شدن  خشك  همچنین  منتقدان 
وقوع  احتمال  و  شیراز  جنوب  در  مهارلو 
توفان های نمك و برخاستن ذرات خطرناك 
احداث  پیامدهای  دیگر  از  را  سرطان زا  و 

كرده اند. سد تنگ سرخ بیان 

مطالعات  طرح  این  موافقان  مقابل،  در 
ساخت  برای  شده  انجام  محیطى  یست  ز
آن  ساخت  و  مى كنند  یابى  ارز كافى  را  آن 
استان  سطحى  آب های  مدیریت  برای  را 
از  كه  حاجتى  مى دانند.  ضروری  فارس 
در  است  تنگ سرخ  سد  ساخت  مخالفان 
منتشر  سد  این  ساخت  درباره  كه  توییتى 
شركت هایى  بى رزومه،  »مدیران  بود  كرده 
كمین قرارداد ساخت سد نشسته اند  كه در 
اطراف سد«  زمین های  مالكان  و همچنین 
پیگیر  كه  بود  كرده  اعالم  گروه هایى  را 
گروه هایى  همان  هستند؛  سد  این  ساخت 
سابق  رئیس  شعبانى،  ادعاهای  گر  ا كه 

قرار  ک  مال را  شیراز  شهرداری  روابط عمومى 
دهیم، قاعدتًا باید از زندانى شدن حاجتى 
مبلغان  این ها  عالوه بر  باشند.  راضى 
 بهائیت و خبرگزاری بى بى سى نیز برخالف 
اظهار ناراحتى های مكرر نباید از این اتفاق 
كه توانسته اند با  چندان ناراضى باشند، چرا
عضو  یک  محكومیت  مطلوب  به  مصادره 
شورای شهر و برخورد با او درپى حمایت از 
كرده باشند!  بهائیت، صید تبلیغاتى بزرگى 

كمیت  حا به  اعتقاد  ضمن  بهائى شناسى 
آنجا  از  دادگاه،  رای  به  احترام  لزوم  و  قانون 
تخصص  صاحب  شده  مطرح  امور  در  كه 
از  جانبداری  و  قضاوت  قصد  نیست، 
كسى را در این نوشتار ندارد. به نظر مى رسد 
شفاف سازی و بیان جزئیات پرونده مهدی 
قضایى،  مدیریت  جدید  دوره  در  حاجتى 
آن  از  سوءاستفاده ها  از  بسیاری  به  بتواند 
قطعى  شدن  روشن  با  و  دهد  پایان  حكم 
از  دستاویز  این  ی،  و محكومیت  دالیل 
بیگانه  رسانه های  و  بهائى  مبلغان  دست 

خارج شود.
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نشست های  سلسله  از  نشست  دومین 
ماه  بهمن  پنجم  شنبه  روز  امیركبیرپژوهى، 
در  دارالفنون  یخى  تار مدرسۀ  در   ۱۳۹۸
این  در  شد.  برگزار   ۱۹ الى   ۱6 ساعت  از  تهران 
و  مجید  اهَّلل  كالم  از  آیاتى  پخش  از  پس  مراسم 

اسالمى  جمهوری  ملى  سرود 
خالصۀ  از  نماهنگى  ایران، 
در  انجام شده  فعالیت های 
گردید  ارائه  نشست  نخستین 
به  سخنرانان  آن،  از  بعد  و 
امیركبیرپژوهى  اهمیت  بیان 
این  در  رو  پیش  چالش های  و 
مراسم  این  پرداختند.  پژوهش 
اساتید  از  جمعى  حضور  با  كه 
یخ و ارباب فرهنگ و اندیشه  تار
جناب  پذیرای  مى شد،  برگزار 
مسجدجامعى،  احمد  آقای 
فرهــــــــنگ پژوه خوشنام و عضو 

شورای شهر تهران نیز بود.

این نشست، استاد عبداهَّلل  نخستین سخنران 
با  امیركبیر  نسبت  موضوع  در  كه  بود  انوار 
ورود  انوار،  استاد  كرد.  سخنرانى  مدرنیته، 
ایران  برخوردهای نظامى  از  را  ایران  به  مدرنیته 
به  منتهى  ده سالۀ  جنگ های  در  روسیه  و 

معاهدۀ تركمانچای دانست. در این جنگ ها، 
توپخانه  از  برخورداری  دلیل  به  روسیه  قوای 
جنگ،  ادارۀ  در  ترتیب  و  نظم  همچنین  و 
توانستند بر قوای ایران فائق شوند و این چیزی 
بعدها  بماند.  دور  به  ایرانیان  چشم  از  كه  نبود 
از  یكى  امیركبیر،  دورۀ  در  و 
ارسال  یه،  قاجار مهم  اقدامات 
برای  پا  ارو به  دانشجویانى 
شناخت  و  روز  علوم  یادگیری 
تجهیزات جنگى بود. امیركبیر 
این  پیشگامان  از  مى توان  را 

یه دانست.  نهضت در قاجار

از  یكى  نیز  دارالفنون  تأسیس 
میرزاتقى خان  اقدامات  همین 
امیرنظام بود. سیاست امیركبیر 
و  روسیه  میان  منفى  موازنۀ  در 
انگلستان در ایران موجب شد تا 
زبان تدریس در دارالفنون، زبان 
فرانسوی باشد. امیركبیر از میان بهترین معلمان 
كرد تا  اروپایى، برخى را برگزید و به ایران دعوت 
به دانشجویان ایرانى، طب، فنون رزمى و برخى 
معماری  و  برداری  نقشه  مانند  مهندسى  علوم 
جدید را آموزش دهند. نقش مترجمان در انتقال 
ایرانى  دانشجویان  و  اساتید  این  میان  مفاهیم 

امیرکبیرپژوهی« نشست  »دومین  برگزاری  از  گزارشی 

از  یکی  نیز  دارالفنون  تأسیس 
اقدامات میرزاتقی خان امیرنظام 
بود. سیاست امیرکبیر در موازنۀ 
انگلستان  و  روسیه  میان  منفی 
زبان  تا  شد  موجب  ایران  در 
زبان  دارالفنون،  در  تدریس 
فرانسوی باشد. امیرکبیر از میان 
بهترین معلمان اروپایی، برخی را 
برگزید و به ایران دعوت کرد تا به 
فنون  طب،  ایرانی،  دانشجویان 
مهندسی  علوم  برخی  و  رزمی 
معماری  و  برداری  نقشه  مانند 

جدید را آموزش دهند.
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معلمان  این  از  همچنین  امیركبیر  بود.  برجسته 
و  جدید  زندگى  سبک  و  روش  تا  بود  خواسته 
را نیز به دانشجویان ایرانى تعلیم دهند  اروپایى 
كه نخستین گام ها برای ورود ایران به دوران مدرن 

به شمار مى آید.

انباری  دارالفنون،  مدرسۀ  پشت  در  امیركبیر 
ایران  یخ  تار در  كه  بود  كرده  احداث  باروت  از 
بود  كوشیده  ابتدا  همان  از  او  بود.  بى سابقه 
را  ایران  نظامى  قشون  دارالفنون،  كمک  به  تا 
بود،  هم  موفق  امر،  این  در  و  دهد  سروسامان 
مهم ترین  از  شاه،  ناصرالدین  دربار  كه  هرچند 
اخیرًا  كه  اسنادی  بود.  امیركبیر  مشكالت 
ایران  به  انگلستان  از  تیموری  دكتر  مرحوم 
انگلستان  سفارت  كه  مى دهد  نشان  آورده، 
گسترده ای برای  نیز بى كار ننشسته بود و تالش 

اسناد  این  داد.  انجام  میرزاتقى خان  بركناری 
انگلیسى  زبان  به  چون  ولى  است  مهم  بسیار 
ایرانى  یخ پژوهان  تار موردتوجه  كنون  تا است، 

قرار نگرفته است.

نصراهَّلل  استاد  همایش،  این  بعدی  سخنران 
یخ شناس  تار و  تهران پژوه  این  بود.  حدادی 
و  اسناد  از  گالیه  سخن،  ابتدای  در  پركار، 
اصالت  دارای  كه  امیركبیركرد  درمورد  مداركى 
از  را  یخ  تار در  سند  جعل  حدادی  نیست. 
و  دانست  یخ پژوهان  تار شدن  گمراه  عوامل 
این مسأله را در امیركبیرپژوهى نیز مؤثر قلمداد 
سخنرانى  این  در  ایشان  كه  اسنادی  از  كرد. 
اصالت آن را زیر سؤال برد و آن را جعلى خواند، 
دست نوشته ای است كه امیركبیر در آن از حكم 
كم معزول قم، موثق الدوله،  شاه برای ابقای حا



ء

شماره 12   زمستان 98

ء

شماره 12   زمستان 98

���� ���� ��

40

امور  اداره  است:  نوشته  پایان  در  و  كرده  انتقاد 
مملكت به توصیۀ عمه و خاله نمى شود. 

نامه  این  بسیاری  دالیل  به  حدادی،  باور  به 
تقى  آن  امضای  آنكه  نخست  است.  جعلى 

امیركبیر  درحالى كه  است، 
هیچ گاه این امضا را در نامه های 
نگذاشته  به جای  خود  از  دیگر 
قم  كم  حا همچنین  است. 
نبوده  موثق الدوله  زمان  آن  در 
نامه  این  دستخط  است. 
دستخط های  سایر  با  نیز 
لحن  ندارد.  همخوانى  امیركبیر 
به  نسبت  نامه  این  عتاب آمیز 
در  و  است  بى سابقه  نیز  شاه 
دیگر نامه های امیركبیر به چشم 
نگارش  آنكه  ضمن  نمى خورد. 
»تهران« در آن زمان مرسوم نبوده 
و از »طهران« در سایر مكاتبات 

امیركبیر استفاده شده است.

انتقاد  با  همچنین  حدادی 
درمورد  ارائه شده  سند  از 
برای  امیركبیر  درخواست 

كتاب  در  كه  انگلستان  سفارت  به  پناهندگى 
نویسندۀ  امانت،  عباس  نوشتۀ  عالم  قبلۀ 
اصالت  بدون  را  آن  است،  شده  درج  بهائى، 
بسیاری  جهات  از  سند  این  گفت:  و  خواند 
در  آن  فارسى  سند  آنكه  اواًل  است؛  مخدوش 
كتاب  مترجم  حتى  و  ندارد  وجود  هیچ جا 

نیز نتوانسته  كامشاد  امانت، یعنى آقای حسن 
دست  درخواست  این  فارسى  متن  به  است 
به  نامه ای  این مسأله،  او در  و مرجع  كند  پیدا 
زبان انگلیسى در یكى از مجموعه های موجود 
در آمریكاست. از دیگر نشانه های جعلى بودن 
كه  است  آن  درخواست،  این 
عزل  از  آن،  درضمن  امیركبیر 
كرده  گالیه  صدارت  از  خود 
به  را  خود  پناهندگى  و  است 
جهت حفظ جان خود و عیال 
است.  دانسته  فرزندانش  و 
شاه  خواهر  او  عیال  آنكه  حال 
كه دربار، با زن  بود و معلوم بود 
كاری ندارد.  و فرزندان امیركبیر 
بسیاری  در  امیركبیر  همچنین 
همواره  معتبر،  اسناد  از  دیگر 
بى میلى خود به مقام صدارت 
را ابراز داشته بود و هرگز از عزل 
ضمن  بود.  نكرده  گالیه  خود 
این  انشائى  استحكام  آنكه 
نامه های  سایر  مانند  نامه، 

میرزامحمدتقى خان نیست.

ضمن  خود،  سخنرانى  در  حدادی  استاد 
من  افزود:  امانت  عباس  بودن  بهائى  به  اشاره 
سابقۀ  دلیل  به  امانت،  كه  بگویم  نمى خواهم 
بهائى خود، این چنین بر امیركبیر تاخته است؛ 
ملى،  شخصیت  این  معرفى  در  او  روش  اما 
بسیار شبیه كاری است كه ادوارد براون در نقطة 

انتقاد  با  همچنین  حدادی 
درمورد  ارائه شده  سند  از 
برای  امیرکبیر  درخواست 
انگلستان  سفارت  به  پناهندگی 
نوشتۀ  عالم  قبلۀ  کتاب  در  که 
بهائی،  نویسندۀ  امانت،  عباس 
بدون  را  آن  است،  شده  درج 
گفت: این سند  اصالت خواند و 
مخدوش  بسیاری  جهات  از 
آنکه سند فارسی آن  است؛ اواًل 
حتی  و  ندارد  وجود  جا  هیچ  در 
کتاب امانت، یعنی آقای  مترجم 
کامشاد نیز نتوانسته است  حسن 
درخواست  این  فارسی  متن  به 
در  او  مرجع  و  کند  پیدا  دست 
زبان  به  نامه ای  مسأله،  این 
انگلیسی در یکی از مجموعه های 

موجود در آمریکاست.
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خاوری  اشراق  و  الكاف 
یخى  تار كتاب های  در 
در  امانت  داشته اند.  خود 
از  جا  همه  در  خود  كتاب 
ناصری  دوره  ناآرامى های 
مى برد،  نام  شورش  لفظ  با 
باب  به  هنگامى كه  اما 
بابیه  نهضت  از  مى رسد، 
را  بابیان  و  مى گوید  سخن 
مى خواند.  بابى  رزمندگان 
جانب  اما  آدمیت  فریدون 
مى كند  رعایت  را  احتیاط 

سخن  بابیه  داستان  از  و 
این  بااین حال  مى گوید. 

ماجرای  تحلیل  در  آدمیت  فریدون  جملۀ 
»داستان  است:  جالب  و  مهم  بسیار  بابیه، 
نوكری  با  و  شد  آغاز  یت  مهدو ادعای  با  بابیه 

اجانب ختم شد.« 

جانب  كتاب  این  در  امانت  مى رسد  به نظر 
شائبۀ  و  است  نكرده  رعایت  را  بى طرفى 
یخ نگاری بیشتر  تار او در  یافتن عقاید  دخالت 
امیركبیر  به  نسبت  گدازاده  تعبیر  مى شود. 
كه  است  مسائلى  دیگر  از  امانت،  كتاب  در 

گذشت. كنار آن  نمى توان به سادگى از 

از دیگر نقدهای حدادی به عباس امانت آن بود 
نبود.  خونریز  و  ک  سفا فردی  هرگز  امیركبیر،  كه 
او به نسبت پیشینیان خود، بسیار بیشتر مدارا 

كه  فراهانى  قائم مقام  نمونه،  مى كرد.  به عنوان 
امیركبیر  و  بود  محمدشاه  صدراعظم  نخستین 
بود، در ماجرای  كرده  پیدا  او رشد  در دستگاه 
به  به تخت نشاندن محمدشاه قاجار، متوسل 
محمدشاه  برادران،  سایر  بر  غلبه  با  و  شد  زور 
به هیچ وجه  امیركبیر  اما  رساند؛  سلطنت  به  را 
كه داشت،  این مسیر را طى نكرد و با سیاستى 
بر  را  ناصرالدین شاه  خونریزی،  و  جنگ  بدون 
تخت سلطنت نشاند؛ درحالى كه هنوز، برخى 

برادران محمدشاه داعیۀ سلطنت داشتند. 

استاد  باور  به  كه  امیركبیر  ویژگى های  دیگر  از 
به  میرزاتقى خان،  منتقدان  كالم  در  حدادی 
كه امیركبیر، هرگز با  اشتباه وارد شده، آن است 
مهدعلیا در نیفتاد و اسناد تاریخى، نشان دهندۀ 
تواضع و احترام بسیار زیاد امیركبیر، به مادر شاه 
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است. حدادی با نمایش برخى نامه های امیركبیر 
به ناصرالدین شاه، به سندی اشاره كرد كه ضمن 
آن، امیركبیر، مادر شاه مهدعلیا را یگانه بانویى 
در ایران دانسته بود كه مفتخر است كه مادر شاه 
با  قابل مقایسه  هیچ كس،  حیث  این  از  و  است 
تفسیر های  برخى  همچنین  حدادی  نیست.  او 
را  تاریخى  اسناد  از  امانت  عباس  نادرست 
مى رسد  نظر  به  گفت:  و  دانست  دلیل  بدون 
دامان  كردن  ک  پا دنبال  به  امانت،  عباس 
قاجاریه از بسیاری از اشتباهات بزرگ تاریخى و 
درعین حال، انداختن آن ها به گردن افرادی نظیر 

امیركبیر است.

حدادی همچنین با اشتباه خواندن نظر عباس 
ناصرالدین شاه  نشدن  پشیمان  درمورد  امانت 
از  بى سابقه  نامه ای  به  میرزاتقى خان،  قتل  از 
سال  سى  حدود  كه  كرد  اشاره  ناصرالدین شاه 
پس از مرگ امیركبیر نوشته و در آن، به رعایت 
كرده است  توصیه  میرزاتقى خان  فرزندان  حال 
مملكت  به  خدمتگزار  فردی  را  امیركبیر  و 
جان  به  جان  خدمت،  این  راه  در  كه  نامیده 
این  بودن  بى سابقه  است.  كرده  تسلیم   آفرین 
قاجار، هیچ گاه  كه شاهان  آنجا است  از  تعبیر 
به خدمات زیردستان خود اعتراف نمى كردند 
و نسبت به مرگ آنان، اظهار تأسف نداشتند. 
به گونه ای  میرزاتقى خان  شخصیت  بااین حال 
تا پایان عمر، از قتل  كه ناصرالدین شاه،  است 
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او پشیمان بود و این پشیمانى را در این سند و 
سندهای مشابه دیگر، نشان داده است.

امیركبیر  به  آدمیت  فریدون  حدادی، شیفتگى 
از  اسنادی  ارائۀ  با  و  دانست  اشتباه  نیز  را 
او خود،  كه  كرد  یادآوری  میرزامحمدتقى خان، 
در برخى مواضع، به اشتباهات احتمالى خود 
معترف بوده و عملكرد خود را خالى از اشتباه 

و خطا نمى دانسته است. 

كید  تأ پایان  در  حدادی 
به  همواره  ایرانیان،  كه  كرد 
میان  از  قهرمان سازی  دنبال 
و  بوده اند  خود  شخصیت های 
تفریط  و  افراط  به  مسیر،  این  در 
چنان كه  نه  آورده اند.  ی  رو
شده،  معتقد  آدمیت  فریدون 
امیركبیر فردی بدون اشتباه بوده 
امانت،  عباس  چنان كه  نه  و 
امیركبیر  افتاده،  افراط  مسیر  در 
فردی خائن و خونریز بوده است. 
او  علیه  نباید  است  مسلم  آنچه 
شد،  متكى  مجعول  اسناد  به 
میانه  و  انصاف  مسیر  باید  بلكه 

خدمات  برشمردن  عین  در  و  كرد  انتخاب  را 
امیركبیر، به اشتباهات  بى شمار میرزاتقى خان 
یقینًا جایگاه  امیركبیر  البته،  و  كرد  نیز اشاره  او 
ایرانیان  نزد  همیشه  برای  را  ملى  قهرمان  یک 

خواهد داشت.

اشتباه  با  همچنین  حدادی 
امانت  عباس  نظر  خواندن 
نشدن  پشیمان  درمورد 
قتل  از  ناصرالدین شاه 
نامه ای  به  میرزاتقی خان، 
ناصرالدین شاه  از  بی سابقه 
سی  حدود  که  کرد  اشاره 
امیرکبیر  مرگ  از  پس  سال 
نوشته و در آن، به رعایت حال 
فرزندان میرزاتقی خان توصیه 
کرده است و امیرکبیر را فردی 
نامیده  مملکت  به  خدمتگزار 
جان  خدمت،  این  راه  در  که 
کرده  تسلیم  جان آفرین  به 

است.

ی  كسرو رضا  همایش  این  سخنران  سومین 
به  اسالید   ۱۸0 حدود  و  پر  دست  با  كه  او  بود. 
این نشست آمده بود، ابتدا از ُمهرهای امیركبیر 
مى خورد  چشم  به  او  نامه های  انتهای  در  كه 
رسمى  نامه های  در  او  القاب  از  همچنین  و 
درمورد  مفصلى  بحث  به  سپس  گفت.  سخن 
و  پرداخت  امیركبیر  به  منتسب  نقاشى های 
معروف  نقاشى های  از  برخى 
منتسب  یا  خیالى  را  او  دربارۀ 
ی  كسرو دانست.  دیگران  به 
در این سخنرانى، امكان وجود 
منتفى  را  امیركبیر  از  عكس 
منتسب  عكس  دو  و  ندانست 
به او را نمایش داد و ابراز كرد كه 
انتساب  كردن  رد  برای  دلیلى 
امیركبیر  به  عكس  دو  این 
وجود ندارد. او در پژوهش خود 
عكاسى  دوربین  كه  داد  نشان 
و عكس در ایران در اواخر دورۀ 
است  داشته  وجود  محمدشاه 
معاصران  از  عكس هایى  و 
نمایش  به  نیز  را  امیركبیر 
سخنرانى،  پایان  در  گذاشت. 
ی از پرتره های قابل قبول در مورد امیركبیر  كسرو
پرورش  و  آموزش  وزارت  از  و  گفت  سخن  نیز 
را  نقاشى ها  این  از  یكى  تا  كرد  درخواست 
نقاشى های  جایگزین  درسى،  كتاب های  در 

كند. �����خیالى موجود از امیركبیر 
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امیر آزاده

مصاحبه با دكتر سیدعالءالدین غروى



مقدمه

دكتری  مدرک  ی،  غرو سیدعالءالدین  دكتر 
علوم سیاسى خود را در سال ۱۳۷6 از مدرسۀ 
 School of peace( انگلیس  صلح  مطالعات 
كارشناسى  دورۀ  ی  و كرد.  یافت  در  )Studies
خود را در زبان و ادبیات انگلیسى از دانشكدۀ 
سپس  و  گذراند  تهران  دانشگاه  ادبیات 
انگلیس  در  را  دكتری  و  ارشد  كارشناسى 
كارشناسى ارشد او جامعه شناسى  ادامه داد. 
كه آن زمان رشتۀ جدیدی  سیاسى توسعه بود 
دانشكدۀ  در  سال  سى  مدت  به  ایشان  بود. 
یس  تدر خارجه  وزارت  بین الملل  روابط 
افتخار  به  كه  است  سال  یک  كنون  ا و  نموده 
همچنان  اما  است  آمده  نائل  بازنشستگى 
مى دهد.  دانشكده  ادامه  این  در  را  یس  تدر
در  را  پژوهشى  یت  مأمور چندین  آن  عالوه  بر 
كشورهاى مختلف به انجام رسانده و مقاالت 
كرده  ارائه  علمى  همایش های  در  را  یادى  ز
مصاحبه ها  نیز  مختلف  نشریات  در  است. 
است.  یافته  انعكاس  ایشان  تحلیل های  و 
شرایط  استاد،  با  ما  گفت وگوى  موضوع 
كشور در زمان امیركبیر و شورش  های  سیاسى 
كه  این زمینه است  امیر در  اقدامات  و  بابیان 

مالحظه خواهید فرمود.
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كه در زمینۀ  همین خاطر در  ادامۀ پژوهش هایى 
یخ اسالم داشتم،  عالقه مند شدم تا در مورد  تار
نیز  بهائیت  و  بابیت  جمله  از  مختلف  فرق 
دست به پژوهشى جدید بزنم و بتوانم به جامعۀ 

كشور خدمتى نمایم.  علمى 

را  بهائیت  آثار  ما  كه  داد  خواهم  توضیح 
ولى  مى زنیم،  حرف  آن  درمورد  مى خوانیم، 
چه  و  آمد  وجود  به  فرقه  این  چگونه  اینكه 
شخصى  منظر  در  مخصوصًا  داشت،  تأثیراتى 
مى كنم،  كار  روابط  بین الملل  در  كه  من  مثل 
كه ابعاد بسیار دیگری در پس  احساس مى كنم 
یخ  تار به  برمى گردم  است.  شده  پنهان  پرده 
دوره  این  در  كه  قاجار  دورۀ  و  ایران  سیاسى 
بابیت  به عنوان یک فتنه برپا شد. در این دوران 
صحنۀ  در  انگلیس  و  روس  دولتین  حضور 
سیاسى ایران حضور قدرتمندانه ای بود و برای 
رقابت  یكدیگر  با  خود،  نامشروع  منافع  تأمین 
اینجاست  تلخ  واقعیت  داشتند.  تنگاتنگى 
سیر  و  بابیت  مسأله  یخى  تار بررسى  در  ما  كه 
بیگانه  سفارت های  و  اجنبى ها  دست  آن، 
نوزدهم  قرن  ایران  در  را  انگلیس  و  به ویژه روس 
در ورای این قضیه به روشنى مى بینیم. االن هم 
باید  كه  كارهایى  بهترین  از  یكى  مى كنم  فكر 
مسألۀ  یخى  تار و  علمى  مطالعۀ  گیرد،  انجام 
كه با توجه به البى  بابیت و بهائیت است، چرا
بیگانه  دولت های  با  این ها  كه  قدرتمندی 
گذشته  یخى  تار با مظلوم نمایى حقایق  دارند، 

كه  شما  از  تشكر  با  دكتر  آقای  بهائی شناسی: 
نظر  از  بفرمایید  فرمودید،  قبول  را  ما  دعوت 
موضوع  به  چگونه  سیاسى  و  یخى  تار مباحث 
شما  تحلیل  و  شدید  عالقه مند  بابیه  تحركات 

از پیدایش و سیر حركت آنان چیست؟

دورۀ  در  من  الرحیم.  الرحمن  اهَّلل  بسم  غروی: 
مختلف  دروس  خود،  یس  تدر سى سالۀ 
و  دیپلماسى  دروس  شامل  بین الملل  روابط 
یخ  تار نیز  و  پا  ارو و  آسیا  خاورمیانه،  مطالعات 
هنوز  و  كرده ام  یس  تدر را  ایران  خارجى  روابط 
مشاوره  راهنمایى،  در  نیز  و  مى كنم  یس  تدر
این  در  مختلف  پایان  نامه های  داوری  یا 
و  بین الملل  روابط  دانشكدۀ  در  چه  زمینه ها، 
داشته ام.  مشاركت  دیگر  دانشگاههای  در  چه 
نیز  اسالم  سیاسى  یخ  تار زمینۀ  در   عالوه براین، 
سال  دوم  نیمۀ  از  كه  كردم  پیدا  را  توفیق  این 
رفتم.  اسالم  یخ  تار مطالعات  سوی  به   ۱۳60
رسول  زمان  از  را  اسالم  یخ  تار سال  چندین 
متقیان؟ع؟،  موالی  شهادت  تا  كرم؟لص؟  ا
به صورت  یا  عمومى  درس  صورت  به  چه 
یس  تدر الهیات  دانشجویان  برای  تخصصى، 
كه خوشبختانه  كردم. این هم به خاطر این بود 
منابع  از  و  هستم  مسلط  عربى  زبان  به  چون 
موفق  مى برم،  بهره  پژوهش  برای  عربى  اصلى 
یس، مسائل مهم صدر اسالم  شدم عالوه  بر تدر
كنكاش و بررسى قرار دهم.  و پس از آن را مورد 
این مطالعات اسالمى را من از قدیم داشتم و به 
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كه به  را وارونه جلوه مى دهند. البته الزم است 
یم. این امر با دقت بیشترى بپرداز

ب: منظورتان از البى ها چیست؟

غ: از رهاوردهای نیمۀ دوم قرن بیستم پدیده ای 
كه در سپهر   )Lobbyism( است به نام البى گری
كشورهای  سیاسى ـ اجتماعى جهان  به ویژه در 
به معنای تالش  بسیار قوی است. البى  غربى 
دولتمردان،  تصمیم های  بر  تأثیرگذاری  برای 
یا  پارلمان ها، سازمان های بین المللى  اعضای 
منطقه ای و... برای رسیدن به اهداف سیاسى، 
اجتماعى، اقتصادی و... است.  به عنوان مثال 
پا  ارو اتحادیۀ  مركز  كه  بروكسل  شهر  در  امروزه 
كمیسیون  پا و  پا، شورای ارو است و پارلمان ارو
پا در آن شهر مستقر هستند، شاید تعجب آور  ارو
كه ۲۵000 نفر البى گر آنجا فعالیت دارند.  باشد 

رسمى  مؤسسات  البییست ها  به عنوان 
این  شده اند.  ثبت  قانونى  و 

كشورها  به  مربوط  البى ها 
شركت های  )دولت ها(، 

 ،)Corporations( بزرگ 
گروه های  احزاب، 

گروه  های  ذینفع، 
دسته ها  و  فشار 
گرایش های  و 
است.  مختلف 
مثال   به عنوان 

كشورهای  صهیونیست ها،  آمریكایى ها،  البى 
آن ها  رأس  در  و  عربى  كشورهای  پایى،  ارو
ذینفعى  گروههای  و  امارات  عربستان،  البى 
و  پا  ارو پارلمان  نمایندگان  ی  رو مى خواهند  كه 
قوانین  تغییر  یا  تصویب  در  آن ها  تصمیم های 
همین  فعالند.  بسیار  بروكسل  در  بگذارند،  اثر 
یا  ملل  سازمان  مقر  نیویورک،  در  را  وضعیت 
وین  یا  ژنو  در  ملل  سازمان  نمایندگى های  در 
كه  هرجایى  در  البى  كه  گفت  باید  یم.  دار
است،  مطرح  نفوذ  یا  ثروت  قدرت،  مسأله 

به شدت فعال است.
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در  ما  اقتصادی  ـ  سیاسى  سپهر  در  متأسفانه 
ایران البى بسیار ضعیف یا در حد صفر است. 
هم دستگاه دیپلماسى ما و هم كل سیاست ما 
ی مسأله البى سرمایه گذاری  و دولت های ما رو
سازمان های  در  كه  مواقعى  در  نكرده اند. 
است  قرار  كشورها  پارلمان های  یا  بین المللى 

ملغى  یا  تصویب  قانونى 
به  البیگر  سازمان های  شود، 
تأمین  برای  تا  مى افتند  راه 
تصمیم سازان  بر  اهدافشان 
و  بى تحركى  این  بگذارند.  تأثیر 
كشور ما باعث شده  انفعال در 
رنگارنگ  قطعنامه های  كه 
مانند  گون  گونا زمینه های  در 
اقتصادی  تحریم  قطعنامه های 
ایران  اسالمى  جمهوری  علیه 

به راحتى تصویب شود.

ایران ستیز،  كشورهای  به  متعلق  البى های 
گروه های برانداز، صهیونیست ها و سازمان های 
سیاسى همسو با آنان یا  به عنوان مثال بهائى ها، 
گر دولت ایران  دائما درحال البیگری هستند. ا
هم به ابزار البى مجهز بود، مى توانست بسیاری 
گر پژوهشگران و  كند. ا از این اقدامات را خنثى 
اساتید ما این امكان را پیدا مى كردند كه حداقل 
جهانیان  گوش  به  را  حقایق  بهائیت  درمورد 
گر  ا نمى بودیم.  وضعیت  این  شاهد  برسانند، 
یخى به وجود آمدن بابیت و به دنبال  سابقۀ تار

نیز  و  ادبیات آن ها  و نقد بى طرفانۀ  آن بهائیت 
بیان  دانشگاهى  ـ  علمى  روش  با  عملكردشان 
نمى شد  كتفا  ا آنان  كردن  رد  به  صرفًا  و  مى شد 
و روشنگری نقادانه انجام مى شد، بدون شک 
در  حقیقت  دوستداران  و  بیدار  وجدان های 
دچار  سیاسى  جریان  این  به  نسبت  قضاوت 

خطا نمى شدند. 

ب: آقای دكتر  یكى از مسائلى 
زمان  در  و  قاجار  در  دورۀ  كه 
امیركبیر اتفاق افتاد، شورش ها 
بابى ها  كه  بود  آشوب هایى  و 
در كشور ایجاد كردند كه بنیان 
كشور را متزلزل نمود و  وحدت 
دخالت  به  مجبور  را  امیركبیر 
فتنه  این  به  دادن  پایان  برای 
شما،  نظر  از  كرد.  آشوب ها  و 
اهمیتى  چه  امیركبیر  كار  این 

داشت؟ 

و  بزرگ  شهید  كه  بگویم  باید  ابتدا  در  غ: 
متأسفانه  را  امیركبیر  كشورمان  اصالحگر 
شاید،  و  باید  كه  آن گونه   هم  ایرانیان  ما  خود 
به كار  او  برای  را  شهید  كلمۀ  نمى شناسیم. 
نمى بریم، درحالى كه درنهایت مظلومیت واقعًا 
خودش  گاهى  آ شهیِد  درواقع،  او  شد.  شهید 
شد.  قاجار  حكومت  فساد  و  ظلم  شهید  شد، 
این شخصیت سترگ را ملت ایران نشناختند 
كه چه خدمات بزرگى به ایران  و نیز ندانستند 

گر سابقۀ تاریخی به وجود آمدن  ا
و  بهائیت  آن  دنبال  به  و  بابیت 
و  آن ها  ادبیات  بی طرفانۀ  نقد 
نیز عملکردشان با روش علمی ـ 
دانشگاهی بیان می شد و صرفًا 
کتفا نمی شد و  کردن آنان ا به رد 
روشنگری نقادانه انجام می شد، 
بدون شک وجدان های بیدار و 
دوستداران حقیقت در قضاوت 
سیاسی  جریان  این  به  نسبت 

دچار خطا نمی شدند.
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دشمنش  كه  بیگانگانى  اما  است،  نموده 
بودند  شناخته  را  او  واقعى  شخصیت  بودند، 
اهداف  راه  در  مانعى  را  او  اینكه  على رغم  و 
خود  داخلى  مكاتبات  در  مى دانستند،  خود 
اندیشه  و  وطن دوستى  نفس،  سالمت  دربارۀ 
جاستین  نوشتند.  و  گفتند  او  اصالحگرانه 
شیل، وزیر مختار انگلیس در تهران در نامه ای 
یخ ۱۵ دسامبر ۱۸۴۹ به پالمرستون، وزیر  به تار

خارجه مى نویسد:

این  ولى  روس هاست  ضد  امیر  "احساسات 
هدف  است...  موافق  ما  با  كه  نمى شود  دلیل 
روس  نفوذ  از  كه  است  این  امیركبیر  اصلى 
در  را  آن ها  وضع  و  بكاهد  ایران  در  انگلیس  و 
خارجه  وزارت  )اسناد  دهد."  تنزل  مردم  انظار 
كتاب  از  نقل  به   60/۱۴6 مجموعه  انگلیس، 
فریدون  كرمانى،  میرزاآقاخان  اندیشه های 
ص   ،۱۳۵۷ پیام،  انتشارات  تهران،  آدمیت، 

 .)۲6۸

كدی )Nikki R. Keddie( استاد  خانم نیكى آر 
برجستۀ  خاورشناس  و  كالیفرنیا  دانشگاه 
كه آثاری درمورد ایران معاصر دارد،  آمریكایى، 
گرفتن بهائیان از  كمک  درخصوص وابستگى و 

بیگانگان مى گوید: 

مسیحیان  یهودیان،  نوزدهم،  قرن  خالل  "در 
زندگى  ایران  از  خارج  در  كه  زردشتى هایى  و 
كه سطح تحصیالت و  كردند  مى كردند، سعى 

موقعیت اجتماعى هم مسلكان خود در داخل 
ایران را ارتقا دهند و در این راه موفقیت هایى نیز 
به دست آوردند. به هرصورت، پیوند بسیاری از 
بهایى ها(  از  خیلى  بعدًا  )و  دینى  جوامع  این 
كشورهای غربى  گروه های غربى، و دخالت  با 
بسیاری  كه  شد  باعث  آن ها،  از  حمایت  به 
قدرت های  جاسوس های  و  عوامل  را  آن ها  از 
كدی،  امپریالیستى غربى بینگارند." )نیكى آر 
عبدالرحیم  ترجمه  ایران،  انقالب  یشه های  ر
گواهى، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمى، چاپ 

دوم، ۱۳۷۵، ص. ۷۳(.

عالوه بر مورخان غیرایرانى، بسیاری از مورخان 
ایرانى نیز دربارۀ حمایت بیگانگان از بهائیان، 
فقط  اختصار  برای  كه  كرده اند  قلم فرسایى 
سیداحمد  مى كنم.  بسنده  مورد  دو  نقل  به 
یخ مشروطه  تار كتاب مشهور خود،  ی در  كسرو

ایران، مى گوید:

میرزاحسین على  چون  كه  است  این  "داستان 
بنیاد  دسته ای  و  برخاست  دعوی  به  )بهاء( 
قفقاز،  در  چه  و  ایران  در  چه  روسیان  نهاد، 
در  نیز  بهاءاهَّلل  نمودند.  او  از  پشتیبانى 
گرایش به روسیان نشان داد.  نوشته های خود، 
در  هم چشمى  نام  به  انگلیسیان،  سوی  آن  از 
برخاستند،  ازلیان  از  پشتیبانى  به  سیاست، 
كه  عثمانیان،  از  قبرس  گرفتن  از  پس   به ویژه 
در  خود  خاندان  با  صبح ازل  میرزایحیى  چون 
و  بسته  خواه ناخواه  و  یست  مى ز آبخوست  آن 
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كردن براون  گردید. چاپ  زیردست انگلیسیان 
كاشانى  كتاب نقطة الكاف حاجى میرزاجانى 
كه خود او )با خامۀ میرزامحمد  را و دیباچه ای 
راه  این  از  همه  نوشته،  كتاب  آن  بر  ینى(  قزو
یخ مشروطه ایران،  ی، تار كسرو است." )احمد 
صدای  نشر  تهران،  ملک،  رحیم زاده  ویراسته 

معاصر، ۱۳۷۸، ص. ۳۱۵(.

و  تهران  دانشگاه  استاد  شمیم،  على اصغر 
كه درخصوص  یكى از مورخان برجستۀ ایرانى 
نوشته است  كتابى  ایران در  دورۀ قاجار  یخ  تار
اثر خود به شورش ها و فتنه های  دورۀ قاجار  در 
عنوان  با  خود  كتاب  از  بخشى  در  و  پرداخته 
این  از  برخى  به  انگلیسى"  عمال  "تالش 

شورش ها پرداخته است. او مى گوید:

"سیدعلى محمد فرزند سیدرضا شیرازی مدتى 
سیدكاظم  حاج  درس  مجلس  در  عتبات  در 
رفت  بوشهر  به  چندی  از  بعد  و  حاضر  مى شد 
مسجد  در  روز  چهل  و  پرداخت  یاضت  ر به  و 
و  یاست  ر سودای  آنجا  از  و  شد  معتكف  كوفه 
پیشوایى مذهب در مغز او پیدا شد. سپس به 
مكه رفت و سرانجام به بوشهر برگشت. در آنجا 
الابالى  و  بى عقیده  ساده لوح،  مردم  از  جمعى 
گرد آورد و خود را مظهر تامۀ حق و بقیةاهَّلل و  را 
الهى خواند.  و باب علم  امام دوازدهم  باالخره 
در  كه  ـ  انگلیس  هند  حكومت  زیرک  عمال 
كردن آشوب در  پى چنان بهانه هایى برای برپا 
سیاسى  تبلیغات  وسیلۀ  را  سید  ـ  بودند  ایران 

از  داشت  امكان  كه  حدی  تا  داده  قرار  خود 
او  دور  مرید  طماع  به عنوان  و  ساده لوح  مردم 
چرب زبان  مریدان  از  بعضى  باب  آوردند.  گرد 
تبلیغات  به  شروع  و  فرستاد  شیراز  به  را  خود 
دینى نمود و در آن شهر نیز عمال انگلیسى در 
كردند." )على اصغر  كمک  پرده به مقاصد باب 
تهران،  قاجار،  سلطنت  در  دورۀ  ایران  شمیم، 
چاپ  علمى،  انتشارات  و  چاپ  شركت 

چهارم، ۱۳۷۲، ص. ۱۵۱(.

همراه  تبریز  در  قباًل  میرزاتقى خان  زنده یاد 
ناصرالدین میرزا  یعنى  محمدشاه،  ولیعهد 
تا  كار مى كرد.  او  با  و  بود  بود، مالزم و معلمش 
محمدشاه  به  كه  ـ  قاجار  محمدشاه  زمانى كه 
غازی هم معروف بود )غازی به معنای جنگاور، 
چون به جنگ با انگلیسى ها برای دفع شورش 
از دنیا رفت و فرزندش،  ـ  والى هرات رفته بود( 
در  درواقع  رسید.  شاهى  به  ناصرالدین میرزا 
را  ناصرالدین شاه  امیركبیر  دوره ای  چنین 
كرد و از تبریز به تهران آورد  همراهى و مدیریت 
كه در این راه بود، با درایت  تى  و باوجود مشكال
امیركبیر  نشاند.  سلطنت  تخت  به  را  او  خود 
با فساد  برای مبارزه  كه  به عنوان یک اصالحگر 
برای  نیز  و  ناامنى  و  یان  دربار و  دربار  ستم  و 
متوجه  بود،  بسته  همت  كمر  ایران  پیشرفت 
به  معروف  شیرازی  سیدعلى محمد  فتنه  بروز 

باب و شورش طرفداران او شد.
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باب  فتنۀ  به  ورود  از  پیش  كه  است  شایسته 
دربارۀ  را  امیر  عملكرد  و  منش  بابى ها،  و 
اقلیت های دینى آن  دوره موردتوجه قرار دهیم. 
كه  كه امیركبیر چهره ای بود  یخ به ما مى گوید  تار
اقلیت های  با  كردن  مدارا  به  خودش  زمان  در 
با شهروندان  برخورد  در  امیر  بود.  دینى معروف 
زرتشتى، ارمنى، آسوری و یهودی مدارا مى كرد 

آنان  شهروندی  حقوق  تأمین  بر  و 
به  عنایت  با  داشت.  عمیق  باور 
امیركبیر  اخیر  سال های  در  اینكه 
هجوم  مورد  بهائى ها  سوی  از 
خصوص  در  آنان  و  گرفته  قرار 
محبوب  چهرۀ  این  شخصیت 
باید  مى كنند،  سیاه نمایى 
بیان  را  یخى  تار واقعیت های 
یخ،  تار از  بى اطالع  افراد  تا  كنیم 
تحت تأثیر این تبلیغات نادرست 

قرار نگیرند. 

مسئولیت  كه  صدراعظمى  امیركبیر  به عنوان 
و  داشت  برعهده  را  كشور  امنیت  و  نظم 
فیصله  برای  مسالمت جویانه ای  اقدامات 
كنون  به عنوان  ا داد،  انجام  غائله  این  به  دادن 
مى شود.  معرفى  خونریز  و  خشن  چهره ای 
و  باب  میان  علمى  مناظرۀ  معروف  مجلس 
باب  مجلس،  آن  در  كه  تبریز  شهر  علمای 
حضور  در  و  نمود  اعتراف  افكارش  بطالن  به 
اصل  بود.  او  ابتكارات  از  كرد،  توبه  جمع  آن 

كتابخانۀ مجلس  دست نوشتۀ توبه نامۀ باب در 
كنون  شورای ملى آن زمان نگهداری مى شد و ا
نیز وجود دارد. امیر پس از ناامیدی از تالش های 
و  فتنه  مسالمت آمیز  حل وفصل  برای  گسترده 
مسلحانه  هم  بیشترشان  كه  بابى هایى  شورش 
بابیان  گرفت.  آن ها  سركوب  به  تصمیم  بود، 
علیه  خشونت باری  بسیار  و  شنیع  اقدامات 
و  شورش  خبر  و  داشتند  مردم 
این  از  ناشى  ناامنى  و  كشتارها 
او  و  مى رسید  امیر  به  مرتب  وقایع 
ناچار  كشور،  امنیت  حفظ  برای 
مسلحانه  شورش  این  سركوب  به 

گردید. 

 )Security( امنیت  مقولۀ  امروزه 
غرب  جهان  در  دنیا  به ویژه  در 
به  دولتمردان  دغدغۀ  اولین 
از  آن ها  برای  و  حساب  مى آید 
اهمیت بسیاری برخوردار است. دولت ایاالت 
هزاران  كه  سرزمین هایى  در  آمریكا  متحده 
عملیات  دارد،  فاصله  كشور  آن  از  كیلومتر 
قرار  سؤال  مورد  وقتى  و  مى دهد  انجام  نظامى 
در  ما  ملى  امنیت  مى گوید  به راحتى  مى گیرد، 
حملۀ  كشورها  از  خیلى  به  آمریكا  است!  خطر 
به  را  بى گناه  نفر  هزاران  و  مى كند  مسلحانه 
كه  ک و خون مى كشد و بهانه اش این است  خا
كنم!  مى گوید مى خواهم از امنیت خودم دفاع 
كه  است  مقوله ای  امنیت  كه  گفت  مى توان 

که  می گوید  ما  به  تاریخ 
بود  چهره ای  امیرکبیر 
به  خودش  زمان  در  که 
اقلیت های  با  کردن  مدارا 
امیر  بود.  معروف  دینی 
شهروندان  با  برخورد  در 
و  آسوری  ارمنی،  زرتشتی ، 
بر  و  می کرد  مدارا  یهودی 
شهروندی  حقوق  تأمین 

آنان باور عمیق داشت.
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خط  و  نیست  شوخى بردار  كشوری  هیچ  برای 
مى توان  پس  حساب  مى آید.  به  كشور  آن  قرمز 
دغدغۀ امیر را  به عنوان یک دولتمرد مسئول در 
كرد و بر این اساس، هیچ  آن زمان خاص درک 
سرزنش  را  او  نمى تواند  انسانى  بیدار  وجدان 
به  امیركبیر  میرزاتقى خان  زنده یاد  شهید  كند. 
بود،  افتاده  خطر  به  كشور  امنیت  اینكه  خاطر 
دست به كار مى شود و بابیان شورشى را  به عنوان 
خشونت  با  را  مردم  و  كردند  اغتشاش  اینكه 

سركوب  كشتند،  یادی  ز
مورخى  كه  نمود.  مى بینیم 
كه  آدمیت  فریدون  چون 
معاصر  مورخان  مقبول  خیلى 
معروفش  كتاب  در  ماست، 
كتاب  كه  ایران”  و  “امیركبیر 
معرفى  در  باارزشى  خیلى 
اوست، به صراحت از اقدامات 

امنیت ساز امیر دفاع مى كند و در پایان نظرش را 
درمورد باب و بابیه اظهار مى كند. 

و  تساهل  اهل  خیلى  امیركبیر  مى گوید  آدمیت 
شد،  اشاره  هم  قباًل  كه  همان گونه  بود.  تسامح 
زرتشتى ها  و  یهودی ها  مسیحى ها،  درمورد 
اسالم  قانون  طبق  چون  كه  مى دهد  دستور 
این ها اهل كتاب و اهل ذمه هستند، امنیتشان 
باید تأمین شود، باید آزاد باشند تا عبادتشان و 
كنند. امیركبیر  به عنوان  احكام خودشان را اجرا 
فردی مؤمن و مسلمان از قوانین اسالمى مطلع 
بوده و بر این اساس با آن ها مدارا مى كرده است. 

كه در جایى به ارامنه  زمانى او متوجه مى شود 
كشته شده اند؛ به شدت  حمله شده و چند نفر 
متأثر مى شود و دستور پیگیری مى دهد و دستور 
این  چون  كنند.  عقوبت  را  مسببان  مى دهد 
كشور زندگى  مردم  به عنوان اقلیت دینى در این 
مى كنند و در پناه اسالم هستند، حكومت باید 

كند.  امنیتشان را حفظ و تضمین 

در  باید  شد،  گفته  كه  آنچه  به  عنایت  با  پس 
كه  برسیم  این  به  اول  درجۀ 
امیر  به  كه  اتهاماتى  این  آیا 
زیبنده اش  واقعًا  مى زنند، 
او آدم خشنى بوده  آیا  هست؟ 
سركوب  را  مردم  بى دلیل  و 
یک  او  آیا  است؟  مى كرده 
كشته  را  بى گناه  مردم  از  عده 
را  شورشى  و  یاغى  گروهى  یا 
به  گر  ا است؟  كرده  سركوب 
سندهایش  و  است  مستند  كه  زمان  آن  یخ  تار
امیركبیر  كه  مى بینیم  برگردیم  دارد،  وجود  همه 
مردم،  همۀ  با  گر  مدارا شخصیت  یک  اتفاقًا 
دینى  اقلیت های  نیز  و  خود  مخالفان  با  حتى 

بوده است.

ب: امیر به خاطر همین روحیه حتى با بعضى 
دستگاه سازی  و  شورش  اهل  كه  روحانیان  از 
آن ها  با  و  نمى كرد  تسامح  اصاًل  بودند،   هم 
كشور را حفظ نماید. برخورد مى نمود تا امنیت 

که مستند  گر به تاریخ آن زمان  ا
وجود  همه  سندهایش  و  است 
که  می بینیم  برگردیم  دارد، 
شخصیت  یک  اتفاقًا  امیرکبیر 
با  حتی  مردم،  همۀ  با  گر  مدارا
اقلیت های  نیز  و  خود  مخالفان 

دینی بوده است.
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او  از  یادی  ز نامه های  خوشبختانه  دقیقًا،  غ: 
آسوری  زنان  مى كند.  تأیید  را  این  كه  یم  دار
مى نویسند  امیر  به  نامه  ای  ارومیه  از  ارمنى  و 
ما  كنید،  معاف  سربازی  از  را  ما  مردان  كه 
آن ها  تا  مى دهد  دستور  هستیم.  دینى  اقلیت 
با اقلیت ها  او واقعًا  كنند.  را از خدمت معاف 
از  تأسى  امیر  روش  مدارا  مى كرد.  و  مماشات 
كه  بود  پیامبر؟لص؟  شیوۀ  و  اسالمى  آموزه های 
ایشان  برخورد مى كردند.  با مدارا  كتاب  با اهل 
به یهودی ها مى فرمایند ما یک امت  در مدینه 
ما  از  هركدام  به  و  مدینه  به  هركه  هستیم، 
همدیگر  از  كرد،  حمله  یهودیان  یا  مسلمانان 
كه  بعد  البته  مى پذیرند،  آن ها  مى كنیم.  دفاع 

در  پیامبر؟لص؟  مى كنند،  عهدشكنى  یهودیان 
كه  است  این  منظورم  مى ایستند.  مقابلشان 
بوده  این شیوۀ اسالمى  بر مبنای  امیر  سیاست 

است.

امیركبیر را باید  به عنوان یک شخصیت مصلح 
كار  اسالمى  تعالیم  با  كه  ببینیم  مسلمان 
نكرده،  كار  كسى  را  جنبه اش  این  مى كند. 
یک  و  مصلح  یک  كه  مى كنند  خیال  همه 
كه  سیاستمدار بوده است ولى مهم این است 
واقعًا به اصول دین اسالم هم مقید بوده است. 
كمک  مسیحیان  به  امیركبیر  مثال   به عنوان 
كلیسا  كه  كند  كمک  دولت  مى گوید  مى كند. 
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مى دهد  اجازه  كنند.  تعمیر  یا  كنند  درست  را 
انجام  خودشان  دین  براساس  را  تشان  معامال
را  اعمال دینى خود  و سایر  ازدواجشان  دهند؛ 
مى شود  متوجه  زمان  یک  دهند.  انجام  آزادانه 
پول  مى خواهد  روس  كنسول  مورد  یک  در  كه 
كنند.  درست  را  خود  كلیسای  ارامنه  تا  بدهد 
این  جلوی  عتاب  با  و  مى نویسد  نامه ای  فورًا 
ندارد  حق  بیگانه  مى گوید  مى گیرد.  را  كار 
ایرانى  اتباع  كلیسای  ساخت  یا  تعمیر  برای 
مستقل  شخصیت  یک  امیركبیر  بدهد.  پول 
در  بیگانه  دولت  یک  نمى دهد  اجازه  است، 
كرده  دخالت  شكل  این  به  ایران  داخلى  امور 
نفوذ  برای  دستاویزی  امر  به عنوان  این  از  و 
به صراحت مى گوید  نامه اش  در  كند.  استفاده 
به والى آن  و  از بیگانه پول بگیرید  ید  حق ندار
كلیسایشان را با هزینه  كه  شهر دستور مى دهد 

كند. حكومت درست 

و  شاه  ناصرالدین  دورۀ  در  كه  كنم  اشاره  باید 
خصوصًا  مسیحى،  میسیون های  آن  از  پس 
در  مخصوصًا  ایران،  شهرهای  در  آمریكایى 
تبریز و ارومیه بیمارستان و مدرسه مى ساختند. 
و  خاموش  بسیار  به صورت  طریق  این  از  آن ها 
گرچه  مى كردند،  مسیحیت  تبلیغ  بى سروصدا 
درنهایت، آن ها به دنبال مطامع سیاسى بودند. 
بیمارستان  به  معالجه  برای  بیمار  و  فقیر  مردم 
كه نزدیک محلشان بود.  آمریكایى ها مى رفتند 
تبلیغات  گام بعدی،  میسیون های مذهبى در 

به  نیازمند  مردم  این  جذب  برای   را  خود 
مسیحیت آغاز مى كردند.

یترز هم  كه در امتیاز رو كاری  ب: درواقع همان 
مى خواستند انجام بدهند. 

سلطۀ  همین  مسأله  حقیقت  در  بله،  غ: 
همه جانبه بر ایران بود. امیركبیر در مقابل این ها 
مى ایستد. امیر صراحتًا مى گوید ما مطلقًا اجازه 
روسیه  امریكا،  كنسولگری های  كه  نمى دهیم 
كنند.  دخالت  امور  این گونه  در  انگلیس،  و 
ایران  ملت  جزو  دینى  اقلیت های  مى گوید 
آنان  از  كه  است  حكومت  برعهدۀ  و  هستند 
كند. پس امیركبیر جلوی دخالت های  حمایت 
را  كنسولگری ها یشان  و  خارجى  سفارت های 
كارهای مردم مى گیرد. امیركبیر از مسیحیان  در 
شناخت داشته است و این امر را در نامه هایش 
اقدام مى كند.  آنان  از  با شناخت  كه  مى بینیم 
اقلیت  خاطر  به  بوده  كه  تبریز  در  مخصوصًا 
زندگى  شهر  آن  در  كه  ارامنه  از  قابل توجهى 
كرده  پیدا  آن ها  از  خوبى  شناخت  مى كردند، 
كه  هست  تبریز  شهر  مركز  در  محله ای  است. 
محله  آن  در  و  مى گویند  ارمنستان  آن  به  مردم 
با  مردم  هستند.  ارمنى  كنان  سا همۀ  تقریبًا 
باهم  و  مى كنند  كار  مى كنند،  معامله  آن ها 
كه یهودیان نیز در بازار  مراوده دارند. همان گونه 
گر روزهای شنبه به محل  تهران حضور دارند و ا
مغازه هایشان  كه  ید،  مى بینید  برو آن ها  كسب 

بسته است.
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تاریخ  اجمالی  مطالعۀ  با 
مسائل  با  امیر  که  در می یابیم 
کاماًل  ایران  دینی  اقلیت های 
دوران  در  و  است  بوده  آشنا 
صدارتش نهایت تالش خود را 
نمود تا آن ها در امنیت زندگی 
سفارت های  اینکه  ولی  کنند 
آمریکا،  و  انگلیس  و  روس 
یا پول  بسازند  کلیسا  و  مدرسه 
را  جلویشان  به شدت  بدهند، 

گرفت.

با  امیر  كه  یخ در مى یابیم  تار با مطالعۀ اجمالى 
كاماًل آشنا بوده  ایران  مسائل اقلیت های دینى 
است و در دوران صدارتش نهایت تالش خود را 
كنند ولى اینكه  نمود تا آن ها در امنیت زندگى 
سفارت های روس و انگلیس و آمریكا، مدرسه 

بدهند،  پول  یا  بسازند  كلیسا  و 
گرفت.  را  جلویشان  به شدت 
یک  نگذارد  كه  شد  موفق  یعنى 
یال و یک دالر از پول این ها وارد  ر
اقلیت ها  به  متعلق  سازمان  یک 
كلى امیركبیر  بشود. این سیاست 

بوده است. 

شد  ایجاد  باب  فتنۀ  وقتى كه 
كجا آمد و  كاری به اینكه از  )فعاًل 
مسأله  یم(،  ندار بود  چه  منشأش 
كرد  پیدا  امنیتى  و  سیاسى  ُبعد 

مسلم  واقعیت  این  امیر  امروزی  دشمنان  ولى 
نادیده  عمدًا  را  كشور  در  امنیت  برقراری  یعنى 
سیاسى  بحث  یک  اینجا  ما  بحث  مى گیرند. 
درمورد شخصیت امیركبیر است و این واقعیت 
تلخ كه او مورد بى مهری قرار گرفته و مظلوم واقع 
كار  به  دست  زمانى  او  مى بینیم  است.  شده 
كشته شدن مردم را مى شنود.  كه خبر  مى شود 
به  بابى ها  زنجان  در  كه  مى دهند  خبر  او  به 
كرده، دست و پای مردم بى گناه را  مردم حمله 
این  مى سوزانند.  و  مى اندازند  آتش  در  و  بسته 
یاد  به  را  ما  عقیدتى،  مخالفان  با  برخورد  نوع 

یه و  كه در سور یست های داعش مى اندازد  ترور
بابیان  كه  مى بینیم  كردند.  را  كار  همین  عراق 
كردند.۱ وقتى  كار را  در ایران ما دو قرن قبل این 
این گزارش به امیركبیر مى رسد، او كه تا آن موقع 
در  كنون  ا بود،  كرده  گذار  وا علما  به  را  مسأله 
جایگاه یک دولتمرد خردمند 
و  مى شود  عمل  وارد  قاطع،  و 
آدم كشى های  و  شورش ها  به 

بابیان خاتمه مى دهد. 

كه مجددًا به اندیشه  جا دارد 
در  امیر  به ویژه  گرانۀ  مدارا
مناظرۀ  مجلس  برگزاری 
كنم.  اشاره  تبریز  در  علمى 
زیباترین  از  یكى  این  واقعًا 
امیركبیر  كه  است  كارهایى 
و  این مى كند  از  دو قرن پیش 
امروز به ارزش آن توجه نمى كنیم.  ما متأسفانه 
جهان  در  كه  امروز  بداند  باید  ما  جوان  نسل 
سیاسى  یا  اجتماعى  علمى،  مسائل  در  مدرن 
مانند انتخابات، مناظره جایگاه ویژه ای دارد، 
امیركبیر  چون  شخصیتى  پیش  سال  یست  دو

در  طبرسی،  قلعه  در  بابیان  جنایات  این  از  مواردی   .1
تلخیص  و  ترجمه  و  قلم  )به  نبیل  تاریخ  تلخیص  کتاب 
شوقی افندی، از رهبران بهائی( و مواردی از جنایات مشابه 
به  زنجان،  در  بابیان  شورش  مقالۀ  در  زنجان،  در  بابیان 
بابیان  شورش  تاریخ  از  برگی  )ر.ک.:  والبریج  جان  دکتر  قلم 
پاییز   ،۸ و   ۷ شمارۀ  بهائی شناسی،  فصلنامۀ  زنجان،  در 
به  شیخیه  »از  کتاب  و  ص۲1۲-1۹۲(   ،1۳۹۷ زمستان  و 
شده  ذکر  مک اوئن،  دنیس  دکتر  دکتری  پایان نامه  بابیه«، 

است.



ء

شماره 12   زمستان 98

ء

شماره 12   زمستان 98

���� ���� ��

56

برای حل مشكل پیش آمده به خاطر یک مدعى 
بابیت، مجلس مناظرۀ علمى بر پا مى كند.

عمدتًا  و  ایران  در  كار  این  نیز  كنونى  دوران  در 
چهره های  امروزه  دارد.  رواج  دانشگاه ها  در 
باهم  مختلف  زمینه های  در  مى آیند  سیاسى 

یک  مثاًل  مى كنند،  مناظره 
در  با یک اصولگرا.  اصالح طلب 
آن موقع امیركبیر مى گوید اول این 
مجلس  در  ید  بیاور را  باب  آقای 
]بالش[  مخده  بنشیند،  علمى 
قلیان  ید،  بگذار پشتش  هم 
را  علما  و  ید  بگذار جلویش  هم 
كنند  كنید تا با او مناظره  دعوت 
پاسخ های  و  كنند  سؤال  او  از  و 
او را بشنوند. وقتى علما باب را با 
مى كنند،  محكوم  علمى  مناظرۀ 
باز امیر دستور اعدامش را از شاه 

نمى گیرد. 

توبه  من  مى گوید  مناظره  مجلس  از  پس  چون 
كه وقتى در  كردم. بعدًا مى بینیم  كردم، اشتباه 
حبس است سفارت روس چقدر از او حمایت 
مى كند و بعدًا این حمایت از میرزاحسین على 

نوری ملقب به بهاءاهَّلل  ادامه  مى یابد.

كه موقعیت را مناسب  مى یابند  انگلیسى ها نیز 
به  نیز  انگلیس  سفارت  مى شوند.  عمل  وارد 
خواهش  كه  مى كند  سفارش  منوال،  همین 

از  امیر  نگیرید.  سخت  این ها  بر  مى كنیم 
و  مى شود  ناراحت  آن ها  ناروای  مداخالت 
ندارد.  ربطى  بیگانگان  به  كار  این  مى گوید 
این مسأله امنیت ملى خودمان است و این ها 
دنیای  در  حتى  كرده اند.  مسلحانه  شورش 
و سازمان  بشر  اعالمیۀ جهانى حقوق  كه  امروز 
غربى  دولت های  و  یم  دار را  ملل 
كنوانسیون ها  به این معاهدات و 
گر  ا مى كنند،  استناد  خیلى 
اسلحه  گروهى  كشور،  یک  در 
مسلحانه  شورش  و  بردارند 
كنند، به شدیدترین وجه با آن ها 
برخورد مى شود و آن ها را سركوب 
مى رسانند.  قتل  به  و  كرده 
رفتار  مى توانیم  مثال   به عنوان 
با  را  اف بى آی  و  آمریكا  پلیس 
مسیحیان  از  فرقه  یک  پیروان 
دیویدی ها   نام  به  ادونتیست 
قرار  موردتوجه   )Davidians(
مسیحى  فرقۀ  یک  اینان  دهیم. 
در   Waco شهر  حومۀ  در  مزرعه ای  در  كه  بودند 
خودشان  خاص  اعتقادات  با  تگزاس،  ایالت 
و  گرفته  را  زمینى  یک  آن ها  مى كردند.  زندگى 
و  بودند  كرده  درست  خودشان  برای  سرزمینى 
از جمله سوءاستفاده  اتهام های مختلف  مورد 
بودند.  كردن سالح  انبار  نیز  و  آنان  از  رهبرشان 
در  كلینتون  بیل  جمهوری  یاست  ر دوران  در 
 )David Koresh( كورش  دیوید   ،۱۹۹۳ سال 

که  امروز  دنیای  در  حتی 
بشر  حقوق  جهانی  اعالمیۀ 
و  داریم  را  ملل  سازمان  و 
این  به  غربی  دولت های 
کنوانسیون ها  و  معاهدات 
می کنند،  اســــــــتناد  خیلی 
گروهی  کشور،  یک  در  گر  ا
شورش  و  بردارند  اسلحه 
به  کنند،  مســــــــلحانه 
آن ها  با  وجه  شدیدترین 
آن ها  و  می شود  برخورد 
قتل  به  و  کرده  سرکوب  را 

می رسانند.
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مورد  خود،  مجتمع  در  پیروانش  و  فرقه  رهبر 
حمله مرگبار نیروهای پلیس فدرال و ارتش قرار 
آن  در  كه  ساختمانى  زدن  آتش  براثر  و  گرفتند 
كودک  چهار  ازجمله  نفر  بودند،۸۲  گرفته  پناه 
گروهى از آنان نیز  خردسال در آتش سوختند و 
كردند. دولت  از ترس قتل عام شدن، خودكشى 
و  كرده  را دستگیر  رهبرشان  آمریكا مى توانست 
آن ها  زعم  به  كه  را  مردمى  آن  و  كند  كمه  محا
كند، ولى چنین  در چنگال او اسیر بودند، آزاد 
پس  كردند.  قتل عام  وحشیانه  را  آن ها  و  نشد 
بشر،  حقوق  مدعى  دولت های  حتى  مى بینیم 
مى بینند،  خطر  در  را  خود  ملى  امنیت  وقتى 
تمام  خشونت  با  خودشان  اتباع  علیه  حتى 
آن ها  نظر  از  كه  مسأله ای  مى شوند.  عمل  وارد 

امنیتى مى شود، خط قرمز آن هاست. 

مالحسین  كه  رسید  امیركبیر  به  خبر  وقتى 
یا  بارفروشى  مالمحمدعلى  یا  یه ای  بشرو
مالمحمدعلى زنجانى این چهره های شناخته 
كرد.  اقدام  كرده اند،  پا  به  شورش  بابى،   شدۀ 
این  موافق  خودش  باب  مى گوید  آدمیت 
كارها را  گردان افراطى اش این  كشتارها نبود، شا
ید بگذرد و به دردسر  كردند. او مى گفت بگذار

نیفتیم. 

كتاب  به  اشاره ای  اینجا  من  بدهید  اجازه  گر  ا
نام  به  رفسنجانى  هاشمى  آیت اهَّلل  مرحوم 
داشته  استعمار"  با  مبارزه  قهرمان  "امیركبیر 
اثر، شخصیت استقالل طلب،  كه در آن  باشم 

مورد  به تفصیل  امیر  ترقى خواه  و  اصالحگر 
آقای  از  من  ولى  است  گرفته  قرار  بحث 
هاشمى  آقای  نگویند  كه  مى كنم  نقل  آدمیت 
تعصب  با  و  بوده  شیعه  عالم  یک  رفسنجانى 
كرده است. دكتر فریدون  دینى با مسأله برخورد 
آدم  یک  كه  مى گذارم  انگشت  را  آدمیت 
الئیک و اصاًل ضد دین بود. روشنفكران ما در 
پا در محافل مختلف اسم فریدون  آمریكا و ارو
كه مى آید، بلند مى شوند و به احترامش  آدمیت 

مى ایستند. 

مى كند.  دفاع  این گونه  امیركبیر  از  آدمیت 
مى گوید: چون كار حواریون باب از دعوت دینى 
به شورش سیاسى-نظامى كشید، پیكار دولت 
مى گوید:  ایشان  بود.  طبیعى  امری  بابیان  با 
كمر  آن ها  برانداختن  به  و  كرد  همت  امیركبیر 
گرفتند؛  كه بابیان موضع نظامى  بست. موقعى 
كردند برای یک جنگ  یعنى ده ها نفر را مسلح 
مسلحانه، امیر وارد عمل شد. حتى در حقوق 
كنند،  كه  مبارزه مسلحانه  كسانى  بین الملل با 
مدارا نمى شود. هیچ دولتى با شورشیان مسلح 
مدارا نمى كند. سوئیس باشد، آمریكا باشد، یا 

انگلیس، فرقى نمى كند. 

باستان  طبرسى،  قلعۀ  بزرگ  جنگ  در  ب: 
گفتند ما هیچ گونه  آنجا،  رفتند  شناسان وقتى 
آن ها  یم.  ندار آنجا  در  قلعه  وجود  از  شواهدی 
خودشان قلعه را ساخته بودند. این هزینه را از 
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كسى این ها را تأمین مالى  كجا مى آوردند؟ چه 
مى كرد؟ محمدعلى بارفروشى چنین توان مالى 
یه ای هم یک آدم فقیر بود. چطور  نداشت، بشرو
در  سپهر  مرحوم  بسازند؟  را  آنجا  بودند  توانسته 
بزرگى  قلعه  كه  مى دهد  گزارش  یخ  ناسخ التوار
است.  عجیب  بسیار  كه  بودند  ساخته  این ها 

كجا  از  را  آذوقه شان  این ها 
آیا در اسناد وزارت  مى آوردند؟ 
چیزی  دیگر  اسناد  یا  خارجه 
كسانى  چه  بفهمیم  كه  هست 
این ها را در آن برهه تأمین مالى 

مى كردند؟ 

كردید.  غ: به نكتۀ مهمى اشاره 
حاضر  حال  در  متأسفانه  من 
مركز  در  دیگری  اسناد  ی  رو
كار  خارجه  وزارت  اسناد 

مى كنم. ولى این نكته را مى توانم در پاسخ شما 
از  قبل  كه  روسیه  كنسولگری  همان  كه  بگویم 
كلیسای  و  بدهم  پول  من  مى گوید  قضایا  این 
كنم،  درست  مدرسه  یا  كنم،  درست  را  ارامنه 
این ها  به  قلهک  زرگنده  در  كنسولگری  همان 
آن ها  به  هم  پول  كه  یم  ندار شک  مى داد،  پناه 
نفوذ  برای  روسیه  امپراتوری  درواقع  مى داد. 
پول  ایران،  در  خود  نامشروع  منافع  تأمین  و 

مى داد. 

قیام  كه  فرمودید  كه شما  این جنگ هایى  ب: 
خیلى  و  بود  مركزی  حكومت  علیه  مسلحانه 

خسارت برای كشور به وجود آورد؛ خسارت های 
نیروهای  از طرفین چه  نفر  هزاران  یعنى  جانى، 
شهروند  همه  كه  بابى،  نیروهای  چه  و  دولتى 
این  دیگر  ُبعد  یک  شدند.  كشته  بودند،  ایران 
قضیه خسارت های مالى است، در آن شرایط 
آن  با  امیركبیر  مرحوم  كه  خالى  خزانۀ  سخت 
بدیع  قرن  كتاب  در  بود.  درگیر 
این  كه  نوشته   ۳۱۵ ص   ۱ جلد 
پنج  دولت  برای  بابى ها  عملیات 
است،  آورده  بار  به  خسارت  كرور 
پانصدهزار  و  دومیلیون  یعنى 
دوره  آن  در  كه  شرایطى  در  تومان. 
تومان  هر  كه  گفته اند  كارشناسان 
چهارونیم فرانک فرانسه بوده یعنى 
میلیون  یازده  عملیات  این  درواقع 
یست هزار فرانک فرانسه برای  و دو
كشور خسارت  دولت و برای خزانۀ 
كه خود  اعترافى است  این  آورده است.  بار  به 
حساب  امروزی  پول  به  گر  ا كرده اند.  بهائى ها 
دربر  كشور  برای  میلیاردى  خسارت  بكنیم، 
و  جانى  خسارت های  بر  عالوه  است  داشته 

امنیتى.

كه در هر نزاع و برخورد  غ: یک واقعیتى هست 
و  مى شود  یخته  ر خون  اینكه  از  غیر  مسلحانه، 
ک و ساختمان ها  نفوس از بین مى روند، به امال
این  مى شود،  وارد  لطمه  نیز  و...  مزارع  به  و 
قبلى  بخش  در  كردند.  این ها  كه  بود  كاری 

که  کنسولگری روسیه  همان 
می گوید  قضایا  این  از  قبل 
کلیسای  و  بدهم  پول  من 
یا  کنم،  درست  را  ارامنه 
مدرسه درست کنم، همان 
کنسولگری در زرگنده قلهک 
به این ها پناه می داد، شک 
که پول هم به آن ها  نداریم 

می داد.
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كه این ها دشمنان خودشان  گفتم  صحبت ها 
كه معترض بودند، دست و پایشان  یا مردمى را 
طبیعتًا  مى انداختند.  آتش  در  و  مى بستند  را 
این ها تمام جان و مال غیر از خودشان را مباح 
مى دانستند، چون مالهایشان فتوا داده بودند، 

كرده بود.  یه ای حكم  مالحسین بشرو

كه شبانه به یک  یخ خودشان است  ب: در توار
حمله  طبرسى  مقبرۀ  حوالى  همان  در  روستا 

كردند. كردند و تمام اهالى روستا را قتل عام 

با  و  زدند  مالى  و  بله، خیلى لطمات جانى  غ: 
شدید  كینۀ  با  و  تمام  سبعیت  و  وحشى گری 
قرة العین  خانم  همین  حتى  كردند.  را  كار  این 
اظهار  و  بوده  كشتارها  این  مشوق  چقدر 
خوشحالى نموده و مردان را تحریک به اعمال 

خشونت آمیز مى كرده است.

ب: فاضل مازندرانى در صفحات ۳۲۵ و ۳۲6 
نوشته  ظهورالحق  یخ  تار كتاب  سوم  بخش  از 
كه  خانه ای  از  اسب  با  صبحگاهان  ایشان  كه 
را  شمشیر  و  آمد  بیرون  بود،  بدشت  دشت  در 
گفت َایَن َسعیُدالعلماء َو  دور سرش چرخاند و 
كجایند؟!(.  پیروانش  و  )سعیدالعلما  أتباَعُه؟ 
و  جنگ  به  و  مى كرد  افروزی  جنگ  درواقع 
چون  مى كرد.  تحریک  شورش  و  خونریزی 
كه در  سعیدالعلمای مازندرانى از علمایى بود 

مازندران با ایشان مخالفت مى كرد.

قرار  چون  مى گویید.  كه  است  همین طور  غ: 
بحث  این  وارد  یم،  نرو جزئیات  در  است 
ما  گر  ا كه  است  این  واقعیت  ولى  نمى شوم 
كنیم،  تنظیم  حقوقى  ادعانامۀ  یک  بخواهیم 
و  بزنیم  ورق  را  یخ  تار صفحات  برگردیم،  باید 
افراد  كشتن  در  كه  را  جنایت هایى  از  خیلى 
ی  یم. در یوگسالو بى گناه مرتكب شدند، بیاور
قتل عام های  صرب ها  وقتى  )بوسنى(  سابق 
منطقه  آن  مسلمانان  علیه  عجیبى  و  شدید 
كیفری بین المللى در  انجام دادند، یک دادگاه 
ی  الهۀ هلند درست شد به نام دادگاه یوگسالو
سابق. یک عده از سركرده های آدم كش صرب 
دنیا  جای  همه  كردند.  زندان  و  گرفتند  هم  را 
دادگاه تشكیل مى دهند. سؤال شما، سؤاالت 
دیگری را به ذهن مى آورد. مثاًل مى دانید وقتى 
از  خودش  بعد  كرد،  سركوب  را  این ها  امیركبیر 
به  باید  كه  كردند،  شهیدش  و  شد  بركنار  كار 
دولت های  احتمالى  نقش  و  امر  این  چرایى 
پرداخته  خود  جای  در  واقعه  این  در  خارجى 
بیكار  بابى ها،  باز  امیر،  قتل  از  بعد  شود. 
كردند.  به ناصرالدین شاه سوءقصد  و  ننشسته 
دست بردار  این ها  كه  مى دهد  نشان  این، 
بابیان،  توسط  ایران  بى ثبات سازی  نبودند، 
موردتأیید سفارتخانه های روس و انگلیس بود. 
درواقع، بابى ها خود را موردحمایت دو سفارت 
گرم  مى دیدند و به اصطالح، پشتشان به آن ها 
هم  آن  مسأله ای  كه  مى شود  آشكار  اینجا  بود. 



ء

شماره 12   زمستان 98

ء

شماره 12   زمستان 98

���� ���� ��

60

كجا  از  پول  این ها  كه  كردید،  مطرح  شما  كه 
پول  روسیه  امپراطوری  طبیعتًا  مى آوردند، 
البته  مى داد.  پول  انگلیس  سفارت  مى داد، 
و  زمان  آن  هم  دادن،  پول  این  است  معلوم 
چون  مى گیرد  انجام  محرمانه  زمان،  این  هم 
به  دیگر  كشور  یک  در  سفارت  یک  دادن  پول 

امر قبیح و زشتى  كشور،  افراد آن 
انگلیس  سفارت  مثاًل  است. 
میرزاآقاخان  وزرای  از  بعضى  به 
روس ها  مى داد.  حقوق  نوری 
آن ها  مى خریدند،  جوری  یک 
بین  را  ایران  درواقع  دیگر.  جور 

كرده بودند. خودشان قسمت 

ی  كسرو اینجا نقل قولى از احمد 
ما  برای  ی  كسرو مى كنم. 
شناخته شده است. آدمى است 
كه با تشیع و اسالم شدیدًا برخورد 
كتاب سوزان  جشن  و  مى كند 
درست مى كند. چند سال پیش 

دیدم یک عده از روشنفكران غیردینى مقاله ای 
مى كردیم  خیال  ما  بودند  گفته  و  بودند  نوشته 
ی آدم آزادمنشى است، ولى وقتى دیدیم  كسرو
فهمیدیم  كرد،  درست  كتاب سوزان  جشن  او 

خودش هم فناتیک بوده است. 

است  معلوم  مى سوزاند،  كتاب  كسى  وقتى 
كتاب  و  ی  كسرو از  آدمیت  دارد.  مشكل  كه 
بهائیگرى او مطلبى را در مورد ساختگى بودن 

نخستین  ی  كسرو احمد  مى كند.  نقل  بابیه 
گفت.  سخن  بابیت  بودن  ساختگى  از  بار 
پوشالى  است،  ساختگى  مى گوید  ی  كسرو
داستان  لطف  حتى  مى گوید  بعد  است. 
بچه ها  خواباندن  برای  كه  ندارد  هم  را  كودكان 
گر ما بخواهیم  كه ا مى گویند. منظورم این است 
ادعانامه ای علیه باب و بابیان و 
پیروان امروزین باب، برای انسان 
امروزی  جوانان  و  به ویژه  امروز 
تنظیم  مسأله  این  درخصوص 
كه  غرب  در  مخصوصًا  بكنیم، 
البى های  خاطر  به  متأسفانه 
بین المللى  كز  كه در مرا مختلفى 
آمریكا  و  پا  ارو در  دنیا، در غرب، 
در  حتى  و  جا  همه  و  استرالیا  و 
مى كنند،  كار  دارند  عرب  جهان 
كنیم.  توجه  نكات  این  به  باید 
مجتهد  یک  از  من  گر  ا یعنى 
آن  كنم، طبیعتًا  نقل قول  شیعى 
هستند  ما  مخاطب  كه  كسانى 
تعصب  به  آلوده  او  مى گویند  نمى كنند.  قبول 
قول  نقل  ی  كسرو احمد  از  ما  ولى  است، 
كاری  من  است.  موردتأییدشان  كه  مى كنیم 
افكار دیگر دكتر فریدون آدمیت ندارم، ولى  به 
كتاب امیركبیرش انصافًا او را خوب معرفى  در 
كه آنجا درمورد  مى كند. البته با همۀ چیزهایى 
نباشم،  موافق  است  ممكن  مى گوید،  امیركبیر 
را  امیركبیر  واقعى  چهرۀ  آن،  هفتاددرصد  ولى 

باز  امیر،  قتل  از  بعد 
به  و  ننشسته  بیکار  بابی ها، 
سوءقصد  ناصرالدین شاه 
کردند. این، نشان می دهد 
دست بردار  این ها  که 
نبودند، بی ثبات سازی ایران 
موردتأیید  بابیان،  توسط 
روس  ســـــــفارتخانه های 
درواقع،  بود.  انگلیس  و 
بابی ها خود را موردحمایت 
به  و  دو سفارت می دیدند 
آن ها  به  پشتشان  اصطالح، 

گرم بود.
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در همان موقع شما می بینید 
که  که به پیشنهاد لرد آلن بی 
ژنرال  هم  بود،  نظامی  کم  حا
به  سیاسی،  مرد  هم  و  بود 
عباس  مؤثر  خدمات  پاس 
عبدالبهاء به حکومت انگلستان 
بریتانیا در  از منافع  و دفاعش 
هنگامۀ جنگ با عثمانی، به وی 
نشان شوالیه، خدمتگزار ملکه، 
انگلیسی ها  خود  قول  به  یا 
“سر”  لقب  و  نایت هود  نشان 

)SIR( اعطاء می شود.

كه چه شخصیت بى بدیلى در  نمایان مى كند 
دنیای آن روز بوده است. باید دردمندانه بگویم 
با  دیدیم  و  نمى كردند  را درک  او  زمانش   در  كه 
انسان بسیار  امیر یک  كردند.  او چه معامله ای 
زمان  از  بیشتر  كه  بود  خردورزی  و  خردمند 
خودش مى فهمید و مردم او را درک نمى كردند. 

ادعا  مى خواهیم  ما  گر  ا بنابراین 
توجه  مسائل  آن  به  باید  بكنیم، 
توجه  این  به  همین طور  كنیم. 
فرایند  یک  در  چگونه  كه  كنیم 
بهائیت  به  بابیت  یخى،  تار
امروز  كه  هرچند  شد،  تبدیل 

 مسألۀ ما بهائیت است.

جنگ  پایانى  سال های  در 
جهانى اول )۱۹۱6(، قدرت های 
بین  را  خاورمیانه  جهانى 
در  كردند.  تقسیم  خودشان 
خارجۀ  )وزیر  كس  سا معاهدۀ 

انگلیس( و پیكو )وزیر خارجۀ فرانسه( نشستند 
كشیدند، عراق، فلسطین  و محرمانه یک نقشه 
یه  و اردن را دادند به انگلیسى ها و لبنان و سور
را دادند به فرانسوی ها. در ۱۹۲۲ میالدی یعنى 
بعد از جنگ جهانى اول، اوج قدرت استعمار 
ابرقدرت  آمریكا  به عنوان  و  است  بریتانیا 
آمریكا  انزوای  دورۀ  درواقع،  نیست.  مطرح 
آمریكای التین  آمریكا آن موقع هنوز در  است. 
ترک تازی مى كرد و آن منطقه را مورد هجوم قرار 

منطقۀ  به  و  مى كرد  حمله  مكزیک  به  و  مى داد 
شما  موقع  همان  در  نداشت.  كاری  هم  آسیا 
كم  كه حا آلن بى  لرد  به پیشنهاد  كه  مى بینید 
سیاسى،  مرد  هم  و  بود  ژنرال  هم  بود،  نظامى 
به  عبدالبهاء  عباس  مؤثر  خدمات  پاس  به 
حكومت انگلستان و دفاعش از منافع بریتانیا 
عثمانى،  با  جنگ  هنگامۀ  در 
ی نشان شوالیه، خدمتگزار  به و
ملكه، یا به قول خود انگلیسى ها 
“سر”  لقب  و  نایت هود  نشان 
گر  ا مى شود.  اعطاء   )SIR(
و  كنیم  جمع  را  ادله  این  همۀ 
را  یخ  تار صفحات  و  برگردیم 
بهاءاهَّلل  بردن  پناه  ببریم،  عقب 
تهران،  در  روس  كنسولگری  به 
از  روس  سفیر  حمایت های 
مى رسیم  این  به  و...،  بهاءاهَّلل 
انگلیس  و  روس  سفارت  دو  كه 
دربار  به  را  این ها  سفارش 
اینجا  به  ایران  سیاسى  یخ  تار نظر  از  مى كنند. 
آغاز  از  پروژه  این  نگوییم  هم  گر  ا كه  مى رسیم 
تساهل  با  و  شد  شروع  آن ها  برنامه  و  تدبیر  با 
حرف بزنیم، مى توانیم بگوییم میرزاعلى محمد 
روانى  ـ  روحى  وضعیت  امر  ابتدای  در  كه  باب 
كه به قول معروف  مناسبى نداشت، آدمى بود 
بابیت  ادعای  او  نمى كرد،  كار  مغزش  خیلى 
به  بابیت  از  و  مى دهد  نظر  تغییر  بعد  مى كند. 
بعد  مى دهد،  ارتقا  را  خودش  زمانى  امام  مقام 
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اولى  نقطۀ  تا مى شود  پیغمبری مى كند  ادعای 
كنار  گر  ا را  این ها  مى كند.  الوهیت  ادعای  و 
آن  سیاسى  قسمت  به  برگردیم  و  یم  بگذار هم 
كار  كه  سیاسى  روابط  و  بین الملل  روابط  در  و 
كارشان  این ها  زمانى كه  بگویم  باید  است؛  من 
دستجات  و  دادند  تشكیل  گروه  و  گرفت  باال 
تبدیل  پروژه ای  به  درواقع  كردند،  بسیج  را 

بر  مسلط  قدرت  دو  برای  شدند 
نوزدهم، یعنى روس و  ایران قرن 
اسنادی  االن  ما  البته  انگلیس. 
در مركز آرشیو و اسناد بریتانیا در 
على رغم  هنوز  كه  یم  دار لندن 
آن ها  باید  كه  سال  سى  قانون 
مصالح  بر  بنا  كنند،  منتشر  را 
را  اسناد  از  بسیاری  سیاسى، 
نمى كنند.  خارج  بایگانى  از 
اسناد  كز  مرا برخالف همان  این 
از  بسیاری  گر  ا است.  آرشیو  و 
را  ما  پژوهش  مورد  اسناد  دورۀ 

بكنیم  پیدا  اسنادی  است  ممكن  كنند،  آزاد 
كه  بوده  پروژه ای  آن  دنبالۀ  و  بابیت  اصواًل  كه 
مى خواستند ایران را بى ثبات كنند و از این آب 
آدمى  كه  بگیرید  درنظر  بگیرند.  ماهى  گل آلود 
این  كه  شیراز  در  باب  سیدعلى محمد  مثل 
آن ها  برای  كرده  را  كارها  این  و  زده  را  حرف ها 
سرمایه گذاری  او  ی  رو كه  بوده  جالبى  سوژۀ 
كرده اند. وقتى دیدند یک زمینه ای آماده است 
بكنند،  را  مطلوب  استفاده  آن  از  بتوانند  كه 

انگیسى ها  معروف  روش  به  عنایت  با  طبعًا 
 Divide and( کن  آقایی  و  بینداز  تفرقه  یعنى 
كار خود را آغاز نموده و استفادۀ مطلوب   )Rule
در  سیاسى  تلخ  واقعیت  یک  این  كردند.  را 

یخ دوران معاصر است. تار

این  بهائیان  شعارهای  و  تعالیم  از  یكى  ب: 
نمى كنیم  دخالت  سیاست  در  ما  كه  است 
در  دخالت  عدم  شعار  و 
این  مى دهند.  را  سیاست 
نسبت  كه  تروری  آن  با  شعار 
دادند  انجام  ناصرالدین شاه  به 
انداختند  راه  كه  جنگ هایى  و 
را  حكومت  تصاحب  قصد  و 
هم  پهلوی  دورۀ  در  و  داشتند 
حكومت  و  دربار  در  نفوذهایى 
پست های  و  داشتند  دولت  و 
كردند، این ها  كه اشغال  كلیدی 
مى كنید؟  یابى  ارز چگونه  را 

شعار و عملكردشان را؟

كسانى  برای  مطلب  این  تحلیل  ببینید،  غ: 
زمینه  این  در  كه  اساتیدی  و  شما  و  بنده  مثل 
كه  چرا است،  ساده  و  ممكن  كرده اند،  كار 
آن ها  آثار  تمام  و  بهائیت  درواقع  مى دانیم  ما 
مشحون از تناقض است، دروغ و تناقض. درواقع 
نمى كنیم،  دخالت  سیاست  در  ما  مى گویند 
در  نه تنها  مى كنند.  دخالت  سیاست  در  ولى 
سیاست داخلى دخالت مى كنند، بلكه حتى 

می گویند  حرف  در  بهائیان 
دخالت  سیاست  در  نباید  ما 
زمان  در  هم  ولی  کنیم، 
دخالت  سیاست  در  قاجار 
دوران  در  هم  و  می کردند 
سیاسی  صحنه  بازیگر  پهلوی 
آدم های  بودند.  کشور 
شاه  دربار  به  را  خودشان 
بهائی های  می دادند،  نفوذ 
در  و  دربار  در  زیادی 
دستگاه های مختلف بودند.
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به  قاجار  ناصرالدین شاه  و  محمدشاه  زمان  در 
سفارت های خارجى پناه مى بردند. اینكه دیگر 
است!  آن طرف تر  قدم  یک  داخلى  سیاست  از 
مى نویسند  نامه  روسیه  پادشاه  به  كه  مى بینیم 
درواقع  مى كنند،  حمایت  تقاضای  رسمًا  و 
نمى دانند،  متأسفانه  كه  كسانى  آن  به  باید  ما 
چه  و  ایران  در  چه  ما  جوان  نسل  مخصوصًا 
یا  امروز بهائى ها  گر  ا ایران، بگوییم  از  در خارج 
كه آثارشان را مردم ببینند،  بهائیت اجازه بدهد 
كه به  كرده اند، آثاری  كه اآلن مخفى  آن آثاری 
گر نشان بدهند،  هیچ كس نمى دهند، این ها را ا
آن تناقض ها آشكار خواهد شد. بله، در حرف 
كنیم،  دخالت  سیاست  در  نباید  ما  مى گویند 
دخالت  سیاست  در  قاجار  زمان  در  هم  ولى 
یگر صحنه  مى كردند و هم در دوران پهلوی باز
به  را  خودشان  آدم های  بودند.  كشور  سیاسى 
یادی  ز بهائى های  مى دادند،  نفوذ  شاه  دربار 
بودند.  مختلف  دستگاه های  در  و  دربار  در 
كه رهبران بهائى  از دروغ های بزرگى است  این 
نوشتند  كتاب  كه  معاصر  بهائى  مورخان  و 
پنجاه  در  كه  كتاب هایى  یا  مى نویسند،  یا 
دربارۀ  گذشته  سال  صد  در  یا  سال،  شصت 
سرهم  را  دروغ ها  این  نوشتند،  بهائیت  یخ  تار

كردند. 

مدرک  و  سند  دنیای  امروز  دنیای  معتقدم  من 
شاید  اجتماعى  شبكه های  در  اآلن  است. 
گاهى مطلبى برای شما مى آید،  كه  دیده باشید 

مى كنید  نگاه  فكر  اهل  آدم  یک  شما  به عنوان 
عقل  با  به اصطالح  مطلب  آن  كه  مى بینید  و 
كه  درست درنمى آید. فورًا یک پیام مى فرستید 
كجاست؟ خوشبختانه بین  مدرک این مطلب 
كه  كرده  تحصیل كرده ها این فرهنگ رواج پیدا 
یافت هر خبر یا تحلیل و تفسیر، خواستار  در در
گر به  ارائۀ حداقل یک منبع موثق هستند. شما ا
منابع بابى یا بهائى رجوع كنید، مى بینید اینكه 
مى گویند ما در سیاست دخالت نمى كنیم و یا 
دروغ است.  نكنید، یک  در سیاست دخالت 
آزادگان  نظر  از  یكم  بیست و قرن  در  امروز  اینكه 
كه  دانشگاهى  و  علمى  شخصیت های  دنیا، 
معمواًل به بى  طرفى علمى معتقدند، مى گویند 
علمى  پژوهش  نوع  هر  در  و  كادمیک  آ كار  در 
نباید تعصب داشته باشید، یک اصل پذیرفته 
درمورد  هست.  هم  درستى  حرف  است.  شده 
را  قضاوت  و  مى كنیم  تحقیق  موضوع،  یک 
ما  گر  ا یم.  مى گذار شنونده  و  خواننده  به عهده 
بهائى ها  تناقض های  و  دروغ ها  بتوانیم  امروز 
و  بهاءاهَّلل  باب،  از  قدیمى  آثار  به  استناد  با  را 
و  یم  دربیاور مكتوباتشان  از  و...  عبدالبهاء 
دارای  انسان  هر  مى كنم  فكر  بدهیم،  نشان 
وجدان واقعًا علمى و بى طرف این را مى پذیرد 
چه  این  كه  مى كند  مطرح  را  پرسش  این  و 
كه  ید  ندار دستور  مگر  است؟  استداللى 
چرا  شما  پس  نكنید،  دخالت  سیاست  در 
این  از  مشحون  یخشان  تار كردید؟  دخالت 
كار  این  هم  اآلن  و  كرده اند  دخالت  كه  است 
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از قدرت های  كه  با پول هایى  را مى كنند. اآلن 
بزرگ مى گیرند، از CIA یا از اسرائیل مى گیرند، 
غربى  كشورهای  در  قدرتمندی  البى های 
مى شود،  آن ها  از  كه  حمایت هایى  با  دارند. 
كز سازمان ملل، در نیویورک، ژنو و وین،  در مرا
پارلمان،  یعنى  پا  ارو اتحادیه  اركان  و  بروكسل 

پا و... البى دارند.  كمیسیون ارو شورا و 

پا،  ارو اتحادیۀ  قانون  طبق 
حوزه  آن  در  بخواهد  هركسى 
بروكسل  در  باید  كند،  البى 
مربوطه  مؤسسه  یا  شركت  
تعداد  این ها  كند.  ثبت  را 
مؤسسات  از  قابل توجهى 
كرده اند. البته با  البیگر را ثبت 
دیگری  عناوین  و  مخفى كاری 
این  كه  نیاورد  در  سر  كسى  كه 
 NGO مثاًل  چیست؟  هدفش 

كرده اند  تأسیس  )سمن(  نهاد  مردم  سازمان  یا 
مى بینید  شما  آتالنتیک.  مطالعات  نام  به 
كه  است  صهیونیستى  البى  مؤسسۀ  یک  این 
دیگر  مؤسسات  مى كند.  كار  اسرائیل  برای 
مانند  غلط انداز  نام های  با  مثاًل  مى بینید،  را 
دقت  وقتى   . و...  امروز  جهان  و  نو  اندیشۀ 
كه متعلق به بهائى ها  مى كنید متوجه مى شوید 
است. اآلن هم در تمام اركان  دبیرخانۀ سازمان 
زمانى كه  هستند.  بهائى  یادی  ز تعداد  ملل، 
مجمع  در  شركت  برای  ایرانى  دیپلمات های 

در  دائم  این ها  مى گفتند  مى رفتند،  عمومى 
ترددند و مى روند و مى آیند و دائمًا درحال البى 
كردن هستند. من برای شركت در یک كنفرانس 
سفری  ملل(  سازمان  آسیایى  )مقر  اسكاپ  در 
جوان  یک  داشتم.  بانكوک  به   ۱۳6۲ سال  در 
كه  ید  دار اطالع  آقا!  گفت:  ایرانى  دانشجوی 
و  كرده اند  نفوذ  بهائى  نفر  چند  اسكاپ  در 
كار مى كنند؟ این ها همه  دارند 
كه  است  ادعایى  آن  برخالف 
كاری  مى گویند ما را با سیاست 
كار  حكومت ها  با  و  نیست 
پدیدۀ  یک  سیاست  نمى كنیم! 
نیست،  كه  صرف  انتزاعى 
سیاست در حكومت ها اعمال 
مقوله  این  در  گر  ا مى شود. 
خواهیم  آشكارا  شویم  دقیق 
با  این ها  فعالیت  تمام  دید 
ناصرالدین  زمان  در  چه  حكومت هاست، 
نفوذشان  و  سوءقصدشان  شورش ها،  با  قاجار 
نفوذشان  با  پهلوی،  حكومت  زمان  در  چه  و 
سازمان ها،  همۀ  در  و  دولتى  دستگاه های  در 
مى گرفت.  انجام  بى سروصدا  و  مخفیانه  كه 
پول  و  با دولت های خارجى  ارتباطشان  كنون  ا
و  اسرائیل است  اینكه مقرشان در  و  گرفتنشان 
كه با حكومت اسرائیل منعقد  توافق نامۀ مقری 
كه اسرائیل از این ها  كرده اند و متقاباًل حمایتى 
در  ما  كه  است  نكته  این  نقض  همه  مى كند، 

سیاست دخالت نمى كنیم.

دبیرخانۀ  ارکان  در  هم  اآلن 
زیادی  تعداد  ملل،  سازمان 
زمانی که  هستند.  بهائی 
برای  ایرانی  دیپلمات های 
عمومی  مجمع  در  شرکت 
این ها  می گفتند  می رفتند، 
و  می روند  و  ترددند  در  دائم 
البی  درحال  دائمًا  و  می آیند 

کردن هستند.
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نظر  فرمودید  شما  سؤال،  آخرین  ب:  به عنوان 
همۀ مورخان و قضاوت قلبى همۀ ایرانیان این 
خدمتگزار  و  خدوم  فردی  امیركبیر  كه  است 
پیش برندۀ  حساسى  برهۀ  در  حقیقتًا  و  بود 
بود  كشور  و پیش برندۀ سیاست های  حكومت 
و اقدامات عام المنفعه  و اقدامات فرهنگى اش 
كشور بوده است. حتى  همگى درجهت منافع 
مثل  غیرمذهبى  مورخان  و  بى طرف  مورخان 
كردند.  تعریف  او  اقدامات  از  و  او  از  آدمیت 
از  چگونه  بهائى  رهبران  كنید  نگاه  شما  حال 
امیر یاد مى كنند: عبدالبهاء به این شخصیت 
ک، در امور دین چابک  ک و بى با مى گوید سفا
عنصر  مى گوید  شوقى افندی  یا  ک.  چاال و 
مى فرمایید  شما  درحالى كه  ک.  سفا و  مستبد 
اصاًل  و  بود  مهربان  اقلیت ها  با  چقدر  ایشان 
كسى اندیشۀ زرتشتى  كه  برایش  مسأله ای نبود 
بود  باور  این  بر  بلكه  باشد،  داشته  مسیحى  یا 
مردمان  مانند  ایران،  شهروند  آن ها  به عنوان  كه 
به  اسلحه  وقتى كه  تا  و  كنند  زندگى  دیگر 
نشر  هستند.  حمایت  مورد  نگرفته اند،  دست 
اصالحگر  چهره ای  برضد  دروغین  ادبیات 
كه  است  انتقامى  درواقع  امیركبیر،  همچون 
مى گیرد.  یخى  تار شخصیت  این  از  بهائیت 
شورش های  كه  است  این  او  نابخشودنى  گناه 
و  كرد  مهار  را  بابى ها  خشونت بار  و  گسترده 
گر  ا برسد.  كشور  سراسر  به  فتنه  این  نگذاشت 
امیركبیر این جنگ را فرو نمى نشاند، چه بسیار 
كشور  سراسر  در  كه  خون ریزی ها  و  جنگ ها 

این  به  پژوهشگران  و  مورخان  آیا  مى شد.  برپا 
امیركبیر  درمورد  واقع  خالف  و  بى مبنا  مطالب 

قهرمان، ارزشى خواهند داد؟

غ: خیلى خالصه بگویم نه! چرا نه؟ در دنیای 
كه  ـ  آزادفكر  افراد  دانشگاهیان،  امروز مورخان، 
باشند،  باورمند  مذهبى  و  دین  به  نیست  مهم 
بى دین باشند، سوسیالیست باشند یا لیبرال، 
كه  را  هرچیزی  این ها  ـ  باشند  آزادفكر  واقعًا  گر  ا
قبول  مدرک  و  سند  با  كنند  قبول  مى خواهند 
كید  تأ خیلى  مسأله  این  ی  رو من  مى كنند. 
اشاره  هم  خودتان  كه  همان طور  واقعًا  مى كنم. 
 )Document( كردید، دنیای امروز دنیای سند یا
و دلیل و برهان است. قرآن مى گوید: “قل هاتوا 
ُكنتم صادقین” )بقره: ۱۱۱(. برهان  ُبرهاَنكم إن 
مثاًل  مى گویید.  راست  گر  ا ید  بیاور دلیل  و 
ی  كسرو كسانى مثل احمد  درخصوص دیدگاه 
ساختگى،  را  بابیت  كه  آدمیت  فریدون  یا 
پوشالى، بى بنیه و سست و خرافاتى مى دانند، 
تأسف  جای  این  و  است  نشده  كار  متأسفانه 
كنید اآلن در فضای مجازی  است. شما نگاه 
مى كنند،  منتشر  مختلف  مطالب  ی  كسرو از 
او را درمورد باب و بهاء هیچ گاه در  ولى سخن 
آدمیت  فریدون  یا  ندیده ایم.  مجازی  فضای 
كمدی مى داند و مى گوید  بابیه را مثل داستان 
ی آن كار كنید! من فكر نمى كنم  حیف است رو
شخصیت های  دنیا،  بیدار  وجدان های  واقعًا 
به  وقتى  دانشگاهى،  شخصیت های  علمى، 
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واقعیت  بتوانند  برسند،  علمى  گاهى  آ یک 
از  كه  شخصیت هایى  این  كنند.  كتمان  را 
هست،  مصاحبه هایشان  برگشتند،  بهائیت 
ک  پا دامن  نمى تواند  كسى  كردند.  صحبت 
البته  كند.  آلوده  را  بزرگ  و  آزاده  مرد  این  امیر، 
ولى  بكنند  را  كار  این  كوتاه مدت مى توانند  در 
برای  آفتاب  ایرانى ها،  ما  مشهور  سخن  قول  به 

همیشه پشت ابر نمى ماند. 

یم  دار وظیفه  ایرانى ها  ما 
و  بود  كه  آن گونه  را  امیر  كه 
راه  در  را  جانش  و  یست  ز
ساختن  كه  داد  آرمانش 
ایرانى آباد و آزاد بود، معرفى 
این  در  مخصوصًا  كنیم، 
سالگرد  با  مقارن  كه  ایام 
بزرگ مرد  این  شهادت 
است.  كشورمان  یخ  تار
امیر  باز  اندیشه های  وقتى 
كه  مى بینیم  و  مى خوانیم  را 
شهروندان  مراقب  چقدر 

بوده،  یهودی ها  یا  آسوری  ارمنى ،  زرتشتى، 
كه  كشیده  را  حكومتى  ماموران  گوش  چقدر 
یک  كه  وقتى  چرا  كردید،  ظلم  این ها  به  چرا 
كشته  بى گناه  ایران  از  نقطه ای  در  آن ها  از  نفر 
نكردید؟  عقوبت  را  جنایت  آن  مسبب  شد، 
مى افتم  على؟ع؟  مولى الموحدین  سخن  یاد 
اشتر  مالک  مصر،  فرماندار  به  فرمانش  در  كه 

إّما  هستند:  نوع  دو  مردم  مالک!  ای  مى گوید:  
فى الخلق.  لک  نظیٌر  إما  و  فى الدین  لک  أخ 
مردم آنجا دو دسته اند، یا با تو هم دین هستند 
و خواهر و برادر دینى تو به حساب  مى آیند و یا 
انسان هستند. پس  به عنوان یک  تو یک  مانند 
حقوقش  توست،  مانند  آفرینش  در  كه  انسان 
ک  پا دامنش  امیر  بشناس.  رسمیت  به  را 
امیر  كه  یم  دار سند  همه  این  ما  چرا؟  است. 
و  بود  ایران  استقالل  عاشق 
مى خواست پای بیگانگان را از 
كند  كشور قطع  دخالت در امور 
و درعین حال برای امنیت، رفاه 
اینكه  از  فارغ  مردم،  آسایش  و 
از  دارند،  مذهبى  و  دین  چه 
چقدر  گذاشت.  مایه  جانش 
حتى  كرد.  كمک  اقلیت ها  به 
ایالت  آن  بودجه  از  مى گوید: 
را بدهید  كلیسا  آن  تعمیر  خرج 
او  به  را  روسیه  كنسول  پول  و 
گفت  مى شود  آیا  بدهید.  پس 
آدمكش  است،  خشن  آدم  این 
را  برهانمان  ما  گر  ا ولى  است؟  ک  سفا است، 
آن ها  ما  اآلن  مسأله  كه  ـ  اندیشمندان غربى  به 
به  كه  یم  دار توقعى  ندهیم، چه  نشان  ـ  هستند 
یخى دست یابند و قضاوت درست  حقایق تار
آزادفكر  اندیشمند  یک  گر  ا باشند.  داشته 
آقای  مثاًل  بین المللى  شخصیت  یک  غربى، 
شخصیت های  یا  آمریكا  در  چامسكى  نوام 

مولی الموحدین  سخن  یاد 
که در فرمانش  علی؟ع؟ می افتم 
اشتر  مالک  مصر،  فرماندار  به 
می گوید: ای مالک! مردم دو نوع 
هستند: إّما أخ لک فی الدین و إما 
نظیٌر لک فی الخلق. مردم آنجا دو 
دسته اند، یا با تو هم دین هستند 
و خواهر و برادر دینی تو به حساب 
انسان  یک  تو  مانند  یا  و   می آیند 
انسان  یک  پس  به عنوان  هستند. 
توست،  مانند  آفرینش  در  که 

حقوقش را به رسمیت بشناس. 
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كشورهای مختلف  به ویژه  دانشگاهى دیگر در 
كنید و بگویید بهائیت  در جهان غرب را پیدا 
كه  مى پذیرند  یقینًا  است،  چیزی  چنین  یک 
قول  به  بوده،  مصلح  شخصیت  یک  امیركبیر 
اصالحات  كه  بوده  رفرمیست  یک  خودشان 
است؛  داده  انجام  ایران  در  یادی  ز اجتماعى 

یک مقاله مى نویسند و روشنگری مى كنند.

كه امیر زمانى  نكتۀ بسیار قابل توجه اینجاست 
از  هیچ كدام  در  كه  زد  اصالحات  به  دست 
اصالحات  نام  به  مسأله ای  آسیایى  كشورهای 
امپراتور  میجى  اصالحات  نبود.  مطرح 
یعنى  نوزدهم،  قرن  اواخر  در  ژاپن  اصالحگر 
چند دهه پس از شهادت امیركبیر اتفاق افتاد. 
آسیایى،  كشورهای  در سایر  زمانى،  بازۀ  آن  در 

نام  به  آمریكای التین اصواًل چیزی  و  آفریقایى 
هم  مشروطه  انقالب  نبود.  مطرح  اصالحات 
امیركبیر  مانند  مصلحانى  اندیشه های  حاصل 
كه از عدالت  و سیدجمال الدین اسدآبادی بود 
اسالم  كه  بودند  باور  این  بر  و  مى گفتند  سخن 
منافاتى  مردم ساالری  و  پیشرفت  عدالت،  با 
گاهى  ما  كه  اینجاست  جالب  نكتۀ  ندارد. 
ـ  به ویژه  با غیرایرانى ها  در جلسات دانشگاهى 
كه اندیشۀ ایران هراسى بر آن ها غالب  آن هایى 
است ـ مصادف مى شویم، من به آن ها مى گویم 
كشور در آسیا پس  كه ایران اولین  شما مى دانید 
كه در سال ۱۹06 )۱۲۸۵ هجری  از ژاپن است 
شمسى( قانون اساسى و پارلمان داشته است؟ 
حتى در ۱۹0۵ تزار روسیه، انقالِب مردمش برای 

كرد.  قانون اساسى را سركوب 
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دارد.  هم  قدیمى تر  سابقۀ  اساسى  قانون  ب: 
چندین  ناصرالدین شاه  خود  تحقیقات،  بر  بنا 
قانون  تدوین  برای  امیر  شهادت  از  بعد  سال 
را مرحوم  این  گزارش  كه  اقدام مى كند  اساسى 
عده ای  كه  مى آورد  عین السلطنه  قهرمان میرزا 
كرد تا براساس قانون اساسى عثمانى،  را مأمور 
اساسى  قانون  دیگر  جای  چند  و  بلژیک 

بنویسند. این از خواسته های 
امیر بوده است.

غ: بله دقیقًا همین طور است. 
از  پس  ناصرالدین شاه  اتفاقًا 
و  نظم  مشاهدۀ  و  فرنگ  سفر 
پایى  ارو كشورهای  در  قانون 
اصالحات  انجام  دنبال  به 
بود. شاه در سفرش، برخالف 
برای  فقط  كه  مظفرالدین شاه 
سفر  رخت  عیش ونوش، 
جاهای  از  مى رفت  بست، 

این  كه  مى كرد  سؤال  مى كرد،  بازدید  بسیاری 
برگشت،  فرنگ  سفر  از  وقتى  است؟  چگونه 
متأسفانه  ولى  بود،  گرفته  قرار  تحت تأثیر 
كار شدند.  یان فاسد مانع این  حلقه ای از دربار
اخیرًا در یک محفل علمى كه جمعى از اساتید 
از  یكى  داشتند،  حضور  دانشگاه ها  یخ  تار
كه بعضى ها  كرد  اساتید  مسأله جالبى را مطرح 
وسطى  قرون  مثل  قاجار  مى كنند  دورۀ  خیال 
طور  این  درحالى كه  است،  بوده  یكى  تار دورۀ 

و  اصالحى  اندیشه های  از  بسیاری  و  نیست 
ترقى خواهانه در آن دوره نمود یافته است. 

تمام  رسید،  قدرت  به  وقتى  پهلوی  رضاشاه 
تالشش این بود كه با سیاه نمایى، دستاوردهای 
بزداید.  مردم  اندیشه  از  را  قاجار  فكری  دورۀ 
كند،  خراب  مردم  پیش  را  آن ها  كرد  سعى 
روشن اندیشى های  و  روشن بینى ها  درحالى كه 
كه  بوده  قاجار  زمان  در  بسیاری 
ختم  مشروطه  انقالب  به  نهایتًا 
تأسیس  به  فقط  گر  ا است.  شده 
دارالفنون  به عنوان اولین دانشگاه 
یشۀ  ر مى توانیم  بنگریم،  ایران  در 
آن  در  را  ترقى  و  اصالح  اندیشۀ 
دوره آشكارا ببینیم. اصاًل اندیشۀ 
با  مبارزه  عدالت خانه،  تأسیس 
همه  این ها  رژی،  واقعۀ  اجنبى، 
پس  است.  بوده  قاجار  دورۀ  در 
كنیم  مطرح  را  پرسش  این  باید 
كه این همه تحوالت اجتماعى در چه دوره ای 
گر دورۀ قاجار بد بود، پس  اتفاق افتاده است؟ ا
نشر  سیاسى،  و  اجتماعى  تحوالت  همه  این 
كجا درآمده است؟  اندیشۀ ترقى و پیشرفت از 
شما حتمًا مى دانید وقتى سیدجمال اسدآبادی 
محمدحسن  حاج  خانۀ  به  و  آمد  تهران  به 
امین الضرب وارد شد، به ناصرالدین شاه پیام 
است.  آمده  شخصیتى  چنین  یک  كه  داد 
سخنانى  ناصرالدین شاه  رفت.  شاه  نزد  سید 

قابل توجه  بسیار  نکتۀ 
زمانی  امیر  که  اینجاست 
در  که  زد  اصالحات  به  دست 
کشورهای آسیایی  هیچ کدام از 
اصالحات  نام  به  مسأله ای 
میجی  اصالحات  نبود.  مطرح 
در  ژاپن  اصالحگر  امپراتور 
اواخر قرن نوزدهم، یعنی چند 
امیرکبیر  شهادت  از  پس  دهه 

اتفاق افتاد. 
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را  گفت من آوازۀ تو  كرد و  به این مضمون بیان 
نشان  این  داری.  نابى  اندیشه های  شنیده ام، 
پاره ای  طالب  ناصرالدین شاه  كه  مى دهد 
اصالحات در حكومت بود ولى ساختار فاسد 
این فرصت را به او نداد. البته الزم به ذكر است 
در  متأسفانه  آمد،  هم  قاجار  سلسلۀ  وقتى  كه 

كردند تا  اوایل حكومت، تالش 
 دورۀ زندیه را سیاه نشان دهند. 
را  صفویه  آثار  از  بخشى  آن ها 
كردند تا  هم در اصفهان خراب 
بیشتر  مطالبات  دنبال  به  مردم 
روش  این  متأسفانه  نباشند. 
نكوهیده در میان پادشاهان ما 

بوده است. 

درنهایت كالم آخر را بگویم و آن 
كه معتقدم با استناد  این است 
“و  كه  كریم  قرآن  شریفۀ  آیۀ  به 
أحسن”  هى  بالتى  جادلهم 
هر  با  برخورد  در  باید  واقعًا 
جدال  با  باطل،  و  حق  اندیشه 

باید  كنون  ا ما  كنیم.  حركت  برهان  با  و  احسن 
هرچند  بكنیم.  بین المللى  و  جهانى  كار  یک 
هم  خودمان  جوانان  و  نسل  این  نگران  ما  كه 
و  خانم ها  مجازی  فضای  در  اخیرًا  هستیم. 
قرة العین  طاهره  آیا  كه  مى كنند  سؤال  جوان ها 
امروزی  جوان  نسل  به  بوده؟  آزادی خواهى  زن 
است،  بوده  معتقد  آزادی  به  او  كه  مى گویند 

گاه  آ را  همین ها  بود.  جنسیتى  تبعیض  ضد 
و  بابى  منابع  )از  مدرک  و  دلیل  با  و  بكنیم 
و  ترور  اهل  قرةالعین  كه  دهیم  نشان  بهائى(  
آزادی  به  مى گویند  كه  آن گونه  و  بوده  خشونت 
اندیشه باوری نداشته است. بر این باور هستم 
و  آثار  ترجمۀ  برای  ترجمه  نهضت  یک  باید  كه 
و  بیفتد  راه  بهائیت  نوشته های 
دانشگاهیان  به  را  حقایق  این 
ارائه  غرب  دنیای  علم  اهل  و 
گر حقیقت امر بر ارباب  نماید. ا
علم و خرد آشكار شود، نیاز به 
دادن  دشنام  و  صرف  كردن  رد 
كار  یک  نیازمند  ما  نیست. 
هستیم.  بى طرفانه  و  علمى 
این  مؤسسه  همین  در  شما 
انجام  به خوبى  را  علمى  كار 
مى دهید و من فكر مى كنم این 
سرمنزل  به  الهى  لطف  به  مهم 

مقصود خواهد رسید. 

اخیرًا در فضای مجازی خانم ها 
می کنند  سؤال  جوان ها  و 
زن  قرة العین  طاهره  آیا  که 
نسل  به  بوده؟  آزادی خواهی 
او  که  می گویند  امروزی  جوان 
است،  بوده  معتقد  آزادی  به 
بود.  جنسیتی  تبعیض  ضد 
با  و  بکنیم  گاه  آ را  همین ها 
بابی  منابع  )از  مدرک  و  دلیل 
که قرة  بهائی(  نشان دهیم  و 
خشونت  و  ترور  اهل  العین 
می گویند  که  آن گونه  و  بوده 
به آزادی اندیشه باور نداشته 

است. 

�����
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میرزا تقی خان امیرکبیر در نگاه بابیان و بهائیان

سّید مقداد نبوی رضوی
كارشناس ارشد تاریخ اسالمـ  دانشگاه شهید بهشتى



چکیده

میرزا تقى خان امیركبیر، صدراعظم نامدار 
ویژگى هایى  به  را  قاجار،  ناصرالدین شاه 
یكى  شناخته اند.  ایران  یخ  تار در  چند 
شورش های  سركوب  ویژگى ها،  آن  از 
سرانجام  و  باب  على محّمد  سّید  پیروان 
دستورش بر اعدام اوست. در این نوشته، 
یادشده  نكات  بر  گذرا  نگاهى  ابتدا، 
برخى  سپس،  و  شده  داده  به دست 
بهائیان  و  ازلیان  واقعى  توصیف های 
و  ظاهری  توصیف های  برخى  با  همراه 
مورد  او  ستایش  در  ازلیان  نهان نگارانۀ  

گرفته اند.  بررسى و تحلیل قرار 

میرزا تقی خان امیرکبیر و بابیان

 ۱۲60 سال  در  باب  على محّمد  سّید 
سپس  و  شیخیان  از  گروهى  برابر  در  ق. 
غیرشیخیان، خود را باب و نمایندۀ  ویژۀ  
محّمد  شیعیان،  منتَظر  غایب  حى  امام 
توانست  و  گفت  العسكری،  الحسن  بن 
ی  دعوت خود را در ایران گسترش دهد. و
مبنایى،  گردشى  در  ق.،   ۱۲6۴ سال  در 
قائم  كه  محّمد  آل  قائم  باب  نه  را  خود 

کلیدواژه : امیركبیر، سید على محمد 
باب، ازلیان، بابیان، بهائیان
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المشرق و المغرب نصرتک حتى طهرت البالد 
و من علیها6 ... یا أیها المؤمنون! ال تستغیثون 
فإن  اهَّلل  على  اتكلوا  و  بشىء  الحرب  أرض  فى 
أمر  و  نصرتكم  بالحق  نفسه  على  كتب  قد  اهَّلل 
ئكة آالفًا لنصرتكم۷ ... و إنا  اهَّلل بالحق من المال
قلوب  فى  الرعب  ألقوا  بأن  ئكة  المال نأمر  نحن 

المشركین و أثبتوا المؤمنین۸ ....

نسخ  دعوی  از  پس  دیدگاه  این 
گرفته  اسالم از سوی باب نیز پى 
پادشاهان  ظهور  به  باور  و  شد 
و  باب  آئین  گسترش  و  بابى 
آئین  به  مردم  ایمان  ضرورت 
غیر  در  و  ایشان  زمان  در  باب 
كشته شدن شان،  صورت،  آن 
و  بابیان  اندیشۀ  سیاسى  اساس 
دورۀ   تمام  در  كوشش های شان 

قاجار شد.۹ 

بزرگ  سه گانۀ   جنگ های  كه  مبناست  این  بر 
فارس  نیریز  و  زنجان  و  مازندران  در  بابیان 
مى توانست از پشتوانه ای فكری برخوردار باشد. 
یادی روبه رو بود و  آن زمان، ایران با مشكالت ز
در  ساالر  حسن خان  فتنۀ   چون  شورش هایى 

6. پیشین، برگ 165 پ.
۷. پیشین، برگ 16۹ ر.
۸. پیشین، برگ 16۹ ر.

گاهی بیشتر، نک.: سّید مقداد نبوی رضوی، تاریخ  ۹. برای آ
بابیان«:  آرمانی  »جامعۀ   بخش  تاریخی،  مقدمه ای  مکتوم، 

صص ۲4 تا 4۹.

بدون  و  جدید  معنایى  با  هم  آن  محّمد،  آل 
محّمد  آل  قائم  كه  نمود  چنان  و  گفت  بنیاد، 
كه با قیام خود، قیامت اسالم و پایان آن  است 
و نیز تجدیدش به آئین بیان را رقم زده است.۱ 
و  »قتل  مؤلفۀ   است،  مهم  میان  این  در  آنچه 
همان  از  باب  فكری  نظام  در  مشركان«  كشتار 
كتاب دعوتى خود،  ابتداست. او در نخستین 

تفسیر سورۀ  یوسف، سخنانى بر 
این مبنا دارد:

فاسخروا  المؤمنین!  معشر  یا   ...
اهَّلل  لدین  أهلها  و  البالد 
الكفار  من  تقّبلوا  ال  و  الخالص 
الحبیب!  أیها  یا   ... الجزیة!۲ 
القتال!  على  المؤمنین  حّرض 
رجال  عشر  منكم  یكون  إن 
ألفًا۳  اهَّلل  بإذن  یغلبوا  صابرون 

من  قّوة  فیه  اهَّلل  جعل  قد  و  إال  نفس  من  ما   ...
األرض  على  كانوا  قد  الذینهم  رجاًل  أربعین 
اهَّلل!۵  سبیل  فى  المشركین  فاقتلوا   ... شجاعًا۴ 
الذكر  تشددوا  ال  و  اهَّلل  اتقوا  األرض!  أهل  یا   ...
 ... القلیل  الذكر  على  الحرب  بحبوحة  فى 
فقاتل فى سبیل اهَّلل فإن اهَّلل قد فرض على أهل 

رضوی،  نبوی  مقداد  سّید  نک.:  بیشتر،  بحث  برای   .1
اندیشۀ  اصالح دین در ایران، مقدمه ای تاریخی، ج 1، صص 

۲1 تا 50.
۲. سّید علی محّمد باب، تفسیر سورۀ  یوسف، برگ 14۳ پ. 

۳. پیشین، برگ 16۲ پ.

4. پیشین، برگ 16۲ پ.
5. پیشین، برگ 16۳ ر.

که  چهاردهی  نورالدین 
ازل  صبح  پیروان  برخی  با 
داشت،  نزدیک  آشنایی 
هنگام  به  که  بود  آن  بر 
گر  »ا بابیان،  بزرگ  جنگ های 
نبود،  امیرکبیر  تقی خان  میرزا 
تغییری  ایران  سرنوشت 

فاحش پیدا می کرد.«
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كشور و سلطنت پادشاه  خراسان و بابیان نظم 
تازه به حكومت رسیده، ناصرالدین شاه قاجار، 
این  در  بود.  ساخته  مواجه  جدی  بحران  با  را 
جایگاه  در  امیركبیر  تقى خان  میرزا  میان، 
گرفت و توانست  صدارت عظمای ایران جای 

بر تمام آن ها چیره شود.  

صبح  پیروان  برخى  با  كه  چهاردهى  نورالدین 
به  كه  بود  آن  بر  داشت،  نزدیک  آشنایى  ازل 
میرزا  گر  »ا بابیان،  بزرگ  جنگ های  هنگام 
تقى خان امیركبیر نبود، سرنوشت ایران تغییری 
این  كه  نوشته  ی  و مى كرد.«۱  پیدا  فاحش 

دیدگاه را از ازلیان و بهائیان شنیده است:

شنیده  بهائى ها  و  ازلى ها  بزرگان  از  ناچیز  این 
همگى،  حى،  حروف  افراد  و  باب  كه  است 
به جای آن،  و  بوده  یه  یم قاجار رژ تغییر  درصدد 
تمامى قوای خود را مصروف برپا شدن حكومت 
گر میرزا تقى خان امیركبیر  بیان ]نموده[ بودند و ا

نبود، مسلمًا به مقصود خود مى رسیدند.۲

به  نسبت  امیركبیر  كنش های  وا از  شمایى 
بهائى،  داعى  و  نویسنده  آنچه  در  را  بابیان 
سخن  شرح  در  خاوری،  اشراق  عبدالحمید 
شمارۀ   )تصویر  ربانى  شوقى  بهائیان،  پیشوای 

ک« آورده، مى توان دید: ۱(، دربارۀ  »تقى سفا

کیست و سخن او چیست؟، ص  1. نورالدین چهاردهی، باب 
.۷4

۲. پیشین، صص ۸4 و ۸5.

تصویر شمارۀ  1ــ شوقی ربانی
حسین علی  میرزا  جانشین  افندی:  عباس  )جانشین 

بهاءاهلل(
که »در دورۀ   ک«  را »تقی سفا امیرکبیر  تقی خان  میرزا  او 
بی اندازه  مبارک  امر  به  نسبت  خود  صدارت  و  وزارت 

کرده است. کرد«، یاد  مخالفت 

ک: مقصود میزا تقى خان اتابک است  تقى سفا
نسبت  خود  صدارت  و  وزارت  دورۀ   در  كه 
سال  كرد.  مخالفت  بى اندازه  مبارک  امر  به 
به  نسبت  بدرفتاری  به  را  خود  صدارت  اول 
مازندران[  در  بابیان  جنگ  ]در  قلعه  اصحاب 
طهران  سبعۀ   شهدای  بعدًا،  و  نمود  افتتاح 
یحیى  ]سّید  وحید  حضرت  كرد.  شهید  را 
بابیان  بزرگ  ]جنگ  در  را  اصحابش  و  دارابى[ 
هنگامۀ   در  رسانید.  شهادت  به  نیریز  در[ 
]مال  حجت  اصحاب  از  جمعى  خون  زنجان، 
آخر  و  یخت  ر ک  خا بر  را  زنجانى[  محّمدعلى 

كار، به شهادت حضرت اعلى اقدام نمود.۳

صص   ،1 ج  مختوم،  رحیق  خاوری،  اشراق  عبدالحمید   .۳
۳۹۷ و ۳۹۸.
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گفتار دیده مى شود، یكى  كه در این  همان گونه 
بابیان،  برابر  در  امیركبیر  كنش های  وا از  دیگر 
بود  آنان  بزرگان  از  هفت تن  كشتن  بر  دستورش 
كه در ادبیات ایشان به »شهداء سبعه« شناخته 
نیز  باب(  )دایى  شیرازی  على  سّید  مى شوند. 
دفن  مكان  شد.۱  كشته  و  بود  ایشان  میان  در 
شهر  جنوب  در  كنون  ا كه  است  جایى  ایشان 
تهران به میدان امین السلطان شناخته مى شود. 
به  امیركبیر  كنش  وا مهم ترین  میان،  این  در 
سّید  اعدام  بر  دستورش  بابیان،  شورش های 
این  و   )۲ شمارۀ   )تصویر  بود  باب  على محّمد 
وزیرنظام،  خان  حسن  میرزا  را  بى امان  »فرمان 

برادر میرزا تقى خان امیرنظام، اجرا نمود.«۲

و  مطلع  یخ نگار  تار و  محقق  میان،  این  در 
ساسانى،  خان ملک  احمد  چون  گاهى  آ
گذاشتن بر نقش ویژۀ  امیركبیر در  ضمن دست 
سركوب بنیادین شورش های بابیان، دیدگاهى 
سخن  انگلیسیان  دخالت  از  و  داشت  ویژه 

مى گفت: 

میان  در  شكافى  كه  بابیه  فرقۀ   تشكیل  از  بعد 
این  از  انگلیس ها  مى كرد،  ایجاد  مسلمانان 
كز  كرده، ابتكار عمل را در مرا شكاف استفاده 
تأسیس  به  را  آن ها  گرفته،  دست  به  بابى ها 
با قوۀ  قهریه، نظیر  ایران  یک سلطنت دینى در 
و  تشویق  صفوی،  اسماعیل  شاه  اقدامات 

تحریض نمودند.
1. پیشین، ج ۲، صص 6۳۹ تا 641. 

۲. اسداهلل فاضل مازندرانی، تاریخ ظهور الحق، ج ۳، ص 4.

تصویر شمارۀ  2
طرحی از اعدام سّید علی محّمد باب در تبریز

ایران  سراسر  در  پشت گرمى،  همین  با  بابى ها، 
میرزا  گر  ا و  كردند  آغاز  خونین  جنگ های 
كار نیامده بود، شاید به  تقى خان فراهانى بر سر 
مقصود مى رسیدند ولى امیركبیر چنان آن ها را 
كه از تصرف ایران با  منكوب و متواری ساخت 

قوۀ  قهریه منصرف شدند.

را  تقى خان  میرزا  انگلیس ها  موقع،  این  در 
به   ... ]را[   نوری  آقاخان  میرزا  و  داده  كشتن  به 
كه  افتادند  فكر  به  و  برگزیدند  ایران  صدارت 
ناصرالدین شاه را از میان بردارند و همان نقشه ای 
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اول  بین المللی  جنگ  از  بعد 
که حکومت شوروی در روسیه 
عشق آباد  در  شد،  برقرار 
عملیات  و  اجتماع  مرکز  که 
بالشویک ها،  بود،  بهائی ها 
شبکۀ   مشرق االذکار،  درون 
انگلیس ها  نفع  به  جاسوسی 
یک صد  قریب  کرده،  کشف 
نفر از وجوه بهائی های آنجا را 

معدوم ساختند.

كه بعد از مردن فتحعلى شاه برای تجزیۀ  ایران  را 
بر هم  مقام  قائم  ابوالقاسم  میرزا  و  بودند  كشیده 

زد، دوباره به دست بابى ها، عملى سازند.

لذا، در اوایل صدارت میرزا آقاخان )۱۲6۸ق.( 
كه شاه از باغ سلطنت آباد سواره بیرون مى آمد، 

چند نفر بابى با طپانچه به شاه 
كردند. شاه خودش را  تیراندازی 
كرد و یک  گردن اسب خم  ی  رو
خراشید  را  پشتش  پارۀ   چهار تیر 
كاری نیفتاد. میرزا جعفرخان  و 
كتاب  در  شیرازی  خورموجى 
در  كه  ناصری  األخبار  خالصة 
رسیده،  چاپ  به  زمان  همان 
بابى ها  كه  مى نویسد  صریحًا 
راه  در  انگلیس ها  تحریک  به 
را  ناصرالدین شاه  شمیران 

هدف تیر طپانچه قرار دادند.

كه  آن  برای  نرسید،  هدف  به  هم  تیر  این  چون 
منحرف  هم میهنان  و  مسلمانان  میان  شكاف 
كنند و برای استفادۀ  خودشان اقلیتى  را بیشتر 
میرزا  به  آورند،  وجود  به  كثریت  ا برابر  در  را 
بابى ها  كه  دادند  دستور  صدراعظم  آقاخان 
با  رسانند.  قتل  به  وجهى  فجیع ترین  به  را 
و  اقلیت  مابین  شكاف  وحشیانه،  رفتار  این 
كثریت عمیق تر شده، بابى ها را به طرف خود  ا
جلب نموده، به جاسوسى بر علیه منافع ایران 

برگماشتند.

از  كه  سال  یک صد  مدت  تمام  در  انگلیس ها 
مى گذرد،  بابى ها  وحشیانۀ   و  ناهنجار  كشتار 
كرده اند و هر وقت  این نقشه را همیشه تعقیب 
نفع  به  جاسوسى  خدمت  از  طایفه  این  كه 
كرده و دل به وطن خود، ایران،  ایشان سرپیچى 
این  در  یس  اینتلیجنت  سرو عمال  بسته اند، 
نموده اند،  مطلع  تجدید  زمینه 
سلطنت  اوایل  در  كه  چنان 
یزد،  كم  حا مظفرالدین شاه، 
ظل السلطان،  پسر  جالل الدوله 
تشویق  بهائى كشى  برای  را 
آن  غارت  برای  هم  او  كردند؛ 
اشرار  از  جماعتى  بدبخت ها، 
را  عده ای  و  برانگیخت  را  شهر 

مقتول ساختند.

نزد  در  انگلیس ها  آن وقت،   
كرده،  پشتیبانى  بهائى ها  از  وقت  دولت 
آن ها  خسارت  جبران  و  مرتكبین  مجازات 
خود  بهائى ها  نتیجه،  در  شدند؛  خواستار  را 
و  دادند  قرار  انگلیس ها  حمایت  تحت  در  را 
یس عده ای از این طایفه را به   اینتلیجنت سرو

ممالک مجاور ایران فرستاد. 

كه حكومت  لذا، بعد از جنگ بین المللى اول 
عشق آباد  در  شد،  برقرار  روسیه  در  ی  شورو
بود،  بهائى ها  عملیات  و  اجتماع  مركز  كه 
شبكۀ   مشرق االذكار،  درون  بالشویک ها، 
كرده،  كشف  انگلیس ها  نفع  به  جاسوسى 
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را  آنجا  بهائى های  وجوه  از  نفر  یک صد  قریب 
معدوم ساختند.۱

1. احمد خان ملک ساسانی، دست پنهان انگلیس در ایران، 
دربارۀ   پژوهش  این   .10۲ تا   100 صص 
ویژه ای  داوری  باال  گفتار  درستی  میزان 
از  نویسنده اش  که  روی  آن  از  اما  ندارد 
به دو خاندان  و مادری  دو سوی پدری 
مشهور و مطلع دورۀ  قاجار )خاندان قائم 
علی خان  میرزا  خاندان  و  فراهانی  مقام 
حاجب الدوله( وابسته بود و نیز مدت ها 
معلم احمدشاه قاجار بود و سه سال هم 
کارداری سفارت ایران در اسالمبول را بر 
عهده داشت، دیدگاه های تاریخی اش را 
کنار نمی گذارد. به نظر می رسد  به آسانی 
که  نورالدین چهاردهی نیز با تردیدهایی 
به دست  بابیان  جنگ های  اصالت  در 
می اندیشیده  مسیر  همین  بر  داده، 
حجت  و  بشرویی  حسین  »مال  است: 
اهل  یا  طلبه  همگی  ]که  یحیی  سّید  و 

قالع  و  کردن  جنگ  نحوۀ   بودند،[  دینی  علوم  در  فضل 
گرفته  کسی فرا  کردن را از چه  نظامی ساختن و دفاع و حمله 
گر میرزا  بودند؟ جنگ بر علیه قاجاریه از طرف بابیه بود و ا
فاحش  تغییری  ایران  سرنوشت  نبود،  امیرکبیر  تقی خان 
و  آوردند  دست  به  کجا  از  اسلحه  بابیه  سران  می کرد.  پیدا 
از چه جایی  بار مصرف می شد،  که به مصرف خوار و  پولی 
مسلحانه  قیام  با  که  داشتند  قصد  بابیه  می گردید؟  تأمین 
و  برسانند  سلطنت  به  و  بخشیده  رهایی  زندان  از  را  باب 
آورند.  وجود  به  بابی  دولت  و  ساخته  منقرض  را  قاجاریه 
ایامی  در  و  می شد  برپا  دیگری،  از  پس  یکی  قیام ها،  این 
تهران  به  ناصرالدین میرزا  و  کرده  فوت  محّمدشاه  که  بود 
که به تالفی برخیزد  نیامده بود، چه دستی شاه را واداشت 
کشتار یکدیگر دست زنند؟  و طرفین با طرز وحشیانه ای به 
چرا حروف حی همه از افاضل بودند؟ چه برنامۀ  مدبرانه ای 
است؟«  ایرانی  و  ایران  دامن گیر  هنوز  آن  نتایج  که  بود 
چیست؟،  او  سخن  و  کیست  باب  چهاردهی،  )نورالدین 
داوری  برای  پژوهش،  این  نگاه  در  حال،  هر  به   )۷4 ص 
بیشتری  تحقیق های  دیدگاه ها  این  درستی  میزان  دربارۀ  
کارگشایی  بابیان و بهائیان  الزم است و هنوز نقد اعتقادی 

بیشتری دارد. )نک.: پایان این دیباچه( 

امیرکبیر در نگاه بابیان و بهائیان

مى شود،  دیده  بهائیان  و  بابیان  متون  در  آنچه 
گویاست.  دشمنى و نفرت ایشان از امیركبیر را 
اسداهَّلل  بهائى،  داعى  و  یخ نگار  تار نوشتۀ   به 
»میرزا  مازندرانى،  فاضل 
و  ناصرالدین شاه  و  تقى خان 
]كه  بارفروشى  سعیدالعلماء 
مازندران  بابیان  سركوب  در 
نزد طائفۀ   ویژه داشت،[  نقشى 
و  نفرت  از  اولى  درجۀ   در  بابیه 
لعن قرار داشته و رجعت اعداء 
به شمار  هدی  ائمۀ   قاتلین  و 
چهاردهى  نورالدین  آمدند.«۲ 
كه برخى ازلیان را از نزدیک  نیز 
ایشان  كه  نوشته  مى شناخت، 
را  ناصرالدین شاه  و  امیركبیر  تقى خان  »میرزا 
و شمر  یزید  مانند  را  تن  این دو  و  فرستند  لعن 

مى نگرند.«۳ 

سّید  )جانشین  ازل  صبح  یحیى  میرزا 
على محّمد باب، تصویر شمارۀ  ۳( در مكتوبى 
بابیان  یخ  تار دربارۀ   براون  ادوارد  به خواست  كه 
با  امیر شقى«  »آن  از   ،)۱ نگاشت )سند شمارۀ  

كرده۴ و نوشته:  »نهایت دشمنى« اش یاد 
ص   ،۳ ج  الحق،  ظهور  تاریخ  مازندرانی،  فاضل  اسداهلل   .۲

 .۲1۲
چیست؟،  او  سخن  و  کیست  باب  چهاردهی،  نورالدین   .۳

صص ۲65 و ۲66.
4. میرزا یحیی صبح ازل، مجمل بدیع در وقایع ظهور منیع، 

ص ۸.

داعی  و  تاریخ نگار  نوشتۀ   به 
فاضل  اسداهلل  بهائی، 
و  تقی خان  »میرزا  مازندرانی، 
ناصرالدین شاه و سعیدالعلماء 
بارفروشی ]که در سرکوب بابیان 
مازندران نقشی ویژه داشت،[ 
نزد طائفۀ  بابیه در درجۀ  اولی 
و  داشته  قرار  لعن  و  نفرت  از 
ائمۀ   قاتلین  و  اعداء  رجعت 

هدی به شمار آمدند.«
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تصویر شمارۀ  3
میرزا یحیی صبح ازل 

)جانشین سّید علی محّمد باب(
و  جور  »از  که  گفته  کسی  را  امیرکبیر  تقی خان  میرزا  او 
کرد  دوام  سال  سه  و  ننمود  کوتاهی  حق  از  تبرا  و  ستم 
او  را  حضرت  شهادت  و  نمود  ظلم  نهایت  برادرش  و 
نار لم یزلی  و  ابدی  جاری ساخت و عاقبت به جحیم 
کشته  زمانی  حدود  به  تصویر  این  گشت.«  داخل 
ضیافت«  »لوح  نگارش  و  قاجار  ناصرالدین شاه  شدن 
)سندهای شمارۀ  2 و 3( از سوی صبح ازل بازمی گردد. 

)مجموعۀ  اسناد علی روحی(

سند شمارۀ  1
منیع  ظهور  وقایع  در  بدیع  مجمل  رسالۀ   پایانی  صفحۀ  

)نوشتۀ  میرزا یحیی صبح ازل(
ادوارد  اسناد  مجموعۀ   کیمبریج،  دانشگاه  )کتابخانۀ  

))15(*F66 براون، ش
صبح ازل، در این صفحه )سطرهای 1 و 2(، با شدت 
عذاب  در  را  او  و  تاخته  امیرکبیر  تقی خان  میرزا  به  تمام 

گفته است. ابدی خداوند 
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مفاسد ایران، بیشتر، نخست از حاجى آغاسى 
جور  از  امیر  الحق  امیرنظام.  از  عمل  و  افعال  و 
سال  سه  و  ننمود  كوتاهى  حق  از  تبرا  و  ستم  و 
كرد و برادرش نهایت ظلم نمود و شهادت  دوام 
به  عاقبت  و  ساخت  جاری  او  را  حضرت 
كل  گشت،  داخل  لم یزلى  نار  و  ابدی  جحیم 
ما  و  متاع  و  مال  أو  معدودة  أیام  ألجل  ذلک 
و الحكم هَّلل  الدنیا عند اآلخرة إال متاع  الحیوة 

رب العالمین.۱

كشته شدن دیگر  كه خبر  سالیانى بعد، زمانى 
صبح  به  قاجار،  ناصرالدین شاه  باب،  كشندۀ  
پیروانش  برخى  كه  جشنى  در  او  رسید،  ازل 
ضیافت«  »لوح  بودند،  كرده  برگزار  قبرس  در 
وحى  عنوان  با  را   )۳ و   ۲ شمارۀ   )سندهای 
خداوندی در شادباش آن رخداد نگاشت و به 

سرزنش ناصرالدین شاه و امیركبیر پرداخت.۲ 

1. پیشین، ص 10. 
که به خط صبح ازل است، با مجموعه ای  ۲. اصل این لوح 
اسناد  مرکز  و  مرکزی  کتابخانٔه  در   10۷۷۲ شمارٔه  با  اسناد  از 
دانشگاه تهران نگهداری می شود. علی روحی )تصویر شمارۀ  
در  »لوح ضیافت  نوشته:  آن  ابتدای  در  و سند شمارۀ  ۲(   1۲
از  هنگام نشر خبر قتل ناصرالدین شاه در سنٔه 1۳1۳. لوحی 
جلسۀ   در  خودشان،  خط  به  ازل،  صبح  ثمره،  حضرت  آثار 
ناصرالدین شاه،  شدن  کشته  خبر  نشر  از  بعد  که  مهمانی 
میهمانی  آن  برپایی  شده.«  نوشته  قمری   1۳1۳ سنۀ   در 
متن  در  مجلس  آن  به  او  دعوت  و  ازل  صبح  پیروان  توسط 
پیروان،  آن  پژوهش،  این  نگاه  در  آمده است.  لوح ضیافت 
گروهی از منسوبان و پیروانش  گذشته از خانوادۀ  صبح ازل، 
چون میرزا احمد مصباح الحکماء )نوۀ  صبح ازل و پدر همسر 
علی روحی( و علی محّمد فره وشی )مترجم همایون( )بعدها: 
نک.:  بودند.   ... و  مشروطه خواه(  و  قاجار  ضد  بابی  فعال 

سّید مقداد نبوی رضوی، تاریخ مکتوم، صص 1۹۸ و 1۹۹.

سند شمارۀ  2
معرفی  در   )12 شمارۀ   )تصویر  روحی  علی  دستخط 

»لوح ضیافت«
مجموعۀ   ضمن  تهران،  دانشگاه  مرکزی  )کتابخانۀ  

شمارۀ  10772(
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سند شمارۀ  3
صفحۀ  نخست از »لوح ضیافت«

مجموعۀ   ضمن  تهران،  دانشگاه  مرکزی  )کتابخانۀ  
شمارۀ  10772(

میرزا یحیی صبح ازل، در این مکتوب، وحی خداوندی 
را  قاجار  ناصرالدین شاه  کشته شدن  شادباش  دربارۀ  

آورده و بر او و نیز بر میرزا تقی خان امیرکبیر تاخته است.

كشته شدن  خبر  انتشار  از  مكتوب،  این  در  او 
ناصرالدین شاه(،  خداوند:  )دشمن  اهَّلل«  »عدو 
سخن گفته و به ظلم های او و پدرش )محّمدشاه(
و  كرده  اشاره  )باب(  »نقطه«  كردن  زندانى  در 
كارهای »عدو اهَّلل«  كه در »ظاهر األمر« به  كسى را 
»ظالم  و  دانسته  باب  زندانى كنندۀ   مى رسید، 
كه آن شخص،  عنید«ش خوانده و روشن است 
كه نقش اصلى را در  میرزا تقى خان امیركبیر بود 
و  باب  چندسالۀ   كردن  زندانى  بابیان،  سركوب 

سرانجام، كشتنش داشت. 

در نگاه صبح ازل، آن زمان، خون هایى در راه 
»نفس  كه  آن  تا  شد  یخته  ر )باب(  اهَّلل«  »نفس 
كه از امر  كسانى  اهَّلل« )باب(، به ظلم، با دست 
كشته شد. صبح ازل،  كرده بودند،  حق تجاوز 
تجاوزكنندگان  ظلم های  بر  را  خداوند  سپس، 
بر »نفس رب« )باب( و نیز خشنودی شان بر آن 
متجاوزان،  »آن  گفته:  و  دانسته  شاهد  ستم ها 
و  آوردند  هجوم  مؤمنان  بر  سرزمینى،  هر  در 
حالى  در  یختند  ر به ناحق  را  ایشان  خون های 
كه  را  كسانى  ی، همچنین،  بودند.« و كه ظالم 
كشندۀ  »نفس رب« )باب( بودند، داخل در »نار 

جهنم« خوانده است. 

بود  كسى  ناصرالدین شاه  ازل،  صبح  نگاه  در 
و  كرد  ستم  )باب(  »نقطه«  به  توان  تمام  با  كه 
در خون او شریک شد و سرانجام، به سبب آن 
)بابیان(  »متقیان«  با  جنگ  نیز  و  ناروا  كارهای 
كسانى  میان  در  ناصرالدین شاه  شد.  كشته 
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كفر  كه پیش از این، به »آیات اهَّلل«  قرار داشت 
كردند، »رسل« را منكر  یدند، بر »انبیاء« ظلم  ورز
از  كه  حالى  در  كردند،  تجاوز  زمین  در  شدند، 

نادانان بودند.

به عنوان  نوشته  آن  ضیافت«،  »لوح  ابتدای  در 
یاد  كرده،  القا  الكتاب«  »آیات  از  »روح«  آنچه 
را مانند  ازل  ازلیان سخنان صبح  شده است. 
به  كه  مى دانستند  خداوند  آیات  باب  سخنان 
شكل مستقیم و بدون فرشتۀ  وحى بر زبان آن دو 
كه  مى شود  دانسته  بنابراین،  مى شد؛۱  جاری 
»لوح ضیافت« نیز در نگاه صبح ازل و پیروانش 
از  خشنودی  به سبب  خداوند،  كه  بود  آیاتى  از 
بر  )ناصرالدین شاه(،  اهَّلل«  »عدو  شدن  كشته 

كرده بود. زبان صبح ازل جاری 

مال  به  نخست  بلندمرتبه،  ازلیان  میان  در 
)تصویر  او  پرداخت.  باید  نراقى  محّمدجعفر 
)رهبران  بیان  شهداء  برترین  از  كه   )۴ شمارۀ  

کاتب، در پاسخ به یکی  1. به عنوان نمونه، میرزا مصطفی 
صبح  ویژگی  این  به  المقربین(،  )زین  بهائیان  بزرگان  از 
و  می نماید  نطق  آنچه  ثمره،  »حضرت  است:  پرداخته  ازل 
نقطۀ   لسان مجّلی خود،  از  او ظاهر می شود، جمیعًا،  از  آثار 
اولی  نقطٔه  لسان  به  که  حقیقت  همان  یعنی،  است؛  اولی، 
مصطفی  )میرزا  است.«  منتطق  او  لسان  به  بود،  منتطق، 
کاتب، نوشتٔه یکی از مؤمنین بیان در جواب مکتوب جناب 
علی محّمد  سّید   )۸4 ص  نجف آبادی،  زین العابدین  مال 
می گفت:  و  می دانست  طور«  شجرۀ   »به منزلۀ   را  خود  باب 
نیک بختی؟  از  روا  نبود  چرا  درختی،  از  الحق  أنا  باشد  »روا 
)میرزا  است.«  گفته  خدا  را  اینها  نیست،  میان  در  منی 
کشف الغطاء  گلپایگانی،  گلپایگانی و سّید مهدی  ابوالفضل 

عن حیل األعداء، ص ۲0۲(

بابیان در نبود صبح ازل( بود۲ و با القابى چون 
جیم«،  حرف  »جناب  الرقیب«،  اهَّلل  »اسم 
ایشان  میان  در  ازل«  »شهباز  و  ازل«  »شهسوار 
را  امیركبیر  گهانى  نا مرگ  مى شد۳،  شناخته 
بابیان  و  باب  با  پیاپى اش  دشمنى های  سزای 

دانسته است: 

تصویر شمارۀ  4
مال محّمدجعفر نراقی

)اسم اهلل الرقیب، از برترین شهداء بیان(
که »به جمیع  کت میرزا تقی خان« را به سبب آن  او »هال

گفته است. کرد«  اولیاء خدا اذیت 

نک.:  باب،  آئین  در  بیان  شهداء  جایگاه  از  گاهی  آ برای   .۲
زمان  در  بابیان  اداری  سازمان  رضوی،  نبوی  مقداد  سّید 

اقامت میرزا یحیی صبح ازل در بغداد.
۳. برای آشنایی با مال محّمدجعفر نراقی، نک.: سّید مقداد 

نبوی رضوی، دیباچه ای بر تاریخ جعفری.
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تصویر شمارۀ  5
کرمانی و شیخ احمد روحی میرزا آقاخان 

کتاب هشت بهشت( )دو داماد میرزا یحیی صبح ازل و نویسندگان 
که »آن صدراعظم نانجیب، به واسطۀ  قساوت  این دو فعال ازلی ضد قاجار دربارۀ  میرزا تقی خان امیرکبیر نوشته اند 
کرد تا آن مرکز عالم وجود را در میدان مشهور به صاحب الزمان از دار آویخته،  که داشت، حکم  ذاتی و خبث فطری 

کلدانی تیرباران نمودند.« مصلوب و به واسطۀ  فوج 

گرفتن  است  آسان  و  سهل  خداوند  پیش  در 
و فرعون  نمرود  و  ک شداد  را و هال اهل طغیان 
ک میرزا تقى خان  و هامان را شنیده ای ولى هال
جنگ  در  سردار  ]شاهزادۀ   مهدی قلى میرزا  و 
كالنتر طهران ]زندان بان قرةالعین[  مازندران[ و 
بغتًة  چگونه  كه  باشى  دیده  كه  نباشد  دور  را 
گرفت آن ها را به سخط خود و به طور بدی  خدا 
كت رسیدند، چون اّولى به جمیع اولیاء  به هال
قدوس  حضرت  به  ّیمى  دو و  كرد  اذیت  خدا 

از  دیگر  جمعى  و  طاهره  جناب  به  سّیمى  و 
كرد.۱ اولیای خدا اذیت 

روحى  احمد  شیخ  و  كرمانى  آقاخان  میرزا 
یحیى  میرزا  دختر  دو  كه   )۵ شمارۀ   )تصویر 
در  بودند۲،  برگزیده  همسری  به  را  ازل  صبح 

1. مال محّمدجعفر نراقی، تذکرة الغافلین، ص 51.
کرمانی و شیخ احمد روحی  ۲. برای آشنایی با میرزا آقاخان 
آقاخان  میرزا  همیشگی  باور  دربارۀ   مقدماتی  گفتاری  نیز  و 
کرمانی به آئین باب، نک.: سّید مقداد نبوی رضوی، تاریخ 
همو،  نیز  و   1۲1 تا   114 صص  و   105 تا   100 صص  مکتوم، 
اندیشۀ  اصالح دین در ایران، مقدمه ای تاریخی، ج 1، صص 

۲0۳ تا ۲05.
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احكام  شرح  ضمن  بهشت«،  »هشت  كتاب 
آئین باب و نقد بهائیان، امیركبیر را »صدراعظم 

نانجیب« خوانده اند:

میرزا  بود،  كودک  هنوز  چون  ناصرالدین شاه، 
كارپردازی  كه از  ئى قربان را  كربال تقى خان پسر 
اعظم  اتابک  بود،  شده  تبریز  نظام  امیر  ارز روم 
صدراعظم  آن  داد.  قرار  امم  امور  ازّمۀ   مالک  و 
خبث  و  ذاتى  قساوت  به واسطۀ   نانجیب، 
عالم  مركز  آن  تا  كرد  حكم  داشت،  كه  فطری 
از  صاحب الزمان  به  مشهور  میدان  در  را  وجود 
كلدانى  فوج  به واسطۀ   و  مصلوب  یخته،  آو دار 

تیرباران نمودند.۱

)تصویر  ملک زاده  مهدی  ازلى،  یخ نگار  تار
بر  كه  نهان نگارانه ای  یخ  تار در  نیز   ،)6 شمارۀ  
ایران نگاشت۲، در بخشى  جنبش مشروطیت 
كه آن را »حقیقت غیر از این است كه نوشته اند« 
آن  بر  او  است.  پرداخته  امیركبیر  به  داد،  نام 

کرمانی و شیخ احمد روحی، هشت بهشت،  1. میرزا آقاخان 
ص ۲۸۸.

از  ازلیان  نهان نگارانۀ   روش  پژوهش،  این  ادبیات  در   .۲
که  کتمان عقیدۀ  ایشان برمی خاست. ایشان  نهان زیستی و 
خود را مسلمان می نمایاندند، در نگارش تاریخ نیز به گونه ای 
واقعی  تاریخ  از  خواننده  گاهی  آ صورت  در  که  رفتند  پیش 
بابیان و ازلیان که اغلب در آثار خطی و اسناد منتشرنشده قابل 
گاهی های عمیق تری از نگاشته های شان  دست یابی است، آ
به دست خواهد آمد. برای اطالع از باور بابی مهدی ملک زاده 
دورۀ   نامدار  )واعظ  ملک المتکلمین  نصراهلل  میرزا  پدرش،  و 
تاریخ  روایت  در  او  نهان نگارانۀ   روش  نیز  و  مشروطیت(، 
رضوی،  نبوی  مقداد  سّید  نک.:  ایران،  مشروطیت  جنبش 
مشروطیت  جنبش  گزارش گری  در  بابی  وقایع نگاران  نقش 
ایران، صص 15۷ تا 1۷۷ و همو، تاریخ مکتوم، فصل پنجم: 

»زندگانی ملک المتکلمین.«

كه  آن  دربارۀ   مشهور  باور  دهد  نشان  تا  است 
مشروطیت«  ظهور  باعث  و  بانى  »اول  امیركبیر 
»یكى  را  امیركبیر  ی  و است.  نادرست  بود، 
ایران«  الیق  و  كاردان  رجال  و  بزرگ  صدور  از 
گام های  كه »در دورۀ  صدارتش،  گفته و نوشته 
و  برداشته  ایران  سعادت  و  ترقى  برای  مهمى 
بود  ممكن  مى داد،  مهلت  او  به  اجل  هرگاه 
نایل شود  ترقیاتى  به  او  ایران در دورۀ  صدارت 
كند«۳ اما بر آن  و موقعیت مهمى در جهان پیدا 
كه ویژگى های مثبت او نباید چشم را به  است 

ی حقایق غیرقابل انكار ببندد:   رو

از نظر علم الروح و انسان شناسى مطالعۀ   هرگاه 
و  آداب  و  اخالق  و  روحیات  در  عمیق  و  دقیق 
ما  برای  شک  بدون  بنماییم،  امیركبیر  اعمال 
و  روح  در  كه  چیزی  كم ترین  كه  مى شود  روشن 
قلب امیركبیر راه نداشته، فلسفۀ  نوین و آزادی 
از  او  فكر  و  است  بوده  مردم  حكومت  و  ملت 
اصول مشروطیت و مبانى دموكراسى فرسنگ ها 
دور بوده و هیچ وقت تصور یک انقالب ملى در 
دماغ او راه نیافته است. امیركبیر نه فقط طرفدار 
یک  بلكه  نبوده،  ملت  حقوق  و  ملى  حكومت 
بوده  و جابر  كلمه مستبد  تمام معنِى  در  مردی 
است. در دورۀ  صدارت امیركبیر، فشار استبداد 
قول  به  كه  بوده  یاد  ز درجه ای  به  جاسوسى  و 
یكى از نویسندگان، یک نفر دهاتى درخانۀ  خود 

جرئت نمى كرد نام امیركبیر را به زبان آورد.

 ،1 ج  ایران،  مشروطیت  انقالب  تاریخ  ملکزاده،  مهدی   .۳
صص 144 و 145.
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تصویر شمارۀ  6
مهدی ملک زاده

انقالب  تاریخ  کتاب  نویسندۀ   نهان نگار،  ازلی  )مورخ 
مشروطیت ایران(

کاردانی  و  لیاقت  بر  گذاشتن  دست  ضمن  مورخ،  این 
دست  او  کم مانند  سنگدلی  بر  امیرکبیر،  تقی خان  میرزا 
مشروطیت  قانونی  حکومت  اندیشۀ   از  را  او  و  گذاشته 

گفته است.  بسیار دور 

به عنوان  را  داستانى  سپس،  ازلى،  مورخ  این 
شاهد بر مدعای خود آورده است:

در  به حدی  خودسری  و  عقیده  استبداد 
از  كه  روزها  از  یكى  كه  داشته  قوت  امیركبیر 
سبزه میدان تهران مى گذشته، مردی دامن او را 
اجازه  بدون  شخص  »این  مى گوید:  و  مى گیرد 
از دكان  كه پول به من بدهد، حلوا  و بدون آن 

من برداشته و خورده است!« امیركبیر، بدون آن 
كه رسیدگى و تحقیق بكند، امر مى دهد شكم 
شود  معلوم  تا  كنند  پاره  خورده  حلوا  كه  مردی 
بعد، مى گوید: »هرگاه  و  یا نخورده  حلوا خورده 
خود  مجازات  به  او  یافتید،  او  شكم  در  حلوا 
رسیده است و هرگاه معلوم شد صاحب دكان 
گفته و بدون جهت سبب قتل بى گناهى  دروغ 
گفته، شكم او را هم  كه  شده، به جبران دروغى 

كنید!« پاره 

چنین  داستان  این  از  نویسنده  نتیجه گیری 
است:

صفحه  این  در  كه  را  آنچه  مى كنم  تصور 
ی  كه خط سیاهى در رو كافى باشد  نگاشتیم، 
مشروطه خواهى امیركبیر بكشیم و مردم را از آن 

یم.۱ اشتباه بزرگ بیرون آور

نیز  بهائیان  میان  در  را  امیركبیر  با  دشمنى 
شوقى  كه  شد  دیده  این  از  پیش  دید.  مى توان 
جانشین  افندی:  عباس  )جانشین  ربانى 
»ولى  نخستین  بهائیان  نگاه  در  كه  بهاءاهَّلل( 
كرده  یاد  ک«  را »تقى سفا امیركبیر  بود،  امر اهَّلل« 
 )۷ شمارۀ   )تصویر  دهجى  مهدی  سّید  است. 
كه از برترین پیروان میرزا حسین على بهاءاهَّلل  نیز 
المهدی«  اهَّلل  »اسم  پای نام  به  او  از سوی  و  بود 
ک،  ک و بى با یاد مى شد، امیركبیر را »آدمى سفا

گفته است.۲  چنانچه بر همه معلوم است« 

1. پیشین، ج 1، ص 145.
۲. سّید مهدی دهجی، رساله، ص 6۲.
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بهائى  و  ازلى  پیروان  نگاه  نوع  ترتیب،  این  با 
میرزا  او،  كشندۀ   به  باب  على محّمد  سّید 

تقى خان امیركبیر، دانسته مى شود.

حاج میرزا یحیی دولت آبادی و امیرکبیر

حاج میرزا یحیى دولت آبادی )۱۲۸0 تا ۱۳۵۸ 
و  سیاست مداران  از   )۸ شمارۀ   تصویر  ق. 
قاجار  دورۀ   پایان  در  ایران  نامدار  نویسندگان 
در  كه  همان گونه  است.  پهلوی  دورۀ   ابتدای  و 
او،  پدر  آمده،۱  تفصیل  و  بسط  با  دیگر،  جایى 
كه از سوی میرزا  حاج میرزا هادی دولت آبادی، 
»حلیم  و  الودود«  اهَّلل  »اسم  ازل،  صبح  یحیى 

ایران،  در  دین  اصالح  اندیشۀ   رضوی،  نبوی  مقداد  سّید   .1
مقدمه ای تاریخی، ج 1، صص ۸1 تا ۹4: »حاج میرزا هادی 
»حاج   :164 تا   10۹ صص  و  بیان(«  شهداء  )از  دولت آبادی 

میرزا یحیی دولت آبادی: امام مستور ازلیان.«

حیات  پایانى  دهۀ   سه  در  مى شد،  یاد  اّواه« 
با  باید  و  بود  بیان  شهید  برترین  ازل،  صبح 
ی  همین مقام جانشینش مى شد اما پیش از و
سنت  به  ازلیان  دیگر  چون  كه  ی  و درگذشت. 
كتمان عقیده پای بند بود و خود  یستى و  نهان ز
از مهاجرت  را مسلمان شیعه مى نمایاند، پس 
به تهران، در مسجد سراج الملک امام جماعت 
بود و به برگزاری درس های فقه و اصول و مراسم 
سخنرانى و روضه خوانى مذهبى مى پرداخت و 
هرگاه با اتهام بابى گری مواجه مى شد، به ناسزا 
یحیى  میرزا  و  باب  على محّمد  سّید  بر  گفتن 
دهد.  نجات  را  خود  تا  مى پرداخت  ازل  صبح 
از این ازلى سرشناس آثاری چون فصل الكالم 
ترجمۀ   بهاءاهَّلل(،  حسین على  میرزا  بر  )ردیه 

تصویر شمارۀ  7
جمعی از ارادتمندان میرزا حسین علی بهاءاهلل به زمان پایانی اقامت در ادرنه )حدود سال 1285 ق.( 

نشستگان از راست: 1. سّید مهدی دهجی )ملقب به »اسم اهلل المهدی« از سوی بهاءاهلل( 3. عباس افندی.
گفته است. ک، چنانچه بر همه معلوم است«  ک و بی با سّید مهدی دهجی، میرزا تقی خان امیرکبیر را »آدمی سفا
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یحیى  میرزا  )نوشتۀ   الروحانیین  أخالق  كتاب 
)نوشتۀ   األحكام  خالصة  ترجمۀ   ازل(،  صبح 
میرزا یحیى صبح ازل( و ... باقى مانده است. 

تصویر شمارۀ  8
یحیی  میرزا  حاج  کنار  در  جمال زاده  محّمدعلی  سّید 

دولت آبادی 
این تصویر به سال 1932 م. )1351 ق.( ]حدود 1311 
شده  برداشته  بلژیک  در  کونوک  ساحلی  شهر  در  ش.[ 
کتاب  نگارش  از  پیش  دوسال  حدود  زمان  آن  است.  
از سوی حاج میرزا یحیی دولت آبادی در  ایران  آئین در 

بلژیک )1313 ش.( بود. 

 ۱۳0۳ سال  در  دولت آبادی  یحیى  میرزا  حاج 
میرزا  حاج  برادرش،  و  پدر  با  همراه  ق.، 
مسافرت  ظاهر  در  دولت آبادی،  على محّمد 
مسلمانان  مقدس  مكان های  یارت  ز و  حج 
و  یک سال  حدود  و  رفت  قبرس  به  حجاز،۱  در 

ـ  ایران  مسیر  قاجار،  زمان  در  حج  مرسوم  راه های  از  یکی   .1
ـ  مدیترانه  دریای  ـ  داردانل  و  بوسفور  تنگۀ   ـ  اسالمبول  بندر 
خ ـ بندر جده ـ مکه ـ مدینه و برعکس  کانال سوئز ـ دریای سر
ازلیان نهان زیست، در ظاهر مسلمانی و مسافرت حج،  بود. 
که در میان  ضمن حرکت در این راه مرسوم، به جزیرۀ  قبرس ـ 
ـ می رفتند و با میرزا یحیی صبح ازل دیدار می کردند  راه بود 
ایران  آنجا، به  گاه بدون رفتن به  با رفتن به حجاز و  گاه  و 

بازمی گشتند و »حاجی« می شدند.

نیم آنجا نزد میرزا یحیى صبح ازل ماند )سند 
در  و  رفت  عراق  به  آن،  از  پس  و   )۴ شمارۀ  
فقه  تحصیالت  پى گیری  به  اسالمى  ظاهری 
زمان ها  همان  از  او  پرداخت.  شیعى  اصول  و 
و  گرفت  قرار  ازل  صبح  یاد  ز بسیار  توجه  مورد 
كه در  ـ  النجى«  اهَّلل  پای نام »اسم  به  او  از سوی 
نگاه ازلیان، از جانب خداوند بر زبان صبح ازل 

جاری شده بود ـ یاد شد. 

سند شمارۀ  4
یحیی  میرزا  زائران  برخی  فهرست  از  نخست  صفحۀ  

صبح ازل 
)مجموعۀ  اسناد قمرتاج دولت آبادی(

این فهرست نگاشتۀ  ناصر دولت آبادی )نوۀ  برادر حاج 
و  فخرتاج  سوی  از  و  بوده  دولت آبادی(   یحیی  میرزا 
قمرتاج دولت آبادی چاپ شده است. در اینجا اقامت 
قبرس  در  دولت آبادی  یحیی  میرزا  حاج  یک سال ونیمۀ  

آورده شده است.
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در جایى دیگر، تصویر دو نامه از صبح ازل به او 
و نیز شعری از صبح ازل در نعتش كه مسافرتش 
گویاست، آورده شده۱ و در این  را نیز  به قبرس 
پژوهش )سندهای شمارۀ  ۵ و 6( نیز تصویر دو 
نامۀ  دیگر از پیشوای بابیان به او دیده مى شود.  
اهَّلل  »اسم  پای نام  به  مكتوب ها  این  تمام  در  او 
نیز  نامه هایى  همچنین،  مى شد.  یاد  النجى« 
برای  برایش مى رسید، شاید  بابیان  از سوی  كه 
پیش گیری از شناخته شدن از سوی مسلمانان، 
عنوان  به  مى شد.  شناسانده  همان  پای نام  با 
)سند  است  دست  در  نامه ای  كت  پا نمونه، 
مستطاب  جناب  »خدمت  به  كه   )۷ شمارۀ  
مه اهَّلل تعالى« فرستاده 

ّ
آقای آقا شیخ نجى ـ سل

كه شاید مكتوبى از فرزند صبح ازل، میرزا  شده 
عبدالعلى ازل )تصویر شمارۀ  ۹(، برای »جناب 
مه اهَّلل تعالى« )سند شمارۀ  

ّ
ـ سل آقا شیخ نجى 
۸( را در بر داشت. 

با  همراه  دولت آبادی  یحیى  میرزا  حاج 
تكاپوهای  به  قاجار  ضد  بابى  فعاالن  دیگر 
از  كه  سفیانى«  »حكومت  آن  ضد  بر  سیاسى 
شده  دانسته  بنى امیه«  »رجعت  باب  سوی 
گروه  میان  در  سرانجام،  و  مى پرداخت  بود، 
گرفت.۲  كشندگان ناصرالدین شاه قاجار جای 
ایران،  در  دین  اصالح  اندیشۀ   رضوی،  نبوی  مقداد  سّید   .1
مقدمه ای تاریخی، ج ۲، بخش »تصاویر و اسناد«، سندهای 

شمارۀ  ۳1 تا ۳۳.
گاهی از جایگاه ازلیان و از جمله حاج میرزا یحیی  ۲. برای آ
سّید  نک.:  قاجار،  ناصرالدین شاه  کشتن  در  دولت آبادی 
مقداد نبوی رضوی، تاریخ مکتوم، فصل سوم: »دربار شاهی 

و قتل ناصرالدین شاه.«

سند شمارۀ  5
نامه ای از میرزا یحیی صبح ازل خطاب به 

»االبن الوفی، اسم اهلل النجی ـ حفظه اهلل و أیده« )حاج 
میرزا یحیی دولت آبادی(

)مجموعۀ  اسناد قمرتاج دولت آبادی(
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سند شمارۀ  6
نامه ای از میرزا یحیی صبح ازل خطاب به 

یحیی  میرزا  )حاج  اهلل«  حفظه  ـ  النجی  اهلل  »اسم 
دولت آبادی(

)مجموعۀ  اسناد قمرتاج دولت آبادی(

سند شمارۀ  7
کت نامه ای برای پا

مه اهلل تعالی 
ّ
»جناب مستطاب آقای آقا شیخ نجی ـ سل

ـ ]حاج میرزا یحیی دولت آبادی[«
قمرتاج  اسناد  مجموعۀ   هاروارد،  دانشگاه  )کتابخانۀ  

دولت آبادی: وبگاه »دنیای زنان در عصر قاجار«(

تصویر شمارۀ  9
فخرتاج و قمرتاج دولت آبادی در میان بازماندگان میرزا یحیی صبح ازل در قبرس )حدود سال 1328 ش.(

)مجموعۀ  اسناد قمرتاج دولت آبادی(
از سمت  ازل )فرزند صبح ازل( و همسرش در وسط نشسته اند. در ردیف پشت،  در این تصویر میرزا عبدالعلی 
ل ازل )پسر میرزا عبدالعلی ازل(، نفر پنجم: عصمت خانم  چپ، نفر نخست: فخرتاج دولت آبادی، نفر چهارم: جال
ل ازل(، نفر ششم: محّمد رشاد: نوۀ  شیخ احمد روحی و نفر هفتم:  )دختر میرزا بدیع اهلل فرزند بهاء اهلل، و همسر جال

قمرتاج دولت آبادی ایستاده اند.
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و  آورد  ی  رو فرهنگى  فعالیت های  به  سپس  او 
در جنبش مدارس جدید بیش از بسیاری دیگر 
ی  و میان،  این  در  كوشید.۱  خود  همراهان  از 
مشروطیت  نظام  بنیان گذاران  مهم ترین  از  را 
تا  شد  سبب  كه  چرا  دانست،  باید  ایران  در 
مظفرالدین شاه  به  معترضان  درخواست های 
)مقدمۀ   »عدالت خانه«  فرمان  و  برسد  قاجار 
بابى  یابد.۲ این فعال  نظام مشروطیت( صدور 

مشعل  »فروزندگان  چهارم:  فصل  پیشین،  نک.:   .1
عصر  در  )ازلیان(  بابیان  »تکاپوهای  بخش  مشروطیت«، 

مظفرالدین شاه«: صص ۲0۳ تا ۲1۲. 
مشعل  »فروزندگان  چهارم:  فصل  پیشین،  نک.:   .۲
یحیی  میرزا  حاج  مهم  »نقش  بخش  مشروطیت«، 

نیز همواره  ضد قاجار در سال های مشروطیت 
حملۀ   از  پس  فرجام،  در  و  بود  پیش گامان  از 
ملى  شورای  مجلس  به  قاجار  محّمدعلى شاه 
قرار  تعقیب  مورد  مشروطه خواهان،  سركوب  و 
تهران،  در  بریتانیا  سفارت  كمک  با  و  گرفت 
از  پس  سال های  در  او  شد.۳  خارج  ایران  از 
و  سیاسى  تكاپوهای  هم  مشروطیت  پیروزی 
فرهنگى خود را پى مى گرفت و همواره در میان 

تا   ۲1۲ صص  ایران«:  مشروطیت  تأسیس  در  دولت آبادی 
.۲16

در  دین  اصالح  اندیشۀ   رضوی،  نبوی  مقداد  سّید  نک.:   .۳
صص  و   1۲1 تا   11۷ صص   ،1 ج  تاریخی،  مقدمه ای  ایران، 

40۸ تا 4۳0.

سند شمارۀ  8
نامه ای از میرزا عبدالعلی ازل )فرزند صبح ازل( برای

مه اهلل تعالی« )حاج میرزا یحیی دولت آبادی(
ّ
»جناب آقا شیخ نجی ـ سل

)کتابخانۀ  دانشگاه هاروارد، مجموعۀ  اسناد قمرتاج دولت آبادی: وبگاه »دنیای زنان در عصر قاجار«(
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شناخته شده  فرهنگیان  و  سیاست مداران 
به شمار مى رفت. 

 ۱۲ در  اول(  )مرآت  ازل  صبح  یحیى  میرزا 
درگذشت.  قبرس  در  ق.   ۱۳۳0 جمادی االول 
آن  از  وصیت،۱  لوح  در  باب  دستور  بر  بنا  او، 
ـ  بود  االهى  برگزیدۀ   كه  ـ  را  دوم  مرآت  كه  روی 
نیافته بود، باید یكى از شهداء بیان را به رهبری 
بابیان برمى گزید. حاج میرزا یحیى دولت آبادی 
بعد، در  تا حدود ۲۸ سال  و  بود  بیان  آن شهید 
ریاست  حقیقت«،  بساط  »نگاه دارندۀ   مقام 
ازلیان را برعهده داشت و برای زمان پس از خود، 
شمارۀ   )تصویر  كرمانى  ابراهیمى  محّمدصادق 
۱0( را با مقام شهید بیان به رهبری ازلیان برگزید.۲   

تصویر شمارۀ  10
کرمانی محّمدصادق ابراهیمی 

)جانشین حاج میرزا یحیی دولت آبادی در مقام شهید بیان(

1. نک.: پیشین، ج ۲، بخش »تصاویر و اسناد«، سندهای 
شمارۀ  ۹ و 10.

۲. نک.: پیشین، ج 1، صص 55 تا 60.

یحیى  میرزا  حاج  پژوهش،  این  نگاه  در 
دولت آبادی تا پایان حیات دل در گرو آئین باب 
یستانۀ   یكردهای نهان ز داشت؛ با این حال، رو
و  باب  بر  گفتن هایش  ناسزا  مانند  او  شدید 
چگونگى  دربارۀ   آنچه  به ویژه،  و  ازل  صبح 
یاست ازلیان آورده شده، سبب شده  پذیرش ر
او،  كه  شوند  آن  بر  یخ نگاران  تار از  بسیاری  تا 
موجب  كه  گذاشت  كنار  را  باب  آئین  نه تنها 
شد ازلیان نیز مسلمان و شیعه شوند. نگارنده، 
در جایى دیگر، برخى قرینه ها، دالیل و اسناد 
گویای وابستگى همیشگى حاج  كه  یخى را  تار
میرزا یحیى دولت آبادی به آئین باب مى داند، 
از  پس  سال ها  تا  ازلیان  كه  داده  نشان  و  آورده 
حیات  و  بودند  خود  مرام  بر  نیز  او  درگذشت 
با دستور  كه  آن  نه  را پى مى گرفتند  آئینى خود 
ی  او، همگى به دیانت اسالم و مذهب تشیع رو

آورده باشند.۳   

یكى از اسباب مسلمان دانسته شدن حاج میرزا 
یاد او از میرزا  یحیى دولت آبادی، تجلیل های ز
على محّمد  سّید  )كشندۀ   امیركبیر  تقى خان 
ناهمسان  باب  آئین  به  باور  با  كه  است  باب( 
یخ نگار نامدار،  دانسته شده است. محقق و تار
بیعت  رخداد  روایت  هنگام  مكى،  حسین 
ازلیان با حاج میرزا یحیى دولت آبادی و تفسیر 
دستور  با  ایشان  شدن  شیعه  و  مسلمان  به  آن 
او، یكى از مؤلفه های باور بر ایمان اسالمى او را 

همان تجلیلش از امیركبیر دانسته است: 
۳. نک.: پیشین، ج 1، صص 1۲۲ تا 164.
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بود،  زنده  تا  ازل  صبح  به  معروف  یحیى  میرزا 
از  پس  ولى  داشتند  پیروانى  و  فعالیت  ازلى ها 
كه شنیده مى شد  درگذشت میرزا یحیى، با آن 
ازلیه  زعمای  از  دولت آبادی  یحیى  میرزا  حاج 
وجودی  اثر  فرقه  این  از  دیگر  هذا،  مع  است، 
دیده نشده و از بین رفتند و این، خود، معمایى 
كه چطور دیگر از پیروان باب  به وجود آورده بود 
یحیى  میرزا  حاج  گر  ا و  نمى شوند  دیده  ازلى  و 
دربارۀ   چرا  بود،  ازلى  زعمای  از  دولت آبادی 
یس سخنرانى جامعى نموده، آن  امیركبیر در پار
را به چاپ رسانیده است؟؛ زیرا در این جزوه، 
به طور فهرست مانند، تمام خدمات و اقدامات 
امیركبیر را ذكر نموده و او را ستوده است و حال 
كه میرزا تقى خان  كه به علت شدت عملى  آن 
داده  خرج  به  باب  پیروان  به  نسبت  امیركبیر 
او  به  كینه  و  بغض  نظر  با  فرق  این  عمومًا  بود، 

نگریسته و به زشتى یاد مى كردند.۱

كتاب حیات  حاج میرزا یحیى دولت آبادی در 
یخ نگاری مشروطیت  یحیى كه از منابع مهم تار
شده،۲  نوشته  نهان نگارانه  روشى  با  و  است 
سلطنت  ابتدایى  سال های  به  اشاره  هنگام 
داخلۀ   »انقالبات  و  قاجار  ناصرالدین شاه 
تغییر  نام  به  كه  »خون ریزی هایى  و  مملكت« 
شخص  یاست  »ر به  مى شد،  غیره«  و  مذهب 

1. حسین مکی، زندگانی میرزا تقی خان امیرکبیر، ص ۳۲4.
گاهی دربارۀ  شمایی از روش نهان نگارانۀ  حاج میرزا  ۲. برای آ
کتاب حیات یحیی، نک.: سّید مقداد  یحیی دولت آبادی در 
نبوی رضوی، نقش وقایع نگاران بابی در گزارش گری جنبش 

مشروطیت ایران، صص 1۳0 تا 15۷.

امور  بر  قوی االراده ای  باهوش  وطن دوست 
رسیده  امیرنظام«  تقى خان  میرزا  یعنى  دولت، 
»صدر  و  بزرگ«  مرد  آن  عاقالنۀ   »اقدامات  از  و 
درست كاری  »روح  یج  ترو چون  عالى مقام« 
سخن  دارالفنون  تأسیس  و  معارف پروری«  و 
عزل  چگونگى  گزارش  هنگام  است.۳  گفته 
او  دشمنان  نیز  عالى مقام«  »دستور  آن  قتل  و 
نااهل  یان  دربار و  نادان  كهنه پرست  »رجال  را 
مشهور  دست  جای  دربارۀ   و  خوانده  بى خرد« 
»پنجۀ   نوشته:  كاشان  فین  حمام  دیوار  بر  ی  و
دیوار  بر  ایران  وطن پرست  یگانه مرد  خون آلود 
پیشانى  بر  بدبختى  مهر  مانند  كاشان  حمام 

ایران نقش مى بندد.«۴

رضاشاه  پادشاهى  ابتدایى  دورۀ   در  كه  ی  و
دانشجویان  سرپرستى  و  رفته  پا  ارو به  پهلوی 
پایانى  سال های  در  داشت،  برعهده  را  ایرانى 
به  »كنفرانس«  برای  گاه  آنجا،  در  اقامت 
دولتى«  »محصلین  برای  و  مى رفت  یس  پار
و  مى كرد  سخنرانى  بودند،  یادی«  ز »عدۀ   كه 
ادارۀ   به توسط  اغلب،  مزبور،  »كنفرانس های 
آن  از  یكى  مى شد.۵  نشر«  و  طبع  سرپرستى 
بود  امیركبیر  تقى خان  میرزا  دربارۀ   سخنرانى ها 
كه در ابتدای سال ۱۳0۹ ش.، در سفارت ایران 

یس انجام شد: در پار

۳. یحیی دولت آبادی، حیات یحیی، ج 1، ص ۳۲6.
4. پیشین، ج 1، ص ۳۲۸.

5. پیشین، ج 4، صص 41۲ و  41۳.
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قرن  در  كه  فراهانى  مقام  قائم  ابوالقاسم  میرزا 
و  قدر  جاللت  آسمان  در  اسالمى  سیزدهم 
ستارۀ   به منزلۀ   ایران  در  ادب  و  فضل  عالم  در 
اثر  در  ما  كنونى  فارسى  نثر  و  است  درخشانى 
نموده  ادیب  دانشمند  آن  كه  اصالحاتى است 
است، كشته شدنش به امر محّمدشاه قاجار در 
هجری  یک  پنجاه و و  یست  دو و  یک هزار  سال 
)وزیر  فراهانى  تقى خان  میرزا  شدن  كشته  و 
قاجار  ناصرالدین شاه  امر  به  ایران(  بى نظیر 
شصت وهفت  و  یست  دو و  یک هزار  سال  در 
كه در دورۀ   هجری از جنایت های بزرگى است 
واقع شده است.  سلطنت قجر در مملكت ما 
نگارنده در هریک از این دو موضوع رساله هایى 
یس  پار در  ایرانى  محصلین  مجمع  در  نوشته، 
و  اسالمبول  در  اولى  و  كنفرانس خواندم  به طور 

دومى در مصر به طبع رسید.۱ 

سخنرانى او دربارۀ  امیركبیر به صورت جزوه ای 
با عنوان »رسالۀ  ۲« از »نشریات ادارۀ  سرپرستى 
چاپ   )۹ شمارۀ   )سند  یس«  پار در  محصلین 

شد:

دولت آبادی  یحیى  میرزا  حاج  آقای  كنفرانس 
یخ ۱۴  كه در تار راجع به میرزا تقى خان امیركبیر 
یس  پار در  ایران  سفارت  در   ۱۳0۹ فروردین ماه 

برای محصلین ایرانى ایراد شده است.

1. پیشین، حیات یحیی، ج 4، صص 4۲6 و 4۲۷.

سند شمارۀ  9
صفحۀ  عنوان رسالۀ  

به  راجع  دولت آبادی  یحیی  میرزا  حاج  آقای  کنفرانس 
میرزا تقی خان امیرکبیر

محّمد  مجموعۀ   اسالمی،  شورای  مجلس  )کتابخانۀ  
گلبن(

با این حال، آنچه در این میان مهم مى نماید، 
دولت آبادی  یحیى  میرزا  حاج  واقعى  یكرد  رو
كتاب »آئین در  كه در  نسبت به امیركبیر است 
)سندهای  كتاب  این  او  مى شود.  دیده  ایران« 
ش.   ۱۳۱۳ مرداد  در  را   )۱۳ تا   ۱0 شمارۀ  
كنفرانس امیركبیر( نگاشت و  )چهارسال پس از 
در اسفند همان سال استنساخ و رونویسى اش 
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را در بروكسل به پایان برد.۱  نگارنده، در جایى 
نشان  و  كتاب  این  مبسوط  تحلیل  به  دیگر، 
نگارشش  به هنگام  نویسنده  بابى  ایمان  دادن 
اینجا  در  آنچه  حال،  این  با  است؛۲  پرداخته 
روایت  نوع  كتاب مهم مى نماید،  آن  به  نسبت 
و  باب  اعدام  از  دولت آبادی  یحیى  میرزا  حاج 

نقش امیركبیر در آن است:

سند شمارۀ  10
یحیی  میرزا  حاج  )نوشتۀ   ایران  در  آئین  کتاب  جلد 

دولت آبادی(

1. حاج میرزا یحیی دولت آبادی، آئین در ایران، ص 1۲۸.
ایران،  در  اندیشۀ  اصالح دین  نبوی رضوی،  ۲. سّید مقداد 

مقدمه ای تاریخی، ج 1، صص 1۷۸ تا ۲05.

سند شمارۀ  11

کتاب آئین در ایران )نوشتۀ  حاج میرزا  صفحۀ  نخست 

یحیی دولت آبادی(
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سند شمارۀ  12

میرزا  حاج  )نوشتۀ   ایران  در  آئین  کتاب  از   76 صفحۀ  
یحیی دولت آبادی(

دربارۀ  دستور اعدام سّید علی محّمد باب از سوی میرزا 

تقی خان امیرکبیر

سند شمارۀ  13
میرزا  حاج  )نوشتۀ   ایران  در  آئین  کتاب  پایانی  صفحۀ  

یحیی دولت آبادی(

... وقوع این وقایع افكار عامه را مشوش ساخت 
و تصادف كرد با مرگ محّمدشاه قاجار و از میان 
تاج  و  و رسیدن تخت  آقاسى  میرزا  رفتن حاج 
كه با سّید باب ]در مجلس  به ناصرالدین میرزا 
صدارت  با  و  داشت  سابقه   ... تبریز[  عالمان 
كه با عزم راسخ به آرام  میرزا تقى خان امیرنظام 
و  آشوب  هر  به  دادن  خاتمه  و  مملكت  كردن 
انقالبى از نقطه  نظر سیاست ملت داری همت 
گماشته بود و مى كوشید مملكت را از چنگال 
بى آن كه در مقابل این  و مرج نجات دهد  هرج 
این  یا  و  باشد  داشته  مذهبى  نظر  سیاسى  نظر 
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خر  یا  است  صالح  شتر  كاین  كند  مالحظه  كه 
هر  است،  زنده  باب  سّید  تا  كرد  تصور  دجال، 
كرده، اسباب  بلند  نقطه ای سر  از  او  پیروان  روز 
دردسر برای دولت فراهم مى نمایند؛ این بود كه به 
گرفت. روحانیان اهل ظاهر  كشتن باب تصمیم 
شاه  مى رسانیدند.  مدد  را  او  فكر  این  البته  هم 
كار محتاج به سفارش نبود  كه در این  جوان هم 
سال  شعبان  بیست وهفتم  روز  در  خالصه   ....
یک هزار و دویست و شصت و شش هجری، در 
میدان معروف به میدان سربازخانه، سّید باب در 

تبریز تیرباران مى شود.۱

میرزا  حاج  یادكرد  نوع  پژوهش،  این  نگاه  در 
كشتن  یحیى دولت آبادی از تصمیم امیركبیر بر 
باب  آیا  كه  نكرد«  »مالحظه  او  كه  این  و  باب 
»شتر صالح« )معجزۀ  خداوندی( است یا »خر 
دجال« )مظهر انحراف(، داوری منفى اش به او 
داشتن  نظر  در  هنگام  معنى  این  گویاست.  را 
كتاب »آئین در ایران« در به دست  كلى  فضای 
رسایى  باب  آئین  از  مثبت  تصویری  دادن 

بیشتری خواهد داشت. 

از  ازلیان  نگاه  در  ایران«  در  »آئین  كتاب 
ازلیان  )از  كاموسى  نوراهَّلل  بود.  برخوردار  ارزش 
مورد  نسخۀ   حروف چینى  كار  كه  اصفهان( 
شمارۀ   )سند  داده  انجام  را  پژوهش  این  توجه 
۱۳(، آن را »بى نهایت سودمند« خوانده است. 
در   )۹ شمارۀ   )تصویر  دولت آبادی  قمرتاج 
زندگى نامۀ  خودنوشت خود )سند شمارۀ  ۱۴(، 

1. پیشین، صص ۷6 و ۷۷.

كه به نظرش »واقعًا بابى آمده اند«  دوازده تن را 
كه  آورده  آن ها  با  آشنایى اش  زمانى  ترتیب  با 
ایشان  سومین  دولت آبادی  یحیى  میرزا  حاج 
به  خود،  برادر  به  مربوط  بخش  در  ی  و است. 
مسافرت از اصفهان به تهران و دیدار با او برای 
میرزا  از  نوشته هایى  از هویت مجموعۀ   گاهى  آ
یحیى صبح ازل خطاب به شخصى با پای نام 
كتاب »آئین در  »اسم اهَّلل النجى« پرداخته و از 

كرده است: ایران« نیز یاد 

سند شمارۀ  14
قمرتاج  )نوشتۀ   نفس  حدیث  رسالۀ   از  بخشی 

دولت آبادی(
یحیی  میرزا  حاج  ازجمله  واقعی،  بابیان  تن   12 دربارۀ  

دولت آبادی
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كه ۲0 مهر ۱۳۱۸ بود،  كه روز دوشنبه  ... تا این 
از  دونفر  كه  شدم  متوجه  رسیدم،  خدمتش  به 
كرمان در حضورش مى باشند. اذن ورود  اهالى 
نام  به  را  آن ها  آقا  وارد شدم.  و  گرفته  اتاقش  به 
معرفى  من  به  زند۱  مجید  و  مدرس زاده  آقایان 
من،  خواهران  »كوچک ترین  نام  به  هم  مرا  و 

كرد ...  قمرتاج دولت آبادی،« به آن ها معرفى 

در  فردا  عصر  برای  مالقات  قرار  با  آقایان   ...
 ]۱۱ او در قلهک ]تصویر شمارۀ   منزل شخصى 
اجازۀ   هم  من  و  شدند  مرخص  حضورش  از 
هنوز  آمدم.  بیرون  اتاقش  از  گرفته،  مرخصى 
و  كرد  صدا  مرا  كه  بودم  نشده  دور  قدمى  چند 
كه به  چون به حضورش رسیدم، فرمود: »كتابى 
نهایت  در  برگردان!«  برایم  بخوانى،  كه  دادم  تو 
و  فقط  را  سفر  این  »من  كردم:  عرض  تعجب 
تا  و  آمده ام  تهران  به  یارت شما  ز به قصد  فقط 
كه از حضورتان  حال هم چند مرتبه خواسته ام 
بابیه  به  راجع  كتابى  یا  اثری  گر  ا كنم  استدعا 
ید،  دار اختیار  در  دیگران  از  یا  كرده  تألیف 
و  بهره مند  آن  از  هم  من  بفرمائید،  مرحمت 
كه  است  این  حقیقتش  ولى  شوم  مستفیض 
چنین  كه  این  شهامت  و  شجاعت  كنون  تا 
تقاضائى را بكنم در خودم پیدا نكرده ام و االن 
باز  بودید،  نكرده  باز  را  مطلب  سر  شما  گر  ا هم 

هم من ذكری نمى كردم« ... 
کرمان بودند و دومی، دوسال پس از  1. این هر دو از ازلیان 
دوم  مرآت  را  خود  دولت آبادی،  یحیی  میرزا  حاج  درگذشت 
نگارنده  ازل( دانست.  )میرزا یحیی صبح  اول  از مرآت  پس 

امیدوار است در آینده درباره شان نکاتی بیاورد.

تصویر شمارۀ  11
خانۀ  حاج میرزا یحیی دولت آبادی )جای درگذشت او( 

در قلهک تهران

)تصویر از نگارنده، 1388 ش.(

به  قلهک[  ]از  آقا  چون  هم  سه شنبه  روز   ...
كرمانى  آقای  با آن دو  شهر نمى آمد و عصر هم 
یارتش  ز از  من  داشت،  دیدار  وعدۀ   سابق الذكر 
در آن روز محروم ماندم ولى چهارشنبه، صبح، 
به مدرسۀ  سادات رفتم و متوجه شدم كه تلفنى 
مدرسه  به  كسالت  علت  به  است  داده  خبر 
را  فریدون،  پسرم،  زود،  عصر،  آمد.  نخواهد 
تا   ... رفتیم  به خدمتش  و  برداشته  همراه خود 
نخ  كه  كوچكى  بستۀ   شدم،  وارد  محضرش  به 
ی آن محكم بسته شده بود به من  قندی هم رو
ئى سر  نشان داده، فرمود: »مى بینى پیری چه بال
مظفرالملک۲  به  را  كتاب  من  مى آورد؟  انسان 
 ... مى كردم«  مطالبه  تو  از  پریروز  ولى  داده ام 
محسن خان  میرزا  )فرزند  مظفرالملک  غالمرضاخان   .۲
مظفرالملک( برادر همسر اول حاج میرزا یحیی دولت آبادی 
در  وفات،  از  پس  و  بود  قاجار  ضد  بابی  فعاالن  از  وی  بود. 
شد.  سپرده  ک  خا به  تهران  شمال  در  ظهیرالدوله   قبرستان 
مستند  به گونه ای  را  وی  آینده  در  است  امیدوار  نگارنده 

بشناساند.
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آن روز، بعد از خروج آقای مظفرالملک از اتاق 
باز  را  پرسش  و  حرف  سر  عجله  با  من  برادرم، 
كرده، شروع به پرسش و سؤال نمودم و مطلب 
»پریروز  كه:  كردم  شروع  سؤال  این  به  را  خود 
فرمودید شرح حال حضرت على را مى نویسید؛ 
قبل  دورۀ   على  به  مربوط  حال  شرح  این  آیا 
را  »مقصودت  فرمود:  دوره؟«  این  یا  است 
حضرت  حال  »شرح  كردم:  عرض  نفهمیدم.« 
حال  شرح  یا  مى نویسید  را  ابى طالب  بن  على 
نه!  نه،  »نه،  فرمود:  را؟«  ازل  میرزا یحیى صبح 
و  خانه  این  تعمیر  دارم.  قرض  مقداری  من 
گران  برایم  داده ام،  آن  در  كه  مختصرتعمیراتى 
تمام شد؛ شرح حال حضرت على را مى نویسم 
كتابخانه ها  و مى خواهم كتاب را به روزنامه ها و 
كه مردم بخرند و بتوانم قروضم  و همه جا بدهم 
كنم« و در دنبالۀ  این مطلب، قریب دو  اداء  را 
ساعت با هم گفت وگوی مذهبى كردیم و هرچه 
بیشتر  مرا  كرد،  ادامه پیدا  ما  گفت وگوی  بیشتر 
یادتر مورد لطف و عنایت خود قرار مى داد و  و ز
در  درست  تا  بنشینم  او  به  نزدیک تر  مى كرد  امر 
بعد  شدم  متوجه  یک مرتبه  گرفتم؛  قرار  كنارش 
كه  فراموش نشدنى  و  جالب  حرف های  آن  از 
گذشت، حاال وقت  نفر  ما دو  در خلوت میان 
كه سؤال مورد نظر آقای محّمدصادق  آن است 
نامه ها  »آقا!  پرسیدم:  كنم؛  مطرح  را  ابراهیمى 
»جناب  به  خطاب  ازل  صبح  متعدد  الواح  و 
اهَّلل  »اسم  یا  المنجى«  »هو  نام  به  یا  و  سمى« 
النجى« و از این قبیل اسامى منظورش چیست 

خاصى  حالت  یک  با  كیست؟«  مخاطبش  و 
كه  حال  تا  وقت  آن  از  تو  »ِا؟!  فرمود:  جوابم  در 
خیلى  كه  شد  معلومم  مى زدی،  حرف  من  با 
خودش،  انگشت  با  و  واردی«  جریان  این  در 
كه بگوید: مرادش منم، به سینۀ  خود  بدون آن 
مطلب  این  تو  ببینم  »بگو  پرسید:  و  كرد  اشاره 
شرح  مختصر  به طور  من  فهمیدی؟«  چگونه  را 
از  برایم  مادرم  كه  بسته ای  آمدن  دست  به 
در  مرا  كردم؛  تعریف  برایش  بود  آورده  خراسان 
كه  تو  به  االن  »نگفتم  فرمود:  و  گرفت  آغوش 
قروضم  اداء  برای  را  على  كتاب  و  دارم  قرض 
خبر  من  برای  كسى  االن  گر  ا مى كنم؟  تألیف 
كه از محلى سى صد هزار تومان برای  آورده بود 
پیدا  بشارت  از  كه  به قدری  است،  رسیده  من 
كرده  گم  را  آن  سال هاست  كه  بسته ای  شدن 
و نمى دانستم به چه طریق آن را به دست آورم 
كه  شاد و خوشحال شدم، نمى شدم. حاال بگو 
كى و چه وقت آن بسته را به دست من خواهى 
سهل  خیلى  »كار  گفتم:  جوابش  در  رساند؟« 
پیش،  روز  چهار  عصر  من  است.  ساده ای  و 
اصفهان سوار ماشین شدم و صبح اینجا بودم؛ 
به  شدم،  خارج  شما  خدمت  از  كه  هم  حاال 
بستۀ  سركار  فردا صبح  برای  و  اصفهان مى روم 
را به حضورتان مى آورم.« فرمود: »نه، نه! حاضر 
به این عمل نیستم. بسته را نزد خودت نگه دار 
و  بیاور  برایم  آمدی،  تهران  به  كه  دیگر  دفعۀ   و 
كه برای همیشه از این بشارت بسیار مهم  بدان 
كه تو به من دادی، صمیمانه از  و قابل توجهى 
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تو ممنون و متشكرم.« موقع خداحافظى هم در 
كه آقای  كتابى را  نهایت لطف و محبت بستۀ  
مظفرالملک آورده بود، به دستم داد و فرمود: »آن 
برایم  را به دقت بخوان و نظرت، هرچه هست، 
هم  كتاب  صفحۀ   آخر  مدادی  خط  و  بنویس 
ینى است« و  كه خط میرزا محّمدخان قزو بدان 
كه با  مدتى هم تعریف آن مرد دانشمند بزرگ را 
پروفسور برون همكاری و شركت در طبع و نشر 
به هر حال   ... كرد  الكاف داشته است،  نقطة 
این اولین و آخرین دیدار و آشنایى ایمانى من 

با این برادر بسیار عزیز و بزرگوار بود ...

و  ماندم  محروم  یارتش  ز از  را  پنج شنبه  روز   ...
روز جمعه، چهارم آبان ۱۳۱۸، را در خانۀ  دختر 
به  بود  او  باغ  پائین  قسمت  در  كه  دامادش  و 
بعد  و  ناهار  صرف  از  قبل  بودم.  مهمان  ناهار 
از اتمام آن، به اتفاق خواهرم و پسرم، فریدون، 
و  كسالت  اظهار  رسیدم؛  خدمتش  به  باز 
آیا  كه  كرد  پیشنهاد  خواهرم  مى كرد.  ناراحتى 
شود؟  دراز  رختخوابش  در  كه  نمى داند  صالح 
از  اتفاق  به  نیست.«  بدفكری  »چرا؛  فرمود: 
كه  كارش بلند شد و به اتاق مجاور  پشت میز 
رختخواب،  كنار  در  رفتیم.  بود  خوابش  اتاق 
كفش سرپایى اش  خواهرم خواست در درآوردن 
را  كفشش  و  شد  دوال  خودش  كند،  كمكش 
گفت: »من تا آخرین دقیقۀ  حیاتم باید  درآورد و 
و  گفت  را  این  دهم.«  انجام  خودم  را  كارهایم 
بلند  آخ  یک  گفتن  با  و  شد  رختخواب  داخل 

كرد ... جان به جان آفرین تسلیم 

و  اقوام  از  گذشته  بزرگ،  مرد  این  رحلت  از   ...
كه به حق واقع محزون و متألم و  كسى  آشنایان، 
عزادار شد، محّمدصادق ابراهیمى و چند نفر از 
دوستان و ارادتمندان كرمانى او بودند كه نسبت به 
او نظر و عقیدۀ  مخصوصى داشتند و او را جانشین 
صبح ازل مى دانستند، در صورتى كه خودش هرگز 

چنین مطلبى را اظهار نكرده است.۱

سند شمارۀ  15
قمرتاج  )نوشتۀ   نفس  حدیث  رسالۀ   از  بخشی 

دولت آبادی(
کتاب  دربارۀ  درگذشت حاج میرزا یحیی دولت آبادی و 

آئین در ایران

که نگارنده در آینده خواهد آورد، این باور همان  1. همان گونه 
یحیی  میرزا  حاج  مرآتیت  مقام  به  ازلیان  از  گروهی  اعتقاد 
گرنه، قمرتاج دولت آبادی، خود، برادرش را  دولت آبادی بود و 
جانشین میرزا یحیی صبح ازل در مقام شهید بیان می دانست.
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موجز  كتاب  بسیار  كه  ایران«  در  »آئین  كتاب 
مذهب  پیدایش  به  راجع  مفیدی  و  مختصر  و 
بابیه و مختصری از اوضاع و احوال این طایفه 
كه از این خادم حقیقى  است، تنها اثری است 
مانده  به جا  و  باقى  ایران  فرهنگ  و  معارف 
خودش  خط  به  نفیسى  بسیار  نسخۀ   است. 
چه  و  كى  و  شود  حفظ  چگونه  است،  موجود 
فراهم  آن  نشر  و  طبع  مجال  و  موقعیت  وقت 

گردد، معلوم نیست ....۱

كه حاج میرزا یحیى  كتابى  آن  به نظر مى رسد 
غالمرضاخان  همسرش،  برادر  به  دولت آبادی 
خواهرش،  به  آن،  از  بعد  و  داده  مظفرالملک، 
مطالعه،  از  پس  تا  سپرد  دولت آبادی،  قمرتاج 
كتاب »آئین  دیدگاه هایش را به او بگوید، همان 

در ایران« بود.

یاد  گفتار  این  در  كه  ابراهیمى  محّمدصادق 
میرزا  حاج  از  پس  بیان  شهید  همان  شده، 
او  از  دستخطى  است.  دولت آبادی  یحیى 
بعد،  هشت سال  حدود  كه  است  دست  در 
درگذشت  و  نوشته  دولت آبادی  قمرتاج  برای 
حاج  )فرزند  دولت آبادی  كبر  على ا مهندس 
در  آنچه  است.  گفته  تسلیت  را  یحیى(  میرزا 
مى نماید،  مهم   )۱6 شمارۀ   )سند  مكتوب  این 
میرزا  حاج  بابى  ایمان  بر  او  گذاشتن  دست 

یحیى دولت آبادی است: 

میرزا  »حاج  بخش  نفس،  حدیث  دولت آبادی،  قمرتاج   .1
که بود و چه عقیده داشت؟« یحیی دولت آبادی 

سند شمارۀ  16
قمرتاج  به  ابراهیمی  محّمدصادق  تسلیت  نامۀ  
کبر دولت آبادی دولت آبادی به مناسب درگذشت علی ا

قمرتاج  اسناد  مجموعۀ   هاروارد،  دانشگاه  )کتابخانۀ  
دولت آبادی(2

... شركت خود را در اندوه آن فامیل جلیل ابراز 
و صبر و شكیبائى همۀ  بازماندگان و منسوبین 
از  صمیمانه  را  كام  نا جوان  فقید  آن  دوستان  و 
برای  خصوص،  دارد،  مسئلت  متعال  خداوند 
چرا  هستید  متأثر  عالوه  مى دانم  كه  حضرتت 
ـ  ثراه  طاب  ـ  یحیى  میرزا  حاج  مرفوع  یگانه پسر 

قاجار«  عصر  در  زنان  »دنیای  وبگاه  از  سند  این  تصویر   .۲
متفرقه«(  قمرتاج دولت آبادی، بخش »مکاتبات  )مجموعۀ  

برگرفته شده است.
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كه باید،  ّیۀ  پدر و جد بزرگوار خود، به طوری  از رو
گاه نشده تا بى اختیار مجذوب جذبات قویۀ   آ
تعقیب  را  راه  همان  گشته،  حقیقت  و  حق 

كه آن رادمردان خداپرست رفتند .... نماید 

تصویر شمارۀ  12
کرمانی:  محّمدجعفر  مال  دختری  )نوۀ   روحی  علی 
کرمان و از شهداء بیان(، عالیه  بنیان گذار آئین باب در 
صبح  دختری  نوۀ   و  روحی  احمد  شیخ  )دختر  روحی 
همسر  و  ازل  صبح  پسری  )نتیجۀ   روحی  عطیه  و  ازل( 

علی روحی( در قبرس
)مجموعۀ  اسناد علی روحی(

فخرتاج،  خواهرش،  و  دولت آبادی  قمرتاج 
وضعیت  از  تا  رفتند  قبرس  به  بعد،  سه سال 
شوند.  گاه  آ ازل  صبح  یحیى  میرزا  خاندان 
ازل،  صبح  بازماندۀ   پسر  تنها  با  آنجا  در  ایشان 
ازل،  جالل  فرزندش،  و  ازل،  عبدالعلى  میرزا 
كمک عالیۀ   آشنا شدند )تصویر شمارۀ  ۹( و با 
شیخ  دختر  و  ازل  صبح  دختری  )نوۀ   روحى 
اسناد  بستۀ    )۱۲ شمارۀ   تصویر  روحى،  احمد 
كه  را  باب  على محّمد  سّید  مهر  و  ازل  صبح 
اسناد  آن  آوردند.  تهران  به  و  یافته  بود،  او  نزد 
گرفت  قرار  ابراهیمى  محّمدصادق  اختیار  در 
ش.   ۱۳۳6 سال  حدود  در  آن ها  از  بخشى  و 

الواح نقطۀ   از  با عنوان قسمتى  در مجموعه ای 
گستره ای  در  كاتب  حسین  سّید  آقا  و  اولى 
محدود به چاپ رسید. یكى از مهم ترین اسناد 
 )۱۷ شمارۀ   )سند  وصایت  لوح  مجموعه  آن 
باب  به  نسبت  ازل  صبح  جانشینى  كه  است 

گویاست.۱  را 

سند شمارۀ  17
ذیل  در   )12 شمارۀ   )تصویر  روحی  علی  یادداشت 
سّید  مهر  انتقال  چگونگی  دربارۀ   وصایت  لوح  تصویر 

علی محّمد باب از قبرس به تهران
از سوی قمرتاج و فخرتاج دولت آبادی

)کتابخانۀ  مرکزی دانشگاه تهران، ش 10783(

جایگاه  دربارۀ   اسنادی  رضوی،  نبوی  مقداد  سّید  نک.:   .1
صبح ازل در نگاه باب، بخش لوح وصایت.
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)تصویر  روحى  على  دستخط  پژوهش،  این  در 
این  انتقال  چگونگى  دربارۀ    )۱۲ شمارۀ  
است  شده  آورده  ایران  به  قبرس  از  مجموعه 

)سند شمارۀ  ۱۸(. 

سند شمارۀ  18
دربارۀ    )12 شمارۀ   )تصویر  روحی  علی  یادداشت 
قبرس  از  ازل  صبح  یحیی  میرزا  اسناد  انتقال  چگونگی 

به تهران
از سوی قمرتاج و فخرتاج دولت آبادی

)کتابخانۀ  مرکزی دانشگاه تهران، ش 10783(

محّمدصادق ابراهیمى كه در مقام شهید بیان، 
بود،  دولت آبادی  یحیى  میرزا  حاج  جانشین 
سرانجام در شهریور سال ۱۳۴۲ ش. درگذشت 

كنار حاج میرزا یحیى دولت آبادی )تصویر  و در 
كسپاری  خا شد.  سپرده  ک  خا به   )۱۳ شمارۀ  
قضاوت  كسوت  كه  ـ  یست  نهان ز ازلى  آن 
یحیى  میرزا  حاج  كنار  در  ـ  داشت  دادگستری 
گویای باور واقعى  دولت آبادی، به خودی خود، 
ایشان  واقع،  در  اوست.  ازلى  ایمان  به  ازلیان 
كه  شهید بیان خویش را نزد شهید بیان پیشین 
از سوی صبح ازل )مرآت صاحب وحى( به آن 

ک سپردند. مقام منصوب شده بود، به خا

تصویر شمارۀ  13
یحیی  میرزا  حاج  ابراهیمی،  محّمدصادق  آرامگاه 

دولت آبادی و صدیقه دولت آبادی در زرگندۀ  تهران
)تصویر از نگارنده، بهار 1398 ش.(

بر  مى توان   ،۲۳ تا   ۱۹ شمارۀ   سندهای  پایۀ   بر 
میرزا  حاج  خانوادۀ   اعضای  برخى  كه  بود  آن 
بر  بعد،  سال های  در  دولت آبادی،  یحیى 
به  را  ایران«  در  »آئین  كتاب  تا  بودند  شده  آن 
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چاپ برسانند؛۱ با این حال، این درخواست با 
آنچه  نشد.  مواجه  فرهنگ  وزارت  موافقت 
قرار  بدین  نوشته،  كتاب  آن  بررسى  مسئول 

است:

سند شمارۀ  19
شیخ  یادداشت  خطی  صورت  از  نخست  صفحۀ  

محّمدکاظم سنگلجی دربارۀ  
کتاب آئین در ایران )نوشتۀ  حاج  غیرقانونی بودن چاپ 

میرزا یحیی دولت آبادی(

)آرشیو ملی ایران، پروندۀ  شمارۀ  16367ـ264(

گزارش  این  اول  »نسخۀ    :۲1 شمارۀ   سند  حاشیۀ   نک.:   .1
کتاب، جهت اطالع جناب آقای دکتر فروغ  به انضمام اصل 

]داماد حاج میرزا یحیی دولت آبادی[ ارسال شد.«

سند شمارۀ  20
شیخ  یادداشت  خطی  صورت  پایانی  صفحۀ  

محّمدکاظم سنگلجی دربارۀ  
کتاب آئین در ایران )نوشتۀ  حاج  غیرقانونی بودن چاپ 

میرزا یحیی دولت آبادی(
)آرشیو ملی ایران، پروندۀ  شمارۀ  16367ـ264(

مى رساند:  استحضار  به  نگارش.  كل  ادارۀ  
یحیى  تألیف  ایران«،  در  »آئین  كتاب 
دولت آبادی، در ۱0۸ صفحه مالحظه و مطالب 
كه نتیجۀ  بررسى ذیاًل  گرفت  آن مورد بررسى قرار 

نگاشته مى شود: 

بوده  ازلى  به  ملكوک  دولت آبادی  یحیى  میرزا 
معرفى  حد  در  نموده،  تألیف  كه  هم  كتابى  و 
كه  است  ازل  صبح  و  باب  على محّمد  سّید 
صورت  به  هم  آن  خاصى،  نرمش  با  مؤلف 
به رشتۀ  تحریر درآورده و  را  یخ گونه، مطالبى  تار
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عالم  بزرگ  علماء  از  بعضى  به  نسبت  ضمنًا، 
برای  این رهگذر  از  كه  روا داشته  اهانت  تشیع 
چنان  است،  جسته  سود  خود  مدعای  اثبات 
 ،۱6  +  ۱۵  +  ۱۲ سطر   ،۵ صفحات  مطالب  كه 
ضرب  به  اسالم  كه  است  معتقد  نویسنده 
آخر،  سطر   ،6 ص  و  نمود  فتح  را  ایران  شمشیر 
سطر   ،۸ ص  است.  مجعول  روایت  به  استناد 
مستحدث  را  دوازده امامى  شیعى  مذهب   ،۱۱
بودن  موروثى   ،۱۳ سطر  در  ایضًا،  و  مى داند 
و  عقب افتادگى  عوامل  از  یكى  را  سلطنت 
جهت  از  كه  مى داند  ایرانى  و  ایران  بدبختى 
 ۹ سطور   ،۱6 ص  و  است  تأمل  قابل  سیاسى 
الى ۱۳، موهن به مقام سلطنت است. ص ۲۱، 
یت  مهدو اثبات  در   ،۱۲ الى   ۴ سطور  مطالب 
مطالب  از  این گونه  و  شخصى  نه  است  نوعى 
كه  است  دوازده امامى  شیعۀ   مذهب  با  مغایر 
و مهدی شخصى  قائم آل محّمد  انتظار ظهور 
صفحه،  آخر  الى   ۱۵ سطر   ،۲۴ ص  دارند.  را 
است.  مجلسى  عالمۀ   مقام  به  موهن  مطالب 
ص ۲۵، مطالب موهن به مقام عالمۀ  مجلسى 
و  است  شده  اهانت   ۱۱ الى   ۱ سطر  از  و  است 
ص  انگاشته.  جعفری  مذهب  به  خائن  را  او 
از مطالب  این گونه  بیان  الى آخر،  ۲۱، سطور ۵ 
سطر  از  مطالب،  تمام   ،۳۵ ص  است.  گر  اغوا
بیان ادعای سّید على محّمد  برای  تا آخر،  اول 
سّید  به  مربوط  مطالب   ،۳6 ص  است.  باب 
مباحثۀ   در   ،۳۷ ص  است.  باب  على محّمد 
على محّمد  سّید  با  اسالمى  و  مذهبى  علمای 

را علمای ظاهری معرفى  باب، علماء مذهبى 
كه  است  آن  عبارات  مخالف  مفهوم  كه  كرده 
كرده است. ص ۳۸،  سّید را عالم باطن معرفى 
مطالب مربوط به ادعای سّید على محّمد باب 
و  حال  شرح  به  مربوط  ایضًا،   ،۳۹ ص  است. 
 ،۴۱ ص  است.  باب  على محّمد  سّید  ادعای 
كه  است  كفرآمیز   ،۱۱ الى    ۷ سطر  از  مطالب 
اسالم  دین  تجدید  و  نوعى  یت  مهدو ادعای 
كفر است. ص ۴۳، مطالب تعریفى  كه[  ]است 
مناسب به حال سّید على محّمد باب است و 
دنیا معرفى مى نماید  تارک  و  تقوا  با  را مردی  او 
مطالب،  این گونه  از  چنین  مقدمه ای  با  و 
ص  مى انگارد.  طبیعى  امری  را  سّید  ادعای 
در  دین  نسخ  كه  است  سفسطه  مطالب   ،۴۵
بالمانع  را  آن  كه  باهَّلل،  العیاذ  صغری،  غیبت 
صحت  برای  را  اراجیف  این گونه  و  دانسته 
تمامًا  مى دارد،  عرضه  باب  سّید  ی  دعاو
انتشار  هذا،  على  است؛  گمراه كننده  و  گر  اغوا
اساسى  قانون  متمم  بیستم  اصل  مخالف  آن 
ناظر  است.  مذهبى  و  دینى  موازین  با  مغایر  و 

شرعیات: محّمدكاظم السنگلجى.

از  گذشته  آمد،  آنچه  تمام  مى رسد  نظر  به 
نگارنده  كه  یخى  تار اسناد  و  دالیل  قرینه ها، 
بابى حاج  ایمان  گویای  پیشتر به دست داده،۱ 
میرزا یحیى دولت آبادی تا پایان حیات است؛ 
یحیى  میرزا  حاج  آقای  »كنفرانس  بنابراین، 

در  دین  اصالح  اندیشۀ   رضوی،  نبوی  مقداد  سّید  نک.:   .1
ایران، مقدمه ای تاریخی، ج 1، صص 1۲۲ تا 164.
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امیركبیر«  تقى خان  میرزا  به  راجع  دولت آبادی 
كه  چرا  دانست،  باید  یستانه  نهان ز گفتاری  را 
بیان،  شهید  مقام  در  زمان،  آن  گوینده اش، 
باب  آئین  نگاه دارندۀ   و  بابى  بلندمرتبه ترین 
نگاه  در  امیركبیر  تقى خان  میرزا  كه  آئینى  بود، 
باورمندانش در باالترین تراز از نفرت و دشمنى 

جای داشت.

سند شمارۀ  21
شیخ  یادداشت  تایپی  صورت  از  نخست  صفحۀ  

محّمدکاظم سنگلجی دربارۀ  
کتاب آئین در ایران )نوشتۀ  حاج  غیرقانونی بودن چاپ 

میرزا یحیی دولت آبادی(
)آرشیو ملی ایران، پروندۀ  شمارۀ  16367ـ264(

سند شمارۀ  22
شیخ  یادداشت  تایپی  صورت  از  دوم  صفحۀ  

محّمدکاظم سنگلجی دربارۀ  
کتاب آئین در ایران )نوشتۀ  حاج  غیرقانونی بودن چاپ 

میرزا یحیی دولت آبادی(
)آرشیو ملی ایران، پروندۀ  شمارۀ  16367ـ264(
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سند شمارۀ  23
شیخ  یادداشت  تایپی  صورت  از  سوم  صفحۀ  

محّمدکاظم سنگلجی دربارۀ  
کتاب آئین در ایران )نوشتۀ  حاج  غیرقانونی بودن چاپ 

میرزا یحیی دولت آبادی(
)آرشیو ملی ایران، پروندۀ  شمارۀ  16367ـ264(

نتیجه گیری 

كه  كسى  عنوان  به  امیركبیر،  تقى خان  میرزا 
نقش نخست را در اعدام سّید على محّمد باب 
پیروان  نفرت  و  دشمنى  مورد  همواره  داشت، 
ازلیان،  پیشوای  است.  بوده  او  بهائى  و  ازلى 
بهائیان،  پیشوای  و  ازل،  صبح  یحیى  میرزا 
شوقى ربانى، آشكارا و با شدت بر او تاخته و از 
سنگدلى اش سخن گفته اند. شخص نخست، 

گذشته از این، جایگاهش را در دوزخ و عذاب 
نویسندگان  است.  گفته  خداوند  همیشگى 
حال،  این  با  بوده اند؛  چنین  نیز  بهائى  و  ازلى 
نهان نگاری  سنت  به  بنا  یست،  نهان ز ازلیان 
خویش،  خصوصى  نه  و  عمومى  آثار  در  خود، 
سخن گفتنى  گفته اند،  سخن  پرده  پس  در  گاه 
ایشان  بابى  باطنى  ایمان  از  گاهى  آ با  تنها  كه 
ملک زاده  مهدی  سخنان  مى شود.  رمزگشایى 
دربارۀ  سنگدلى شدید امیركبیر در عین لیاقت 
و  مكتوب  یادكردهای  نیز  و  حكومت داری اش 
دربارۀ   دولت آبادی  یحیى  میرزا  حاج  شفاهى 
در  »آئین  كتاب  در  ی  از و انتقادش  در عین  او 
ظاهری  یكردهای  رو این  از  نمودهایى  ایران« 
برخى  نگاه  در  مى شوند.  دانسته  باطنى  و 
محققان مسلمان، امیركبیر، با سركوب سخت 
ارضى  تمامیت  توانست  بابیان،  جنگ های 
ایران آشوب زدۀ  آن روزگار را محفوظ داشته و از 

كند.    تجزیه اش جلوگیری 

کتابنامه

)قاموس  مختوم  رحیق  عبدالحمید.  خاوری،  اشراق 
لوح مبارک قرن(.ج ۱، بى جا، مؤسسۀ  ملى مطبوعات 
آثار  نشر  ملى  لجنۀ   بى جا.،   ،۲ ج  و  بدیع   ۱۳0 امری، 

امری، ۱0۳ بدیع.
نسخۀ   یوسف.  سورۀ   تفسیر  على محّمد.  سّید  باب، 
مجموعۀ   پرینستون،  دانشگاه  كتابخانۀ   خطى، 

یلیام میلر، ش ۲6۹. و
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جمال زاده، سّید محّمدعلى. خاطرات جمال زاده. به 
كوشش ایرج افشار و على دهباشى، تهران، انتشارات 

سخن، ۱۳۷۸.
در  انگلیس  پنهان  دست  احمد.  ساسانى،  خان ملک 

ایران. بى جا.، سازمان اسپندار، بى تا.
دولت آبادی، یحیى. آئین در ایران. نسخۀ  تایپى.

و  فردوس  انتشارات  تهران،  یحیی.  حیات   . ــــــــــ 
انتشارات عطار، ۱۳6۲.

خاطرات و مالحظات.  دولتآبادی، سّید على محّمد. 
سخن،  انتشارات  تهران،  افشار،  ایرج  كوشش  به 

.۱۳۸۸
خطى،  نسخۀ   نفس.  حدیث  قمرتاج.  دولتآبادی، 
قمرتاج  اسناد  مجموعۀ   هاروارد،  دانشگاه  كتابخانۀ  

دولت آبادی.۱
كتابخانۀ   خطى،  نسخۀ   رساله.  مهدی.  سّید  دهجى، 
.F.57 (9)9 دانشگاه كیمبریج، مجموعۀ  ادوارد براون، ش

خطى،  نسخۀ   مشروطیت.  تاریخ  كاشانى،  شریف 
كتابخانۀ  ملى ملک، ش 606۸.

نسخۀ  خطى،  لوح ضیافت.  ازل، میرزا یحیى.  صبح 
به  اسناد  مجموعۀ   تهران،  دانشگاه  مركزی  كتابخانۀ  

شمارۀ  ۱0۷۷۲.
مجموعۀ   منیع.  ظهور  وقایع  در  بدیع  مجمل   . ــــــــــ 
كیمبریج، ش  كتابخانۀ  دانشگاه  اسناد ادوارد براون، 

.F66*(15)5

 ،۳ ج  الحق.  ظهور  تاریخ  اسداهَّلل.  مازندرانى،  فاضل 
بى جا.، بى نا. ]چاپ بهائیان[، بى تا.

در  بیان  مؤمنین  از  یکی  نوشتۀ   مصطفى.  میرزا  كاتب، 
نجف آبادی.  زین العابدین  مال  جناب  مکتوب  جواب 
كتابخانۀ   میلر،  یلیام  و مجموعۀ   خطى،  نسخۀ  

دانشگاه پرینستون، ش ۲۳۹.
هشت  احمد.  شیخ  روحى،  آقاخان؛  میرزا  كرمانى، 

بهشت. بى جا.، بى نا. ]چاپ ازلیان[، بى تا.

1 . این نسخه پیش تر با همین نام در وب گاه »دنیای زنان 
در عصر قاجار« )مجموعۀ  قمرتاج دولت آبادی( جای داشت.

گلپایگانى، سّید مهدی.  گلپایگانى، میرزا ابوالفضل؛ 
بى نا.،  تاشكند،  األعداء.  حیل  عن  الغطاء  کشف 

بى تا.
به یاد دانشمند فقید شادروان حاج  مظفری، حمیده. 
چاپخانۀ   ]تهران[،  بى جا.  دولت آبادی.  یحیی  میرزا 

فردوسى، ۱۳۲۷.
مكى، حسین. زندگانی میرزا تقی خان امیرکبیر. تهران، 

كتاب، ۱۳60. بنگاه نشر و ترجمۀ  
ایران.  مشروطیت  انقالب  تاریخ  مهدی.  ملک زاده، 

تهران، انتشارات علمى، ۱۳6۲.
جایگاه  دربارۀ   اسنادی  مقداد.  سّید  رضوی،  نبوی 
بهائى شناسى، ش  ازل در نگاه باب. فصلنامۀ   صبح 

۲ و ۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۵.
ــــــــــ . اندیشۀ  اصالح دین در ایران، مقدمه ای تاریخی. 

كتاب ما، ۱۳۹6. تهران، انتشارات شیرازۀ  
سیاسی  تالش های  به  نگاهی  مکتوم:  تاریخ   . ــــــــــ 
تدارک  و  قاجار  حکومت  با  مخالفت  در  ازلی  فعاالن 
ما،  كتاب  شیرازۀ   انتشارات  تهران،  مشروطه.  انقالب 

.۱۳۹۵
تاریخ جعفری، مندرج در: شریف  بر  دیباچه ای   . ــــــــــ 
كاشانى، شیخ محّمدمهدی. تاریخ جعفری: نمایی از 
کوشش های پیشامشروطۀ   بابیان و بهائیان و  منازعات 
نبوی  مقداد  سّید  كوشش  به  مشروطه خواه.  بابیان 

رضوی، تهران، نشر نگاه معاصر، ۱۳۹۸.
سازمان اداری بابیان در زمان اقامت میرزا یحیی  ــــــــــ . 
 ،۴ ش  بهائى شناسى،  فصلنامۀ   بغداد.  در  ازل  صبح 

تابستان ۱۳۹6.
جنبش  گزارشگری  در  بابی  وقایع نگاران  نقش   . ــــــــــ 
معاصر  یخ  تار مطالعات  فصلنامۀ   ایران.  مشروطیت 

ایران، ش 6۱ و 6۲، بهار ۱۳۹۱.
نراقى، مال محّمدجعفر. تذکرة الغافلین. نسخۀ  خطى، 
براون،  ادوارد  مجموعۀ   كیمبریج،  دانشگاه  كتابخانۀ  

.F.63 (9)9 ش
�����
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رویکرد میرزاتقی خان فراهانی در قبال 
شورش های بابی 

محمد دروگر
پژوهشگر



امیرنظام،  میرزاتقى خان  ایران،  کلیدواژه :  
ناصرالدین شاه، شورش،  یه،  قاجار سلسلۀ 
بابى ستیزی،  بهائیت،  بابیت،  جنگ، 

اقلیت های دینى.

چکیده

ازجمله  فراهانى  امیرنظام  میرزاتقى خان 
مورد  كه  است  معاصر  یخ  تار رجال 
گرفته  قرار  فراوانى  بغض های  و  حب 
بنام  شخصیت  این  گرچه  است. 
اقشار  ستایش  مورد  عمومًا  یخى  تار
و  داشته  قرار  ایرانى  جامعه  مختلف 
یست سالۀ  دو یخ  تار طول  در  ولى  دارد، 
چه  و  حیاتش  دوران  در  چه  اخیر، 
ضعف  و  قوت  با  همواره  آن،  از  پس 
نیز  كینه  و  بغض  سر  از  قضاوت  مورد 
كه  مواردی  از  یكى  است.  گرفته  قرار 
قرار  مورداتهام  طریق  آن  از  امیر  همواره 
ماجرای  در  دگراندیش ستیزی  مى گیرد، 
مقال  این  در  است.  بابیه  سركوب 
دگراندیشى  از  تعریفى  ارائۀ  با  تا  برآنیم 
بررسى  كنار  در  دگراندیش ستیزی،  و 
در  ایران  اجتماعى  سیاسى  اوضاع 
سال های اولیۀ سلطنت ناصرالدین شاه 
قاجار و نیز با نگاهى به سلوک سیاسى 
ی  كاو وا به  میرزاتقى خان،  اجتماعى 

یم. این مهم بپرداز
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به صورت  امیر  اقدامات  تک تک  است، بررسى 
كه  گانه است؛ به دور از پدیدۀ زمان پریشى  جدا

موجب به خطا رفتن تحلیل هاست. 

طرح مسئله- 2
و  مخالفان  دستاویزهای  مهم ترین  از  یكى 
كردن چهرۀ او  دشمنان میرزاتقى خان برای سیاه 
ی، عملكرد امیر  و دیو ساختن از و
میرزاعلى محمد  ادعای  برابر  در 
جماعت  فعالیت های  و  باب 
دشمنان  كه  آنچه  است.  بابیه 
روشنفكران  برخى  نیز  و  امیر 
به طور  مى كنند،  مطرح  منتقد 
است  محور  این  برگرد  عمده 
در  پیروانش  و  یاران  و  باب  كه 
جای  دینى  دگراندیشان  حوزۀ 
با انگیزۀ  داشتند و میرزاتقى خان 
سابقۀ  كه  دگراندیش ستیزی 
آن ها  با  جنگ  به  دارد،  بشر  یخ  تار در  طوالنى 

رفت.۳

كه به بررسى این ادعا  در این مقاله برآن هستیم 
یم. بپرداز

تعریف دگراندیش ستیزی- 3
فرهنگ معین، دگراندیش را به معنای »دارای اندیشه 

متفاوت با اندیشة حاكم بر جامعه«۴ مى داند.

شود  ع  رجو گفتار  این  داعیان  از  نمونه ای  به عنوان   .۳
در  دگراندیشان  کشتار  بر  مقدمه ای  مسعود،  به:نقره کار، 

ایران؛ پیام ۲01۳.

4. فرهنگ معین.

مقدمه- 1
)زادۀ۱۱۸6   فراهانى  میرزامحمدتقى خان 
کـ  درگذشتۀ۲0   خورشیدی در روستای هزاوه ارا
فین كاشان(،  دی ۱۲۳0 خورشیدی در باغ 
سال   ۳ كه  كوتاه مدتش  صدارت  دوران  در 
حیات  از  دوره ای  انجامید  طول  به  ماه   ۳ و 

گذاشت  سر  پشت  را  سیاسى 
موردبحث  امروز  همین  تا  كه 
مختلف  جناح های  مناقشه  و 
كثریت  ا سویى  از  است.  فكری 
بت  حد  در  را  او  ایرانى  جامعه 
اصالح طلبى  و  آزادی خواهى 
دیگر،  سوی  از  و  مى برند  باال 
یاد«۱  ز »ابن  را  او  گروهى 
را  همت  »سمند  كه  مى خوانند 
استبداد  و  خودسری  میدان  در 
بود  شخصى  وزیر  این  بتاخت. 
و  ک  بى با و  ک  سفا بى تجربه... 

ک«۲ در خونریزی چابک و چاال

كارنامه سیاسى، نظامى و امنیتى امیرنظام  نقد 
دقتى  نیازمند  و  خطیر  واجب،  امری  فراهانى، 
اسناد  آمدن  به دست  با  امروزه  كه  است  فراوان 
دوران  اواخر  به  مربوط  مختلف  مكتوبات  و 
محمدشاه قاجار و اوایل دورۀ ناصری سهل تر از 
ضروری  كه  آنچه  بااین همه  مى نماید.  گذشته 

1 . عبدالحمید اشراق خاوری، تاریخ نبیل زرندی، ص 4۷5
مقاله شخصی سیاح، مؤسسۀ  ۲. عباس افندی، عبدالبهاء، 
بلسان  امری  آثار  نشر  مّلی  لجنه  آلمان،  امری  مطبوعات 

فارسی و عربی، آلمان:هوفهایم، ۲001 م، ص 1۹

را  او  ایرانی  جامعه  کثریت  ا
آزادی خواهی  بت  حد  در 
می برند  باال  اصالح طلبی  و 
او  گروهی  دیگر،  سوی  از  و 
می خوانند  زیاد"   "ابن  را 
در  را  همت  "سمند  که 
میدان خودسری و استبداد 
شخصی  وزیر  این  بتاخت. 
و  ک  سفا بی تجربه...  بود 
ک و در خونریزی چابک  بی با

ک"  و چاال
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»دگراندیشى   مى گوید:  دراین باره  نیز  قلى پور 
و  تک بعدی  دیدگاه های  نفى  معنای  به 
پدیده ها  تجزیه وتحلیل  به منظور   تحمیلى، 
به  رسیدن  مسیر  در  القایى  تلقینات  طرد  و 
حقیقت است. با این تعریف، یک دگراندیش، 
و  وا نهاده  را   كلیشه ای   و  متداول  اندیشه های 

خود به اندیشیدن مى پردازد.«۱

در  دگراندیش ستیزی  توضیح،  این  با 
ایدئولوژی  دارای  كه  توتالیتری  حكومت های 
حكومت ها  این گونه  مى دهد.  رخ  هستند 
در  سعى  آلمان(  در  نازی ها  )مانند 
دارند  خود  مردمان  عقاید  یكپارچه سازی 
طرق  از  را  مخالف  اندیشه  های  صاحبان  و 

مختلف سركوب مى كنند.

رفتار میرزاتقی خان با اقلیت  های مذهبی- 4
خارجى  های  گفته  های  از  كه  آنچه  براساس 
امیر   دربارۀ  سیاست  برمى آید،  ایران  مقیم 
از  فراتر  چیزی  ایران  كن  سا دینى  اقلیت  های 
اسالمى بود.  جوامع  برخى  در  معمول  تساهل 
موجود  نامه نگاری  های  بعضى  در  كه  آن گونه 
میان دیپلمات  های انگلیسى و وزارت خارجه 
انگلستان دیده مى شود، از میرزاتقى خان تحت 
كه  پیداست  كرده اند.  یاد  »روشنفكر«  عنوان 
انتساب امیر به این عنوان در شرایط اجتماعى 
درحالى كه  و  ناصری  دوره  اوایل  سیاسى 
پیش  مرحله  در  تازه  ایرانى  روشنفكر  جامعۀ 
1. قلی پور ثانی، محسن، تأملی بر اندیشه  های سانتریستی، 

بازتاب اندیشه، آذر 1۳۸1، شماره ۳۳.

اهمیت  حائز  اندازه  چه  تا  است،  خود  تولد  از 
به جامانده  نامه  های  و  اسناد  بررسى  با    است. 
از مكاتبات میان دیپلمات  های خارجى مقیم 
و  روس  سفارت  دو  اعضای  باالخص  و  ایران 
سال  ها  یافت  در مى توان  به وضوح  انگلیس، 
برابری آحاد ملت«  از مطرح شدن »مفهوم  قبل 
عملى  به صورت  امیرنظام  مشروطه،  دورۀ  در 
همۀ  برای  شرایطى  چنین  ایجاد  دنبال  به 

اقلیت  های مذهبى بود.۲

و  دگراندیشى  باال   دربارۀ  یف  تعار به  باتوجه 
امیر  رفتار  گرفتن  درنظر  با  و  دگراندیش ستیزی 
بابى  ها  اینكه  از  فارغ  مذهبى،  اقلیت  های  با 
میرزاتقى خان  قطعًا  خیر،  یا  بودند  دگراندیش 

دگراندیش ستیز نبود.

رفتار میرزاتقی خان با روحانیان قدرت طلب- 5

اقلیت  های  به  نسبت  كه  تساهلى  برخالف 
ارادت  باوجود  و  مى شد  داشته  روا  مذهبى 
میرزاتقى خان به علمای بزرگ شیعه، خصوصًا 
)داماد(  عرب  سیدمحمدصالح  چون  افرادی 
شیخ العراقین،  تهرانى،  عبدالحسین  شیخ  و 
روحانیت  دستگاه  برابر  در  امیر  سیاست  و...، 
امیر  بود.  سختگیرانه  بسیار  مواردی  در  شیعه 
عرفى  سیاست  اصالت  به  عملى  اعتقاد 
جوامع  با  خود  رفتار  جهت  همین  به  و  داشت 
"دور  داد:  قرار  محور  دو  بر  را  ایرانى  مذهبى 

فریدون،  آدمیت،  به:  شود  مراجعه  بیشتر  گاهی  آ برای   .۲
اسفند  هفتم،  چاپ  خوارزمی،  تهران،  ایران،  و  امیرکبیر 

1۳6۲، صص 4۳5 تا 441.
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و  "آزادی  و  سیاست"  از  مذهب  نگهداشتن 
درحالى كه  و  اساس  همین  بر  دینى".  مدارای 
پرهیزكار  و  عامل  علمای  فقاهتى  دستگاه  از 
ی حقوقى را به دستگاه  حمایت مى كرد و دعاو
مــقـابل  در  مى داد،۱  ارجاع  آن ها  قضــایى 
سیاست  در  كه  امام جمعه  هایى  و  روحانیان 
دخالت مى كردند و به دنبال بسط قدرت خود 

و چنین حق  بودند، مى ایستاد 
قائل  آنان  برای  را  مسئولیتى  و 
روحانیان  و  او  میان  لذا  نبود، 
پنهان  كشمكشى  قدرت طلب 
وجود داشت. "با این وجه نظر، 
تصادم قدرت دولت و دستگاه 
بود.  محتوم  امری  روحانى 
به  تهران  امام جمعۀ  تحریک 
علیه  شهر  مردم  برانگیختن 
كردن  معجزه  داستان  امیر، 
مداخلۀ  و  تبریز  امامزادۀ 
امام جمعۀ  و  شیخ االسالم 
آنان  ایستادگى  و  آذربایجان 
كشمكش  آن  دولت،  برابر  در 

پنهانى را آشكار ساخت."۲ 

کیان - 6 اولویت امیرنظام فراهانی، حفاظت از 
وطن بود.

شیخ العراقین  با  امیر  رابطۀ  به  می توان  نمونه  به عنوان   .1
ناصرالدین شاه،  و  امیرکبیر  سیدعلی،  داوود،  آل  کرد:  اشاره 

تهران، رایزن 1۳۹4، صص 4۹۲ تا 4۹4. 
۲ - آدمیت، 4۲4.

از بررسى رفتار امیرنظام فراهانى با اهالى ادیان 
كه آنچه برای  و مذاهب مختلف مشاهده شد 
میرزاتقى خان اهمیت داشت حفظ و حراست 
كیان حكومت و استواری مرزهای ایران بود و  از 
گر در این میان سری به سركشى و طغیان بلند  ا
مى شد، خاخام یهودی باشد یا روحانى شیعه، 
كردن  كوتاه  امیر  جناب  آخر  و  اول  سیاست 
دست او بود، فارغ از اینكه چه 

دین یا مذهبى داشته باشد. 

سیاسى  زندگى  به  نگرش  با 
آثار  بررسى  و  میرزاتقى خان 
به راحتى  او،  نامه  های  و 
یک  امیر  كه  دریافت  مى توان 
معنای  در  ناسیونالیست 
این  بر  شاهد  بود.  آن  امروزین 
به جامانده  نوشته  های  مطلب 
از وی و نیز آرای ناظران خارجى 
  دربارۀ مشارالیه   است. در میان 
استفاده  مى توان  امیر  نامه  های 
چون  اصطالحاتى  و  مفاهیم  از 
ک" و "عزت  "غیرت ملت و خا
معنای  در  كه  كرد  مشاهده  به وفور  را  ملتى" 

ناسیونالیسم غربى است.

نیز  غربى  دیپلمات  های  اسناد  و  نامه  ها  در 
چندین و چندبار به وطن خواهى و وطن پرستى 
واتسون،  مثال  طور  به  است.  شده  اشاره  امیر 
از  ایران  یخ  "تار كتاب  در  انگلیسى،  مورخ 

ابتدای قرن ۱۹ تا ۱۸66" مى نویسد:

امیرنظام  رفتار  بررسی  از 
و  ادیان  اهالی  با  فراهانی 
مذاهب مختلف مشاهده شد 
میرزاتقی خان  برای  آنچه  که 
و  حفظ  داشت  اهمیت 
و  حکومت  کیان  از  حراست 
بود  ایران  مرزهای  استواری 
به  سری  میان  این  در  گر  ا و 
سرکشی و طغیان بلند می شد، 
خاخام یهودی باشد یا روحانی 
آخر  و  اول  سیاست  شیعه، 
دست  کردن  کوتاه  امیر  جناب 
او بود، فارغ از اینکه چه دین یا 

مذهبی داشته باشد. 
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حیات  تجدید  برای  كه  »]میرزاتقى خان[ 
كاردانى  كه  بود  مردی  یگانه  برخاست،  ایران 
در  همه  استوار،  اخالق  و  وطن پرستى  و 
مى توانست  و  بود  آمده  جمع  او  شخصیت 
میان  از  گیرد،  به عهده  را  دولت  كشتى  رهبری 
داشت  راه  سر  بر  كه  خطرهایى  و  صخره  ها 

بگذراند و سالمت به مقصد برساند.«۱ 

همچنین مى افزاید:

نهاده  بنا  عدالت  و  قانون  پایۀ  بر  او  »حكومت 
شده بود.«۲

سال های - 7 در  صورت گرفته  شورش  های 
صدارت   میرزاتقی خان

ابتدایى  روزهای  در  امیرنظام    میرزاتقى خان 
متعددی  شورش  های  با  حكومتش  دوران 
كه همراه با اوضاع نابسامان لشكر و  روبه رو شد 
نیز خزانۀ خالى دولت، فضایى را به وجود آورده 

كه به نابودی ایران منجر مى شد:  بود 

»با مرگ محمدشاه بیشتر والیات ایران را آشوب 
عمومى،  آشفتگى  این  پیدایش  در  گرفت.  فرا
میرزاآقاسى  حاجى  سوءسیاست  بى گمان 
كه در آن اوان  خیلى تأثیر داشت. شورش هایى 
تى،  برپا شدند این  ها بودند: فتنۀ آقاخان محال
كبرمیرزا  ا پسر  سیف الملوک میرزا  سركشى 
بر  ظل السلطان در قزوین، شورش مردم بروجرد 
كرمانشاه  كویى، طغیان اهالى  جمشیدخان ما
1 - Watson R. G., A History of Persia from the begin-
ning of Nineteenth century to the year 1858 , London, 
1866, P 371.

۲. همان، ص ۳۸۲.

كردستان  انقالب  كویى،  ما محبعلى خان  بر 
خسروخان  بر  اردالن  رضاقلى خان  عصیان  و 
گوزلو، شورش  گرجى والى و على خان سرتیپ قرا
فارس به سركردگى رضای صالح بر حسین خان 
فتح على خان  نزاع  و  كرمان  بلوای  نظام الدوله، 
بیگلربیگى با عبداهَّلل خان صارم الدوله، طغیان 
آنجا،  كم  حا دوست على خان  علیه  یزد  اشرار 
بختیاری  خوانین  شورش  اصفهان،  غوغای 
بندر  كم  حا نصر  شیخ  فتنۀ  كرد،  طوایف  و 
خودسری  بندرعباس،  كم  حا انقالب  بوشهر، 
قبایل بلوچ در سیستان و بلوچستان و از همه 
محمدشاه  زمان  از  كه  بود  ساالر  فتنۀ  مهم تر 
ک تر  سهمنا روزبه روز  و  گشته  آغاز  خراسان  در 

مى گردید.«۳ 

كه سه فتنۀ بزرگ بابیه  در چنین شرایطى است 
هم رخ مى دهد!

كنون به بعضى از این شورش ها به طور اجمال  ا
شورش  های  سراغ  به  سپس  و  یم  مى پرداز

یم. سه گانۀ بابیه مى رو

تى - ۷-۱ فتنۀ آقاخان محال

یكم،  تى یا  آقاخان  محــــــال حســـــــن على شاه 
یه  سیاستمدار و یكى از رهبران اسماعیلیه نزار
و  گرفت  فتح على شاه  از  را  آقاخان  لقب  بود. 
در  داشت.  برعهده  را  فارس  حكومت  چندی 
انگلیسى  ها  كمک  با  محمدشاه  دورۀ  اواخر 
دست به شورش زد، اما سركوب شد و به هند 

۳. آدمیت، صص ۲۳۲ و ۲۳۳.
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گرچه در اواخر  كرد.۱ پایان ظاهری این فتنه  فرار 
آقاخان  بود، به جهت جایگاه  دورۀ محمدشاه 
نزاری، پیامدهای آن  یكم در میان اسماعیلیه 

تا دوره ناصری ادامه یافت. 

شورش بروجرد- ۷-۲

به  محمدشاه  مرگ  خبر  وقتى  ۱۲6۴ق.  در 
وقت،  كم  حا بر  دیار  آن  اهالى  رسید،  بروجرد 
در  زمان  آن  در  كه  كویى،  ما جمشیدخان 
محل سیالخور و اراضى بختیاری تابع بروجرد 
نرسیده  او  به  خبر  این  هنوز  و  داشت  سكونت 
ی  كردند و تمامى اموال و دارایى و بود، شورش 
را تصاحب نمودند. درنهایت »جمشیدخان از 
آن مهلكه با تن عریان نجات یافت. ... پس به 

كوچ داد.«۲  هزار تعب... یک تنه تا طهران 

كرمانشاه- ۷-۳ شورش 

به  قاجار  محمدشاه  مرگ  خبر  رسیدن  با 
كرمانشاه، مردم آن خطه هم بر محب على خان 
شهر  از  را  او  و  یدند  شور بود  كم  حا كه  كویى  ما
بیرون كردند. محب على خان با تعداد معدودی 
و  نمود  حركت  آذربایجان  سمت  به  افرادش  از 
درحال  امیر  معیت  در  كه  تازه  شاه  ی  اردو به 

حركت به سمت تهران بود، پیوست.۳

حامد،  قرائتی،  به:  شود  مراجعه  بیشتر  گاهی  آ برای   .1
بازخوانی شکل گیری فرقۀ آقاخانیه، نامۀ تاریخ پژوهان: پاییز 

1۳۸6 - شماره 11، صص 10۲ تا 146.
۲. محمدتقی لسان الملک سپهر، ناسخ التواریخ قاجاریه، به 
ص   ۳ ج   ،1۳۹0 اساطیر،  تهران،  کیان فر،  جمشید  اهتمام 

.۹4۷
۳. همان ص ۹4۷.

وقایع فارس- ۷-۴

در همان روزها، مردم شیراز هم بر حسین خان 
واقعه  این  در  كردند.  شورش  نظام الدوله 
از  تن   ۳00 شقاقى  ایل بیگى  محمدقلى خان، 
نمود.  حبس  و  گرفته  را  فارس  كم  حا سربازان 
كالنتر هم در جنگ با حسین خان  حاجى قوام 
با او همدست شد و نزدیک به ۱۵000 نفر نیرو از 
كردند و به جنگ حسین خان  قبایل جمع آوری 

رفتند.

از  حسین خان  عزل  با  درنهایت  فتنه  این  آتش 
حكومت فارس، خاموش شد.۴

كرمان- ۷-۵ بلوای 

فضل على خان  كرمان،  وقت  كم  حا چون 
كرمان  از  بلوچ  اشرار  سركوب  برای  بیگلربیگى 
به  قاجار  محمدشاه  مرگ  خبر  شد،  خارج 
كم به شهر،  كرمان رسید. به هنگام بازگشت حا
بود،  قشون  رئیس  كه  صارم الدوله  عبداهَّلل خان 
با بعضى از خوانین همدست شد و جلوی ورود 
گرفت و او را مجبور  كرمان را  فضل على خان به 

كه به تهران برود.۵ كرد 

فتنه ساالر در خراسان- ۷-6

این فتنه به نوعى بزرگ ترین و مهم ترین فتنۀ دوران 
آصف الدوله  اللهیارخان  است.  امیر  صدارت 
معتمد  بیگلربیگى   دولو،  محمدخان   )پسر 

4. همان صص ۹4۸ تا ۹5۲.
کرمان، با تصحیح  کرمانی، احمدعلی خان، تاریخ  5. وزیری 
ص   ،1۳64 علمی،  تهران،  پاریزی،  باستانی  محمدابراهیم 

.۷5۸
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و  آصف الدوله   اغوای  به  ساالر 
عوامل  انگلیسی در پی تبعید پدرش  
در  1262 ، دست  به  شورش  زده و 
نارضایتی عمومی  در  از   استفاده   با 
در  محمدشاه  ضعف  و  خراسان 
گروه های  کمک   اواخر سلطنتش، با 
محلی و رجال خودسر  و جاه طلب ، 
علم  قد  دولتی  نیروهای   برابر  در  
کرد، تا  اینکه  در  1266  به  مدد  کفایت 
و  او  امیرکبیر،  زیرکانۀ  سیاست   و 
اعوان شورشی اش دستگیر و اعدام  

شدند.

فتح على شاه   نخست وزیر   قاجار(۱  شاهان 
دلیل   به  هم   كه  بود   ۱۲۴0-۴۳ سال های   در 
مناصب   در  خدماتى اش  فعالیت های 
در  »ساالرباری«  و  آقاسى باشى«  »ایشیک 

به واسطۀ    هم  و  قاجار  دربار 
طریق  از  خویشاوندی  
مواصلت با دختر  شاه  و پیوند 
و  فتح على شاه  با   خواهرانش  
كامل  نفوذی  عباس میرزا۲، 
فراهم  یان   قاجار دستگاه   در  
آصف الدوله  بود.  كرده 
)به  سوءشهرتش  على رغم 
در   خفت بار   شكست  دنبال  
و  روس  و  ایران  دوم  جنگ 
كسب  در  كامى اش    نا بعدها 
صدارت از  قائم  مقام و حاجى 
همچنان   میرزاآقاسى(، 

از  سلطنت  تغییر  حتى  و  صدارت  ی  آرزو در  
كسانى  قوانلوها به دولوها، از طریق حمایت۳  از  

چون بهمن میرزا خواهرزاده اش  بود .

خانوادگی  نام  انتخاب  به  اشاره  با  مستوفی  عبداهلل   .1
»تاج بخش« برای این  خاندان، حکایت جالبی را ذکر می کند. 
قاجاریه  اداری  اجتماعی    سیاسی   تاریخ  یا  من  زندگانی  ح  شر

)تهران، زوار،چ ۲،1۳40( ج اول، ص 6۷.
۲. احمد عضدالملک: تاریخ عضدی، به کوشش عبدالحسین 

نوائی )تهران،علم، 1۳۷6(، ص 4۳.
که   شنیدم   ثقات  »از  می نویسد:  کتابش  در  نادرمیرزا   .۳
کرد«: تاریخ و  گفت و تحریض  آصف الدوله این سخنان به  او 
جغرافیای دارالسلطنه تبریز )تهران، اقبال، 1۳51( ص 1۷5.

ضدیت  در  آصف الدوله   شاهكار  مع ذلک 
فرزندش  برانگیختن  قوانلو ،  قاجار   با 
كه  بود  ساالر۴  به  معروف  محمدحسن خان 
در  سرداری  و  امارت  سابقۀ  به   توجه   با  دو  این 
از  خراسان   ارشد   مقام های 
زمینه های  سو،  این   به     ۱۲۵۱
گام   و  موقعیت   تحكیم 
برداشتن در جهت خودسری و 
بودند.  كرده  فراهم  را  استقالل 
ساالر به اغوای آصف الدوله  و 
عوامل  انگلیسى در پى تبعید 
به   دست    ، ۱۲6۲ در   پدرش  
از   استفاده   با  و  زده  شورش  
نارضایتى عمومى  در خراسان 
اواخر  در  محمدشاه  ضعف  و 
گروه های  كمک   سلطنتش، با 
و  خودسر   رجال  و  محلى 
كرد،  جاه طلب ، در  برابر نیروهای  دولتى قد علم 
سیاست   و  كفایت  مدد   به     ۱۲66 در   اینكه   تا  
شورشى اش  اعوان  و  او  امیركبیر،  زیركانۀ 

دستگیر و اعدام  شدند.۵

4. دو منشأ برای شهرت یافتن این نام وجود دارد: اول  مأخوذ  
ناسخ التواریخ  در  که  سپهر   قاجار   دربار  از  منصب  »ساالرباری« 
خواندن  شعر  دوم  و  کرده  ذکر  را  آن   )۳50 ص  اول،  )ج 
محمدحسن خان )از شعر فردوسی: مرا عار آید  از  این  زندگی  / 
که ساالر باشم، کنم بندگی(. که درهرحال اشتهار این لقب را در 
کثر منابع می توان یافت: هدایت، رضاقلی خان ، تاریخ روضة  ا

الصفای ناصری )تهران ، خیام ، 1۳۳۹ ( ج 10، ص ۳۲5.
کتاب  در   ح ها  شر بهترین  از  یکی  دراین باره،   .5
محدث  و  نوائی  کوشش  به   مراة البلدان  اعتمادالسلطنه: 

)تهران، دانشگاه تهران،1۳۷0( ج1، ص ۹4۷ به بعد.
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روز  كه  جمادی االول   ۱6 دوشنبه  شب  »در 
مریخ  دژخیمان  بود،  ایشان  زندگانى   آخر 
اواًل  درآمده،   ایشان  محبس  خیمۀ  به  صالبت  
امیراصالن خان  بعد  برادر،  محمدعلى خان 
بوار  دیار  روانه  را  ساالر  خود  پس  پسرش، 
خراسان  ساالر،  شورش  سركوب  گردانیدند.«۱ 

تجزیه  خطر  و  انشعاب   از   را 
یج   نجات داده امنیت را به تدر
اعاده و قدرت دولت را تثبیت 

نمود.۲

بر - ۷-۷ سربازان  شورش 
  میرزاتقى خان

تخت  به  سال  در  واقعه  این 
در  ناصرالدین شاه  نشستن 
تهران و با تحریک امام جمعه و 
تنى چند از سران قوای نظامى 
فوج  و  قهرمانیه  فوج  و  داد  رخ 
ششم تبریز و فوج خاصه و فوج 

ارک  درون  و  تهران  در  كه  قراجه داغى  شقاقى 
یدند.۳ جای داشتند، بر امیر شور

یه ای در خراسان- ۷-۸ شورش مالحسین بشرو

در  است.  یه  بشرو مردم  از  تن  یک  "مالحسین 
مانند  رسمیه  علوم  كسب  به  زندگانى  آغاز 
صرف و نحو و فقه و اصول روزگار مى گذاشت و 
کوشش  1. خور موجی ، محمد جعفر: حقائق االخبار ناصری، به 

حسین خدیوجم  )تهران، زوار، 1۳44( ص ۸4  و ۸5 .
۲. برای مطالعۀ بیشتر مراجعه شود به "سپهر، همان، صص 

۹۷1 تا ۹۹4 و 1041 تا105۷ و 10۹۷ تا1104. 
۳. سپهر، همان، صص 1006 تا 1010.

كه در تحصیل علوم با علمای  آن نیرو نداشت 
كند.  بساز  را  خود  سامان  و  شود  انباز  عهد 
ی چاره هر روز رأیى مى زد و حیلتى  الجرم از رو
افتاد  مسموع  را  او  وقت  این  در  مى انگیخت. 
كه میرزاعلى محمد باب از بوشهر به شیراز سفر 
را  خود  تازه  شریعتى  و  جدید  قانونى  به  و  كرده 
بى  پس  ساخته.  بلندآوازه 
شیراز  طریق  خراسان  از  توانى، 
بدان  ورود  از  بعد  و  برگرفت 
به نهانى میرزاعلى محمد  بلده 
را  او  آئین  و  كرد  دیدار  را  باب 

پذیرفتار شد".۴ 

»اول  را  یه ای  بشرو مالحسین 
نامیده اند  بالباب«  آمن  من 
و  خوانده اند  الباب«  »باب  و 
جایگاه  نشان دهندۀ  خود  این 
باالی او در نزد بابیان است. در 
شب پانزده جمادی االول ۱۲60 
كه به باب ایمان آورد ـ فتنۀ بابیه عماًل شروع شد 
یت یافت تا به خراسان برود  ـ از طرف باب مأمور
و از طریق تبلیغ و نیز جمع آوری سالح، زمینه را 
برای آغاز یک قیام فراهم سازد. براساس همین 
تفسیر  كتاب  از  نسخه ای  همراه  به  و  دستور 
خراسان  به  »احسن القصص«  یوسف  سورۀ 
كمک مالعبدالخالق یزدی و  رفت و در آنجا با 
مالعلى اصغر مجتهد نیشابوری  مردم را به مرام 
بابیت فرا مى خواند و گروهى را به گرد خود جمع 

4 . سپهر، همان، ص 1010.

بشرویه ای بعد از اینکه از تهران 
مالمحمدعلی  به  شد،  اخراج 
قرةالعین  طاهره  و  بارفروشی 
خواست  آن ها  از  و  نوشت  نامه 
آغاز قیام و تسخیر نظامی  برای 
پس  بیایند.  خراسان  به  ایران 
به  نیز  خودش  نامه  ها  ارسال  از 
کمک  با  آنجا  در  و  رفت  مشهد 
مردم  یزدی،  مالعبدالخالق 
بابیت  به  علنی  به صورت  را 

فراخواند. 
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گشت و مرام بابیت را تبلیغ  نمود و  شهربه شهر 
یه ای  كه مالحسین بشرو كرد. الزم به ذكر است 
نظیر  شهرهایى  در  خراسان،  به  رسیدن  از  قبل 
ی  رو بر  بابیت  تبلیغ  به  نیز  كاشان  و  اصفهان 
كسانى  مسیر  همین  در  و  مى پرداخت  منابر 
كاشى  میرزاجانى  و  هراتى  مالمحمدتقى  چون 
تبلیغات  براثر  نقطةالكاف(  كتاب  )نویسندۀ 
از  سپس  ی  و پیوستند.  بابیت  به  یه ای  بشرو
جانب  از  را  نامه ای  و  شد  تهران  راهى  كاشان 

باب به نزد محمدشاه برد با این شرح: 

مرا  متابعت  و  گردن  بر  مرا  بیعت  حمل  گر  »ا
بزرگ  را  شما  سلطنت  این  ید،  شمار واجب 
فرمان  تحت  در  را  خارجه  دول  و  كرد  خواهم 

شما خواهم داشت.«۱

به سرعت  را  او  داد،  شاه  به  را  نامه  این  چون 
از  بعد  یه ای  بشرو كردند.  بیرون  تهران  از 
مالمحمدعلى  به  شد،  اخراج  تهران  از  اینكه 
از  و  نوشت  نامه  قرةالعین  طاهره  و  بارفروشى 
نظامى  و تسخیر  قیام  آغاز  برای  آن ها خواست 
نامه  ها  ارسال  از  پس  بیایند.  خراسان  به  ایران 
كمک  با  آنجا  در  و  رفت  مشهد  به  نیز  خودش 
علنى  به صورت  را  مردم  یزدی،  مالعبدالخالق 
با  مشهد  در  كارشان  چون  فراخواند.  بابیت  به 
كم خراسان مواجه شد  مخالفت حمزه میرزا حا
شهر  آن  از  یدند،  شور آن ها  بر  نیز  شهر  مردم  و 
خارج شد و به سبزوار رفت. در سبزوار میرزاتقى 
ی پیوستند و راهى  جوینى و عده ای دیگر به و

1 . سپهر، همان، ص 1011.

آمده،  یخ  توار در  كه  آنچه  طبق  شدند.  میامى 
تن   ۳6 میامى،  در  آن ها  تبلیغ  و  فعالیت  براثر 
بر  میامى  مردم  اما  شدند  بابى  شهر  آن  مردم  از 
یدند و آن ها را از شهر بیرون  یه ای شور یاران بشرو
كردند  بسطام  و  شاهرود  عزم  آنان  لذا  كردند، 
مردم  شدید  مخالفت  با  جا  دو  هر  در  چون  و 

گرفتند. روبه رو شدند، راه مازندران را در پیش 

را  بابى ها  كه  سعیدالعلماء  ترس  از  مازندران  در 
بود، همراه  پراكنده ساخته  و  كرده  بیرون  بابل  از 
پیروانش در جنگل  های مازندران، روزی یك فرسخ 
یا نیم فرسخ راه مى پیمود. مریدانش مى گفتند او 
در انتظار امری به سر مى برد و او نیز به اطرافیانش 
كه  مى گفت: منتظر چیزی هستم. در همین ایام 
سال ۱۲6۴ه. ق. بود، خبر فوت محمدشاه )پدر 
ناصرالدین شاه( رسید و مالحسین بشرویه گفت: 
من منتظر همین خبر بودم. فرصت هرج ومرج آن 
كه  باعث شد  عصر و ضعف حكومت مركزی، 
گل آلوده  آب  این  از  را  استفاده  بیشترین  بشرویه 

نماید. او به پیروانش مى گفت:

یاران  از  و ما  امام زمان است  »سیدعلى محمد 
ما  نصیب  پیروزی  و  فتح  به زودی  و  هستیم  او 
كربالست و من  مى شود... داستان ما داستان 
مى شویم،  شهید  مازندران  در  نفر  هفتادودو  با 
هركسى میل به شهادت ندارد برگردد. ما وقتى 
ما  برای  نجاتى  راه  شدیم  مازندران  وارد  كه 
خواهیم  آنجا شهید  در  نفر   ۷۲ با  من  و  نیست 
كه پشت  كوفه  شد و من با هفتادودو نفر از َظهر 

بارفروش )بابل( است، خروج خواهیم نمود.«
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كه  كربال خواند و خود را از شهدای آن،  او بابل را 
سخن  كوتاه  مى كنند.  رجعت  شهادت  از  پس 
حركت  بابل  سوی  به  نفر   ۲۳0 همراه  او  آنكه 
سى  نمودند،  حمله  آن ها  به  بابل  مردم  كردند، 
یست نفر ماندند، این  گریختند، دو نفر از آن ها 
به  و  پرداختند  غارت  و  قتل  به  نفر  یست  دو
جایى  به  كار  نمى نمودند،  رحم  كبیر  و  صغیر 
كه اهل شهر بابل آن ها را در محاصره قرار  رسید 
كاروان سرایى در سبزه میدان پناه  دادند. آنان به 
بردند و در برابر هجوم جمعیت شهر، به سختى 
عباس قلى خان  با  سرانجام  نمودند.  وحشت 
كره نمودند و از او خواستند  یجان مذا كم الر حا
شوند،  خارج  شهر  از  تا  دهد  راه  آن ها  به  كه 
مشروط به اینكه دست از قتل و غارت بردارند. 
مالحسین  و  كرد  موافقت  عباس قلى خان 

یه با پیروان خود، از بابل بیرون رفتند. بشرو

برای  اصلى  نقش  مازندرانى،  سعیدالعلماء 
بسیج مردم و بیرون نمودن آن ها را داشت، همۀ 
كه به سعیدالعلماء دست  تالش آن ها این بود 
مردم  هجوم  برابر  در  ولى  بكشند،  را  او  و  یابند 

كام ماندند. تحت رهبری سعیدالعلماء نا

جنگ بزرگ قلعه طبرسى1- ۷-۹

و  بزرگ ترین  از  یكى  طبرسى  قلعۀ  واقعۀ 
ک ترین شورش  های بابى  ها علیه حكومت  هولنا
به  كه حدود دو سال  مركزی است. در جنگى 

1. نگارنده امیدوار است بتواند به زودی شرحی مفصل از واقعۀ 
جنگ بزرگ قلعۀ طبرسی برپایۀ منابع بابی، بهائی، مسلمان و 

اسناد و گزارش های ناظران غیرایرانی منتشر کند. 

مالحسین  رهبری  به  بابى  ها  انجامید،  طول 
بارفروشى )قدوس(  یه ای و مالمحمدعلى  بشرو
دست  به قدری  و  نمودند  عمل  متهورانه  چنان 
كه ترس و وحشت تمامى ایران  به جنایت زدند 

گرفت. را فرا 

ادوارد براون در تشریح واقعۀ قلعۀ شیخ طبرسى 
مى نویسد:

مكانى  ... در  باب  »پیروان سیدعلى محمد 
گردهم  بود،  آنجا  طبرسى در  آرامگاه شیخ  كه 
ی  آمدند. در اینحا مردان تعلیم دیده... با نیرو
مجبور  ماه ها  باورنكردنى،  مهارت  و  شجاعت 
به جنگ با قوای سلطنتى بودند و بارها و بارها 
نیروهای دولتى را شكست داده و موجب شده 
ناامید  دولتى  قوای  از  برخى  حتى  كه  بودند 
یه  بشرو مالحسین  ایشان  شجاع  رهبر  شوند. 

بود.«۲

بنا بر آنچه نویسندگانى چون لسان الملک سپهر 
میرزاجانى  و  نو  یخ  تار صاحب  جهانگیرمیرزا  و 
آورده اند،  و...  الكاف  نقطة  نویسندۀ  كاشانى 
جنگ  به  منجر  كه  یه ای  بشرو مالحسین  فتنۀ 
بزرگ قلعه طبرسى شد، قبل از مرگ محمدشاه 
كه سعى  كم مازندران  آغاز شد. اردشیرمیرزا حا
در سركوبى پیروان باب نموده بود، به علت عدم 
امیرزاده  و  نموده  مراجعه  پایتخت  به  موفقیت 

2. Stenstrand’S, August J; Browne, Edward G (2006). 
“BABISM”. In al-Ahari, Muhammad Abdullah. THE 
COMPLETE CALL TO THE HEAVEN OF THE 
BAYAN. Daltaban Peyrevi. Chicago: Magribine 
Press. p. 28. ISBN 1-56316-953-3.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87:%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8/1-56316-953-3
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به جای   ۱۲6۴ رمضان  ماه  اواخر  در  خانلرمیرزا 
ی نیز به  ی انتخاب و به مازندران وارد شد. و و
امكان  پى در پى  مبارزات  و  شورش ها  جهت 
یافت خبر مرگ محمدشاه به  تحرک نیافته با در
دارالخالفه مراجعت مى نماید. در ابتدا خوانین 
محلى و روحانیان به درگیری با نیروهای تحت 

یه،  بشرو مالحسین  فرماندهى 
نهضت  رجل  دوم  را  ی  و كه 
آورده اند،  حساب  به  بابیه 
 ۸00 حدود  ی  و مى پردازند. 
با  داشـــته است.۱  هواخواه 
شكست خانلرمیرزا، امیرنظام، 
به جای  را  مهدی قلى میرزا 
و  داشت  مأمور  خانلرمیرزا 
باب  در  والیت  آن  بزرگان  به 
حلقه،  و  طایفه  این  قلع وقمع 
كار  چون  شد.۲  صادر  فرمان 
به  مالحسین  رسید،  اینجا  به 
۲0كیلومتری  در  قدوس  دستور 

آرامگاه شیخ  محل  در  )بابل(  بارفروش 
طبرسى قلعه  و خندقى ساخت.

سپهر در توصیف این قلعه مى نویسد:

مازندران  بزرگان  كردن  سفر  یه  بشرو »مالحسین 
گرفت  را به درگاه شاهنشاه ایران، به فال مبارک 
و آسوده خاطر در مزار شیخ طبرسى به ساختن 
]=قلعه ای  مثمن  حصنى  پرداخت.  قلعه 

1. خورموجی، همان، ص 5۸.
۲. رضا قلی خان، هدایت. روضة الصفای ناصری. جلد10، 

ص 4۳۳.

ذراع  ده  را  آن  بروج  و  كرد  بنیان  گوشه[  هشت 
ارتفاع دادند و بر زبر آن بروج، بنیانى دیگر از تنۀ 
بنمودند  مثقب ها  و  برآوردند  بزرگ  درخت های 
فصیل  بهر  از  كردند.  حفر  عمیق  خندقى  و 
كه برابر  كریزی چنان افراشته داشتند  قلعه، خا
بروج  و  جدران  در  مرتبه  سه  و  آمد  قلعه  بروج 
نشیمن  تفنگچى  بهر  از  قلعه 
كردند و از قلعه برای عبور  مقرر 
به خندق راهى چند بگشادند 
كریزی  خا نیز  قلعه  درون  از  و 
مردم  تن   ۲000 چنانكه  كردند، 
كه در قلعه حاضر بودند،  بابیه 
نشیمن  كریز  خا همان  در 
داشتند و ساختۀ جنگ بودند 
كریز  و در میان دیوار قلعه و خا
كرده بودند و  گام، چاه  هر چند 
ذلق  ها  و  نیزه  ها  چاه  هر  بن  در 
كردند  نصب  آهن  و  چوب  از 
ک  خاشا و  خار  با  را  آن  سر  و 
گر وقتى لشكر بدان قلعه یورش برد  پوشیدند تا ا

و به درون شود، به چاه درافتند و تباه شوند.«۳

پس  یه ای  بشرو نوشته اند،  منابع  آنچه  بنابر 
نیرویى  كردن  جمع  و  قلعه  ساخت  اتمام  از 
كه  كرد  اعالم  بابیان،  از  تن   ۲000 به  نزدیک 
خواهد  برپا  بیانى  جهانى  حكومت  به زودی 
باید مازندران به تسخیر  از هرچیز  اما قبل  شد، 
و  نموده  تهران حركت  به سمت  و سپس  درآید 

۳. سپهر، همان، ص 101۸.

از  یکی  طبرسی  قلعۀ  واقعۀ 
ک ترین  هولنا و  بزرگ ترین 
علیه  بابی  ها  شورش  های 
در  است.  مرکزی  حکومت 
به  سال  دو  حدود  که  جنگی 
به  بابی  ها  انجامید،  طول 
بشرویه ای  مالحسین  رهبری 
بارفروشی  مالمحمدعلی  و 
عمل  متهورانه  چنان  )قدوس( 
به  دست  به قدری  و  نمودند 
که ترس و وحشت  جنایت زدند 

گرفت. تمامی ایران را فرا 
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پیرامون  روستاهای  با  بابى  ها  ارتباط  طبرسى، 
غارت  طریق  از  نتوانستند  دیگر  و  شد  بریده 
كنند.  تأمین  را  خود  مایحتاج  روستایى،  مردم 
بابى ها  جنایات  و  یورش  ها  بازهم  بااین حال 
 ،۱۲66 سال  ربیع االول  دهم  در  داشت.  ادامه 
به  وادار  را  مسلح  نیروهای  آنان  شبانۀ  یورش 
نفت  بشكه های  با  شب  این  در  كرد.  هزیمت 
و  كشیدند  آتش  به  را  لشكریان  استقرار  مكان 
را  لشكر  فرماندهان  از  تن  دو  ازجمله  بسیاری 
شبیخون،  همین  حین  در  رساندند.۳  قتل  به 
یه ای از ناحیۀ سینه و شكم مورد اصابت  بشرو
از  قلعه  به  بازگشت  از  پس  و  گرفت  قرار  گلوله 
اسب افتاد و جان داد.۴ پس از مدت ها جنگ 
دلیل  به  بابیان  مالحسین،  شدن  كشته  و 
قحطى و نایابى غذا در قلعه، مجبور به تسلیم 
از  جمعى  مهدی قلى میرزا  دستور  به  شدند. 
به مازندران  را  باقى  و  كشتند  را در قلعه  بابیان 

كمه شوند.۵ فرستادند تا در آنجا محا

شورش حجت در زنجان- ۷-۱0

مبادرت    ۱۸۵0 مه   ۵ یخ   تار در   زنجان   »بابیان 
)قاجاری (  فرماندار   علیه  مسلحانه  قیام  به  
همراه  به  بابى،  جنگجوی   ۲000 كردند.  شهر 
روحانى  یک  رهبری  با  خود،  خانواده های 
در  زنجانى،  حّجت  به  معروف  بابى ،  متنفذ  
را برای  كرده  و خود   از  شهر سنگربندی   بخشى  

۳. هدایت، همان، ص 4۳4.
4. سپهر، همان، 10۲۷.

5- سپهر، همان، صص 10۳۲ تا 10۳6 .

نزدیكى  در  كه  كوهى  كنار  در  و  بگیرند  را  آنجا 
اهالى  از  نفر   ۱۲000 است  عبدالعظیم  شاهزاده 
بود:  باب  دستور  عین  این  و  بكشند  را  تهران 
"ینحدرون من جزیره الخضرا الى سفح الجبل 
ک."۱ الزورا و یقتلون نحو اثنى عشر الفًا من االترا

گروهى  میرزاتقى خان   ۱۲6۴ ذی حجه  در 
مازندران  به  تهران  از  بابیان  سركوبى  برای  را 
بابى ها  از  هم  نیرو  آن  اما  داشت،  گسیل 
افرا  قریه  به  آن ها  از  گروهى  و  خوردند  شكست 
عقب نشینى  این  پى  در  كردند.  عقب نشینى 
كشتار  از  پس  و  شده  مذكور  ده  وارد  بابى  ها 
كه  قوای نظامى، مانند مغول  ها هر جنبده ای را 
كودكان نیز  كشتند و بر زنان و  در آن دیار بود نیز 
رحم نكردند. »آنگاه آتش به قریه در زده تمامت 
و  بسوختند  را  بوستان  و  باغ  و  سرای  و  خانه 

كردند.«۲ ک پست  دیوارها را با خا

یاران  توسط  انجام شده  جنایت  تنها  این 
و  لشكر  هزیمت  خبر  چون  نبود.  یه ای  بشرو
رسید،  تهران  به  بابیه  پى درپى  جنایت  های 
در  تازه نفسى  نیروهای  میرزاتقى خان  دستور  به 
شیخ  قلعۀ  سوی  به  تهران  از  تن   ۷000 حدود 
بابى ها  دژ  محاصرۀ  و  شد  فرستاده  طبرسى 
بابى ها  علیه  هم  روحــانیون  گردید.  آغــاز 
نظامى  قوای  بااین حال  دادند؛  )جهاد(  فتوای 
را  شورش  به سرعت  نشد  موفق  حكومت 
كند. سرانجام با تكمیل محاصرۀ قلعه  سركوب 

1. علی محمد باب، احسن القصص، سوره القتال.
۲. سپهر، همان، ص 10۲1.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ساخت  اتمام  از  پس  بشرویه ای 
قلعه و جمع کردن نیرویی نزدیک 
کرد  به 2000 تن از بابیان، اعالم 
که به زودی حکومت جهانی بیانی 
برپا خواهد شد، اما قبل از هرچیز 
درآید  تسخیر  به  مازندران  باید 
حرکت  تهران  سمت  به  سپس  و 
کنار  را بگیرند و در  نموده و آنجا 
شاهزاده  نزدیکی  در  که  کوهی 
از  نفر   12000 است  عبدالعظیم 
اهالی تهران را بکشند و این عین 

دستور باب بود.

بیش  جمعیتى  كه  دولتى،  نیروهای  با   مقابله 
بعد،  نه ماه  آماده ساختند.  بابیان داشتند،  از 
خانه های  آخرین  ارتش ،  نیروهای   هنگامى كه 
كردند ،  تصرف   را   بابیان   اشغال  در  مخروبۀ 
آنجا،  در   باقى مانده   بابى  جنگجویان  تعداد  

كه  بود،  نفر  یكصد  از  كمتر 
مجازات  به  تا  شدند  دستگیر 

عمل خود برسند.«۱

از  زنجانى  مالمحمدعلى 
العلمای  شریف  گردان  شا
نزد  مدتى  ی  و بود.  مازندرانى 
علم  كسب  به  شریف العلما 
پرداخت و سپس راهى زنجان 
میان  در  نتوانست  اما  شد، 
جایگاهى  شهر  آن  علمای 
اینكه  برای  لذا  آورد؛  به دست 
برای  و  بیابد  طرفدارانى  بتواند 
یاستى  ر دســـــتگاه  خویش 

او  آورد.  ی  رو شاذ  فتاوایى  صــــدور  به  بسازد، 
درنهایت توسط علما و فضالی زنجان طرد شد 
و به دستور محمدشاه او را به تهران آورده و در 
دستور  و  دادند  جای  كالنتر  محمودخان  خانه 
كه دیگر به زنجان سفر نكند و  كید صادر شد  ا

دست از صدور فتاوای بدعت آمیز بردارد.

1. والبریج، جان، شورش بابیان در زنجان، نشریۀ مطالعات 
والبریج،  جان  1۹۹6(؛  زمستان  و  )پاییز    ۲۹ سال   ایران، 
فصلنامۀ  زنجان،  در  بابیان  شورش  فرناق،  حمید  ترجمه 
بهائی شناسی، شماره ۷ و ۸، پاییز و زمستان 1۳۹۷، ص1۹۲-

.۲۳6

شروع  ی  و با  باب  على محمد  زمان  همین  در 
به  منجر  نامه نگاری  ها  این  و  كرد  مكاتبه  به 
كه  ی شد، چرا ایمان آوردن حجت زنجانى به و
كه  مى كرد  تصور  و  بود  یاست  ر پى  در  حجت 
از طریق پیوستن به بابى  ها مى تواند به این امر 

دست یابد.

تا  بود  منوال  این  بر  اوضاع 
درگذشت  محمدشاه  اینكه 
ی  و جای  بر  ناصرالدین شاه  و 
ماه  چند  از  بعد  و  نشست 
ایشیک  كه  را  امیراصالن خان 
به  مأمور  بود،  دربار  آقاسى 

كرد. حكومت زنجان 

به  امیراصالن خان  ورود  از  بعد 
بابیه  زنجان و در حین شورش 
از  حجت  طبرسى،  قلعۀ  در 
از  و  نموده  استفاده  فرصت 
فرار  كالنتر  محمودخان  خانه 
كرد و به زنجان بازگشت و در آنجا به تبلیغ آئین 
باب پرداخت. »در زمانى قلیل بیش وكم قریب 
كرد و این قصه  كس بر سر خویش انجمن   ۱۵000

كارداران دولت را اصغا افتاد.«۲

فتنۀ  اینكه  برای  امیرنظام  جهت  همین  به 
به  نشود،  آغاز  یه ای  بشرو فتنه  چون  دیگری 
به سرعت  را  حجت  تا  داد  دستور  امیراصالن 
بفرستد؛  تهران  به  را  او  و  نموده  دستگیر 
زنجانى  مالمحمدعلى  دستگیری  كار  اما 

۲ . سپهر، همان، ص 105۹.
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معیت  در  همواره  كه  چرا نبود،  آسان  چندان 
كه  به طوری  مى كرد،  زندگى  طرفدارانش 
برود  مسجد  به  مى خواست  هرگاه  نوشته اند 
قریب به ۱000 تفنگچى او را همراهى مى كردند.۱ 
یادی  امیراصالن خان به واسطۀ اهمیت و نفوذ ز
جرأت  بود،  یافته  زنجان  در  مالمحمدعلى  كه 
موضوع  و  نداشت  را  تهران  فرمان  كردن  عملى 

ی به تهران معلق ماند.۲ فرستادن و

دولت  و  محمدعلى  گروه  میان  رسمى  نزاع 
جرم  به  بابیان  از  یكى  كه  درگرفت  زمانى 
بازداشت  مالیاتى اش  بدهى های  نپرداختن 
به  را  او  مى خواست  مالمحمدعلى  و  بود  شده 
حجت  برابر  در  امیراصالن خان  كند.۳  آزاد  زور 
به  زنجانى  محمدعلى  لذا  ننشست،  عقب 
بر  و  شده  مسلح  همگى  تا  داد  دستور  یارانش 
از  را  آن ها  برده،  یورش  زنجان  غیربابى  های 
تاراج  را  مایملكشان  تمامى  و  كرده  بیرون  شهر 
و  زدند  آتش  و  كرده  غارت  را  بازارها  نمودند، 

بسیاری از خانه  های مردم را خراب نمودند.

زنجان  جنگ  رجب   ۵ روز  در  ترتیب  بدین 
قشون  گرفت.  باال  فتنه  این  آتش  و  شد  آغاز 
فتنه  سركوب  و  دفع  بر  بسیار  سعى  دولتى 
جالدت  و  تهور  جهت  به  اما  داشتند،  بابى  ها 
قوای حجت، این امر بسیار صعب بود. دو ماه 
محمدآقا  میرزاتقى خان،  جنگ،  شروع  از  پس 

1 . سپهر، همان، ص 1060.
ح رجال ایران، ج ۳، ص 4۲۸. ۲.  بامداد، مهدی، شر

صص  همان،  سپهر،   ،44۸ ص  همان،  هدایت،  ک.  ر.   .۳
105۸-106۹، تاریخ منتظم ناصری ج ۳ صص 1110-1105.

ناصریه  فوج  سرهنگ  یوسف خان  حاجى  پسر 
زنجان  روانه  را  خاصه  تفنگدار  قاسم خان  و 

داشت و چنین حكم نمود:

اهمال  مبادا  عزیزا،  دوست  عالیجاها،  »هو؛ 
اتفاق  ملعون  مالمحمدعلى  غفلتى   دربارۀ  و 
پیدا  استخالص  فرصت  و  فرار  مجال  كه  افتد 
دست  در  مسلمًا  او  زنده  یا  كشته  باید  نماید. 
كه آن عالیجاه   بالصراحه مى نویسم 

ّ
باشد. و اال

كم خمسه  یا مقربى الخاقان امیراصالن خان حا
خواهند  مجرم  و  مقصر  میرپنجه  محمدخان  و 
بزرگ  تقصیر  این  از  همایون  حضور  در  و  بود 

گذشت نخواهد شد. به هیچ وجه 

عالیجاهان  به  و  نوشتم  عالیجاه  آن  به  حاال  از 
را  خود  احتیاط  كه  كردم  اعالم  نیز  مشارالیهما 
خواهند  مجرم  و  مقصر  یقینًا  اال  و  دارند  نگاه 

كید نیست. والسالم. یاده حاجت تأ گشت. ز

عبده  المبین.  الحق  الملک  االاهَّلل  اله  ال   
محمدتقى«۴

و  انجامید  طول  به  ماه   ۹ سخت  جنگ  این 
پایان  زنجانى  حجت  شدن  كشته  با  درنهایت 

یافت.

فتنه تبریز5- ۷-۱۱

به سال ۱۲6۵ هجری قمری، قصابى در میدان 
كند.  ذبح  ی  گاو مى خواست  »صاحب االمر« 
ی در رفت و به مسجد قائم  از زیر دست و گاو 

سیداحمد  نزد  نامه  این  اصل  غنی  قاسم  دکتر  گفتۀ  به   .4
زنجانی است؛ یادداشت های دکتر قاسم غنی، 416/۹.

5 . رک: آدمیت، همان، صص4۲۸ تا 4۳۲.
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گاو  گردن  در  و  برد  یسمانى  ر قصاب  گریخت. 
گاو زور داد، قصاب  بیرون بكشد.  تا  انداخت 
كرد. در این  به زمین خورد و درحال قالب تهى 
امر  این  و  شد  بلند  مردم  صلوات  بانگ  وقت 
كه افتد  معجزه ای تلقى شد. پس از آن، چنان 
تبریز  گردید.  چراغانى  ماه  یک  تا  بازار  دانى،  و 

به شمار  »صاحب الزمان«  شهر 
از پرداخت  را  و مردم خود  آمد 
كم  مالیات و توجه به حكم حا
به  را  گاو  دانستند.  معاف 
جامع الشرایط  مجتهد  منزل 
و  بردند  میرفتاح،  آقا  وقت، 
مردم  كشیدند.  یش  رو ترمه ای 
به  نیاز  و  نذر  با  دسته دسته 
شرف  به  و  رفته  آن  یارت  ز

به  حیوان  آن  ترمۀ  و  آمدند  نایل  سم بوسى اش 
از  ربودند. در عرض یک ماه مویى  تبرک همى 

گاو به جا نماند و همه به تبرک رفت. 

ماجرا  بخش  این  دربارۀ  سپهر  لسان الملک 
عامل  تبریزی  مجتهد  میرفتاح  مى نویسد: 
و  بود  عامه«  غوغای  و  تبریز  »فتنه  اصلى 
»سم  بوسیدن  در  كه  مذهبى،  به ظاهر  شورش 
عوام  بود،  گرفته  پیشى  دیگران  بر  مقدس«  گاو 
مردم را واداشت تا در شهرهای آذربایجان بر سر 
كوچه و بازار از معجزات حضرت گاو داستان  ها 
از  و  مقدس  تبریز  شهر  كه  زنند  نعره  و  بسازند 
حتى  است.  معاف  حكم  و  دیوان  مالیات 
و  كردند  ترسیم  زبردست  نقاشان  را  گاو  چهرۀ 

نادان  مردم  و  فروختند  مباركه  بقعۀ  زائرین  به 
صاحب الزمان  گاو  شمایل  خود  خانه  های  در 
گاو، از سر نادانى  یختند. متولیان حضرت  را آو
كاه و یونجه، به او نقل و نبات دادند و  به جای 
مردم  بمرد.  و  بیمار  مقدس  گاو  چندی  از  بعد 
بر سینه خود  فراوان درحالى كه  اندوه  و  با حزن 
جنازۀ  تشییع  مى كوفتند، 
»بزرگ مقام«  آن  از  مفصلى 
ک  خا به  مكانى  در  و  كردند 
گاو  كه هنوز به آرامگاه  سپردند 
منبر  اهل  برای  الزمان  صاحب 

معروف است. 

و  غرفه ها  لنگ،  و  كور 
پر  را  مسجد  شاه نشین های 
و  معجزه   روز  هر  بودند.  كرده 
و  پرده  بزرگان،  افتاد.  زبان ها  سر  بر  تازه  آوازی 
كنسول  مى فرستادند.  مسجد  به  ظرف  و  فرش 
كنون  هم ا كه  فرستاد  چهل چراغ  هم  انگلیس 

گنبد مسجد آویزان است. زیر 

با  كه  تبریز،  امام جمعۀ  میرزاباقر،  حاج 
كنسولگری انگلیس رابطۀ مستقیم داشت، فتوا 
به خصوص  مسجد  آن  جوار  در  هركس  كه  داد 
خواهد  واجب القتل  كند،  قمار  یا  بنوشد  باده 
»امام  ظهور  محل  تبریز  شهر  رسمًا  چون  و  بود 
و  روایات  به  بنا  پس  بود،  شده  اعالم  زمان« 
دولت  به  مالیات  پرداخت  از  مردم  احادیث، 
معاف  حكومتى  وضع شدۀ  قوانین  اجرای  و 

بودند.

تهران  از  نیرویی  امیر  باالخره 
امام  میرزاباقر  حاج  که  فرستاد 
جمعه و میرزاعلی شیخ االسالم و 
پسرش میرزاابوالقاسم، که هر سه 
دستگیر  بودند  بانفوذ  مالیان  از 
کنند و باوجود مقاومت  و تبعید 
این  عوام،  حــــــــمایت  و  آن ها 
مقصود حاصل و غائله تمام شد.
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حاج  كه  فرستاد  تهران  از  نیرویى  امیر  باالخره 
شیخ االسالم  میرزاعلى  و  جمعه  امام  میرزاباقر 
مالیان  از  سه  هر  كه  میرزاابوالقاسم،  پسرش  و 
باوجود  و  كنند  تبعید  و  دستگیر  بودند  بانفوذ 
مقصود  این  عوام،  حمایت  و  آن ها  مقاومت 

حاصل و غائله تمام شد.

كه این فتنه ها نتیجۀ تحریک  چون روشن شد 
كنسول انگلیس  و دخالت مستقیم استیونس، 
سفارت  به  نامه ای  امیركبیر  بوده،  تبریز  در 
آن  از  بخشى  كه  مى فرستد  تهران  در  انگلیس 

چنین است:

به  تبریز  اوباش  و  اجامر  مردم  اینكه  از  »بعد 
مملكتى  امور  در  خودشان  شرارت های  جهت 
مأمن  خود  برای  از  دیوانى  مالیات  اتالف  و 
كنند،  خودسری ها  و  گذاشته  قرار  بستى  و 
و  آن ها  تقویت  جهت  به  مشارالیه  عالیجاه 
مسجد  به  چهل چراغى  خیاالتشان  استحكام 
كرده،  توقف  آنجا  بر  و  فرستاد  صاحب الزمان 
گشته  اشرار  و  عوام  جرأت  باعث  حد  از  یاده  ز
این  از  تا  گذاشته اند  بیشتر  را  جسارت  پای  و 
ظهور  و  بروز  حادثات  چه  داند  خدا  خیاالت 

كند.«

شورش سیدیحیى دارابى در نیریز- ۷-۱۲

دارابى  سیدجعفر  فرزند  دارابى  سیدیحیى 
بود.  باب  على محمد  پیروان  از  و  )كشاف( 
و  بود  علما  ۀ 

ّ
اجل »از  جعفر  سید  پدرش 

قانون  و  احسائى  احمد  شیخ  طریقت  بیرون 

تفسیر  در  و  داشت  روشى  شیرازی  صدرالدین 
عصر  فقهای  با  احادیث  تأویل  و  مجید  قرآن 
ی  و از  وقت  بسیار  و  نبود  بینونتى  از  خالى 
خضر؟ع؟  با  سفر  فالن  در  كه  مى رفت  مسموع 

كشف نمودم.«۱  همراه بودم و ۷0 بطن قرآن را 

مانند  نیز  او  اما  نبود  دانش  اهل  سیدیحیى 
به قدرت داشت. پس  تمایل شدیدی  حجت 
از اینكه به باب پیوست، چندی در تهران بود و 
سپس قصد سفر به یزد را نمود و در آنجا دعوی 
خودش را آشكار و تبلیغ آئین بیان را آغاز نمود، 
فارس  سفر  عزم  لذا  نرسید  خود  مقصود  به  اما 
نمود و به فسا رفت. در آنجا به تبلیغ پرداخت 
فدایى  تن   ۵00 به  قریب  روز  چند  عرض  در  و 

گرد او جمع شدند. ازجان گذشته بر 

رفت  نیریز  به  فسا  از  یاران  تعداد  این  با  دارابى 
براون  ادوارد  نمود.  آغاز  آنجا  در  را  خود  فتنه  و 

درخصوص قیام نیریز مى گوید:

»در تابستان ۱۸۵0 میالدی درحالى كه محاصرۀ 
)قیام(  شورش  بود،  پیشرفت  درحال  زنجان 
ی داد.  بابى دیگری در نیریز در جنوب ایران رو
را  بابى  جنبش  كه  بود  گرفته  تصمیم  دولت 
بیش  به  محكوم  كنون  ا كه  كند. باب  یشه كن  ر
كو و قلعۀ چهریق  از سه سال حبس شدید در ما
مستقیم  به طور  نمى توانست  عماًل  بود،  شده 
احتمالى  مسلحانۀ  مقاومت  به  گرایش  مسئول 
بااین وجود  شود.  گرفته  درنظر  پیروانش  توسط 

1. سپهر، همان، ص 1105
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مى دانست  تعالیمى  آن  سرچشمه  را  او  دولت 
كرده  تشنج  دچار  را  ایران  امپراطوری  كل  كه 
روز  در  گرفت. درست  او  مرگ  به  تصمیم  و  بود 
هفته  چندین  و  نیریز  قیام  باب،  كشته شدن 

بعد درگیری زنجان سركوب شدند.«۱

فتنه بابیه در تهران- ۷-۱۳

پى درپى  فتنه  سه  از  بعد 
دیگر  امیر  ایران،  در  بابیه 
باب  پیروان  از  تجمع دسته ای 
ایران  مختلف  نقاط  در  را 
میان،  این  در  برنمى تافـــت. 
چهار ماه قبل از اعدام باب در 
تبریز، امیر دانست كه گروهى از 
بابیان در تهران قصد ترورش را 
دارند. لذا به سرعت وارد عمل 
نطفه  در  را  آن ها  توطئۀ  و  شده 
بابى  ها  از  نفر  هفت  كرد.  خفه 
كه  شدند  اعدام  ماجرا  این  در 
از آن ها  و بهائى  بابى  در منابع 

تحت عنوان شهدای سبعه یاد مى شود.۲

سایر شورش  ها - ۷-۱۴

دادند  رخ  ایام  همین  در  كه  شورش  هایى  سایر 
شورش  و  اصفهان  امام جمعۀ  فتنۀ  از:  عبارتند 
در  حسین خان  شیخ  شورش  شهر،  این  اشرار 

1.  Stenstrand’S, August J; Browne, Edward G(2006). 
“BABISM”. In al-Ahari, Muhammad Abdullah. THE 
COMPLETE CALL TO THE HEAVEN OF THE 
BAYAN. Daltaban Peyrevi
۲.  ر ک: میرزاجانی کاشانی، نقطة الکاف، صص ۲14 تا ۲۲۲.

بوشهر، فتنۀ میرزاقوام الدین در لرستان، طغیان 
امام وردی خان نیشابوری و... .

انگیزۀ شورش  های بابیان- 8
نكتۀ مهم  به یک  باید  بابیه    دربارۀ شورش  های 
فتنه  ها  این  تمامى  آتش  اینكه  آن  و  كرد  اشاره 
دستور  به  و  دینى  انگیزۀ  با 
و توسط خود  باب  على محمد 
تمام  در  شد.  روشن  بابى  ها 
این جنگ  ها، برخالف ادعای 
همیشه  كه  بهائى  ها  و  بابى  ها 
دارند،  مظلوم نمایى  در  سعى 
خود  با  فتنه  و  چالش  آغاز 
دستور  برطبق  كه  بود  بابى  ها 
تصرف  قصد  باب  صریح 
را  غیربابى  ها  كشتن  و  ایران 
دستورهای  ازجمله  داشتند. 
زمینه  این  در  باب  على محمد 
كرد: مى توان به موارد زیر اشاره 

یوم  فى  ان شاءاهَّلل   نحن  اّنا  »و 
باذن  نقّتلكم  و  حمرآء  سرآئر  على  لننّزل  كر 

ّ
الذ

كما تكفرون  و تعرضون   اهَّلل باسیافنا على الحّق 
قد   ذی  

ّ
ال العربّى   الفتى  هذا  كبر  اال كلمتنا  عن 

گر  كان  فى  اّم الكتاب علّیًا حكیماً : و همانا ما ا
خواهیم   نازل   حتما  ذكر  روز  در  بخواهد  خدا 
با   خدا   اذن   به  شما  با  و  قرمز  تخت های  بر  شد  
همان طور  مى جنگیم ،  برحق   شمشیرهایمان  
جوان  این  ما،  كبر  ا كلمۀ  از  و  یدید  ورز كفر  كه 
بوده  حكیم  على  ام الكتاب  در  كه  عربى 

  دربارۀ شورش  های بابیه باید به 
آن  و  کرد  اشاره  مهم  نکتۀ  یک 
فتنه  ها  این  تمامی  آتش  اینکه 
دستور  به  و  دینی  انگیزۀ  با 
خود  توسط  و  باب  علی محمد 
تمام  در  شد.  روشن  بابی  ها 
ادعای  برخالف  جنگ  ها،  این 
همیشه  که  بهائی  ها  و  بابی  ها 
دارند،  مظلوم نمایی  در  سعی 
خود  با  فتنه  و  چالش  آغاز 
دستور  برطبق  که  بود  بابی  ها 
صریح باب قصد تصرف ایران و 

کشتن غیربابی  ها را داشتند. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
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یوسف،  سورۀ  )تفسیر  گرداندید«  ی  رو است، 
سورةاالشارة ۳۴(. 

القتال   المؤمنین على  الحبیب حّرض  اّیها  »یا 
باذن  یغلبوا  ان یكن منكم عشر رجال صابرون 
قد  اهَّلل  فاّن  الصّبر  اهل  یا  اصبروا   ... الفًا.  اهَّلل 
بالحّق  الحّق  الباب على  كان معكم فى ذلک 
رقیبًا. لن تنالوا البّر حّتى  تنفقوا  انفسكم النفسنا 
انفاقًا:  القوّی  الحّق  على  العلّى  سبیل اهَّلل  فى 
كه  كن   ای حبیب! مؤمنان را به جنگ تشویق 
توانایى  باشند،  فرد صبور  میان  شما  ده  در  گر  ا
اهل  دارند...  ای  را  نفر  هزار  بر  پیروزی  و  تقابل 
این  در  خداوند  كه  كنید  پیشه  صبر  بردباری، 
شما  از  حق   راه   در  و  است  همراه  شما  با   راه  
نكرده اید  نیكى عمل  به  مراقبت مى كند. هرگز 
و  ما  جان  راه  در  را  جان هایتان  كه  زمان  آن  تا 
كنید«  در راه خدا و مسیر حق  به  نیكویى انفاق 

)تفسیر سورۀ یوسف، سورة القتال ۹۷(.

من  الكتاب  جآئكم  اذا  اّیهاالمؤمنین   »یا  
اشتروا  و  الحّق  الى اهَّلل  فانقطعوا  كر 

ّ
عندالذ

االسلحة النفسكم لیوم الجمع فاّن القتال على 
كبر  اال كتابه  فى  اهَّلل  باذن  كان  قد  المؤمنین 
مؤمنان،  ای  موقوفاً :   بالحّق   الحّق  على  هذا 
كتاب از سوی ذكر )یعنى باب( به  هنگامى كه 
رابطه  با همه كس قطع  راه خدا  در  شما رسید، 
كه  روزی  در   تا  بخرید   برای خود سالح   و  كنید 
كه  كنید  از آن استفاده  همگى جمع مى شوید 
كتاب  این   در  پروردگار  اذن  به  قتال  و  جنگ 

)تفسیر  است«  شده  واجب  مؤمنان  بر  او  بزرگ 
سورۀ یوسف، سورةالجهاد ۱00(.

على الحرب  وقفتم   اذا   جنودالحّق   »یا 
مع المشركین لن تخافوا عن كثرتهم فاّنا قد كتبنا 
المشركین   اقتلوا  عنكم  الّرعب  قلوبهم  على 
من  على الحّق  بالحّق  على االرض  و   التذروا 
الكافرین دّیارًا حّتى طهرت االرض و من  علیها  
هنگامى كه  حق،  لشكر  المنتظر:  ای  لبقّیةاهَّلل 
تعداد  از  شدید،  مستقر  مشركان  با  جنگ   برای 
دل هایشان  بر   ما  همانا  پس  نترسید،  آنان  یاد  ز
بر  و  را بكشید  را  نوشتیم. مشركان  از شما   ترس 
كافران را  زمین به خاطر حق و بر حق احدی از 
ید تا زمین و هركه در آن است، برای  باقى نگذار

ک شود. بقیةاهَّلل منتظر پا

نتیجه گیری- ۹

كه  برمى آید  میرزاتقى خان  سیاسى  سیرۀ  از 
نه تنها  امیر  و بهائى  ها،  بابى  ها  برخالف ادعای 
دینى  اقلیت  های  دشمن  و  دگراندیش ستیز 
آنان  و  مى كرد  دفاع  آن ها  حقوق  از  بلكه  نبود، 
خود  حمایت  كنف  در  مسلمانان  مانند  را 
ایران  او اهمیت داشت،  برای  مى گرفت. آنچه 
كه  و یكپارچگى و امنیتش بود؛ لذا هر سری را 
دین  از  اینكه  بدون  مى شد،  بلند  سركشى  به 
مى كرد  سركوب  به سرعت  بپرسد  او  مذهب  و 
جمعه  ائمۀ  با  را  درگیری  ها  بیشترین  اتفاقًا  )و 
سركوب  داشت(.  قدرت طلب  روحانیون  و 
شورش  های بابیه برای او هیچ تفاوتى با سركوب 
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كار  ی  سایر شورش  ها نداشت. امیر درحالى رو
گرفته  طغیان  و  شورش  را  ایران  سراسر  كه  آمد 
سیاست  عرصۀ  وارد  آهنین  پنجۀ  با  گر  ا و  بود 

كه  مى رفت  این  احتمال  به شدت  نمى شد 
ایران تجزیه و نابود شود. 

�����
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بررسی دیدگاه های باب و عملکرد بابیان از 
منظر عدالت و حقوق انسانی

ژاله سادات حجازی، كارشناس ارشد كالم و عقاید اسالمى، دانشگاه قرآن و حدیث

محمدتقى جهان اندیش، دكتری ادیان و عرفان تطبیقى



چکیده

نوحلقه ای  بهائیت  كه  دارند  ادعا  بهائیان 
كه  است  الهى  وحیانى  ادیان  زنجیرۀ  از 
آئین  یعنى  خود،  پیشین  حلقۀ  پِس  در 
برای  جهت  همین  به  است.  آمده  اسالم 
درحالى كه  خویش،  اّتصال  دادن  نشان 
را ظهور موعود اسالم معرفى  خاتمۀ اسالم 
شخصّیت  در  را  ظهور  آن  مى نمایند، 
به  و  )باب(  شیرازی  میرزاعلى محّمد 
مى دانند.  اســــــالم  قائم  ایـــــشان،  تعبیر 
هرچند راست آزمایى و واقع نمایى مّدعای 
قابل  مختلف  جهات  از  ی  و قائمّیت 
به  باتوجه  اما  است،  پیگیری  و  بررسى 
حقوق  ی  »تساو مسأله  در  بهائیت  داعیۀ 
شخصیت  و  انسان ها«  بین  در  برابری  و 
حقوق  و  عدالت  آنان،  درنظر  باب  بزرگ 
در  است  قرار  اسالم  موعود  كه  را  انسانى 
داده ایم.  قرار  موردتوجه  نماید،  برپا  زمین 
در این مقاله سعى شده است تصویری از 
كتب  در  موجود  واقعیت های  و  دیدگاه ها 
باب، به عنوان متون معتبر در بین بهائیان، 
نسبت به »جایگاه و ارزش حقوق انسانى« 
كه با تأثیر از سخنان و  و نیز عملكرد بابیان 
یخ رقم خورده  نوشته های رهبرشان، در تار

است، نمایانده شود.

کلیدواژه:  باب، احكام باب، حقوق بشر، 

عملكرد بابیان، نقش میرزاحسین على، 
بهاءاهَّلل
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كه بهائیان، میرزاعلى محمد باب را قائم  ازآنجا
به  و  نموده2  ظهور  كه  مى دانند  اسالم  موعود 
همین جهت، انتظار منجى و امام زمان؟جع؟ 
را امری موهوم و خرافى مى دانند، بایسته است 
و  عدالت  دربارۀ  ی  و عملكرد  و  باب  نظر  كه 
به  اسالم  موعود  و  منجى  ظهور  با  كه  امنیتى 
تحقق خواهد پیوست، مورد دّقت و موشكافى 

گیرد. قرار 

ی  و تساو را داعیه دار حقوق بشر  بهائیان خود   
اساس،  همین  بر  مى دانند،  انسان ها٣  حقوق 
كه از آن دم مى زنند و  توجه به بخشى از حقوقى 
نیز عملكرد این امام زمان خودساخته، اما مورد 
ادعاهای  ورای  حقایقى  به  را  ما  بهائیان،  قبول 

گزاف ایشان رهنمون خواهد ساخت.

باب،  رهاورد  بخش  چند  در  نوشتار  این  در 
دیدگاه  از  بهائیان،  پذیرش  مورد  متمهدی  این 
انسان ها  حقوق  و  اجتماعى  امنیت  و  عدالت 

یابى خواهد شد. ارز

۲. »إنه هو القائم الذی ینتظرون یومه من فی ملکوت السموات 
نظر  یزدانی،   ،1۷ ص  اولی،  نقطۀ  الواح  )باب،  االرض...«  و 

اجمالی در دیانت بهائی، ص 1۲(.
چشم  به  شد  بلند  یگانگی  سراپرده  دوستان  »بگو  ای   .۳
یک  برگ  و  دارید  یک  باِر  همه  نبینید،  را  یکدیگر  بیگانگان 

شاخسار« )بهاءاهلل، مجموعه الواح، ص ۲65(،
و نیز »جمال مبارک فرمود: باِر یک دارید و برگ یک شاخسار، 
گردید،  کنید و به نوع بشر مهر پرور  به عالم انسانی مهربانی 
بیگانگان را مانند آشنا معامله نمایید و اغیار را به مثابه یار نواز 
فرمایید، دشمن را دوست ببینید و اهرمن را مالئکه شمارید.« 

)عبدالبهاء، مکاتیب، ج ۳ ص 160(.

1-مقدمه

باب  سید  به  معروف  شیرازی  میرزاعلى محمد 
یت  )۱۲۳۵- ۱۲66 ه. ق( یكى از مدعیان مهدو
ادعای  ایران  در  هجری   ۱۳ قرن  در  كه  است 
سیدكاظم  گردان  شا از  كه  ی  و كرد.١  قائمیت 
رشتى از بزرگان شیخیه بود، پس از مرگ استاد، 
را  خود  حركت  دوازدهم«  امام  »باب  دعوی  با 

كرد. آغاز 

بابیت،  همچون  او  مختلف  ادعاهای  بررسى 
این  موردنظر  و...  الوهیت  نبوت،  قائمیت، 
كذب بودن آن ها مجالى  نوشتار نبوده و اثبات 
ی  و ادعاهای  میان  از  ولى  مى طلبد؛  را  دیگر 
برای  بهائیان  كه  قائمیتى  مقام  بررسى  به 
و  عدالت  جنبۀ  بر  تكیه  با  هستند،  قائل  ی  و
انسانى  حقوق  پاسداشت  و  اجتماعى  امنیت 

یم. انسان ها، مى پرداز

شاخصه های  ارزشمندترین  و  مهم ترین  از 
ی  و رهایى بخشى  جنبۀ  منجى،  به  اعتقاد 
و  امنیت  به  آن ها   رساندن  و  انسان ها  برای 
كه خود را مستحق آن  عدالت اجتماعى است 
فاضله ای  مدینۀ  تشكیل  همچنین  و  مى دانند 

ی تمام انسان ها بوده  است. كه از دیرباز آرزو

به  کنند  کل یقین  گر  ا بیان،  . »و همچنین در ظهور نقطۀ   1
که رسول خدا خبر داده، یک  اینکه همان مهدی موعود است 
نفر از مؤمنین به قرآن منحرف نمی شوند از قول رسول خدا« 

)باب، بیان فارسی، ص ۳16(.
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2- نظر باب دربارۀ حقوق انسان ها

با  باب  از  به جامانده  آثار  از  بخش هایى  به 
طبیعى  و  اولیه  حقوق  به  توجه  یت  محور
صّحت  بتوانیم  تا  مى كنیم  رجوع   انسان ها 

كنیم. ی را داوری  ادعاهای و

از  فارسى«  »بیان  كتاب   
میرزاعلى محمد  آثار  مهم ترین 
نكاتى  ی  حاو )باب(  شیرازی 
دیدگاه های  با  را  ما  كه  است 
منجى  این  عدالت  و  بهائیان 
و موعود ساختگى بیشتر آشنا 

مى سازد.

به  كه  را  كسانى  اموال   -2-  1
و  گرفته  ندارند،  ایمان  من 
بیان  )باب،  كنید  مصادره 

فارسى، ص ۱۵۷(.

باب  دین  به  معتقد  كه  پادشاهى  هر   -2-2
ایمان  بیان  كتاب  به  كه  را  كسانى  باید  باشد، 
نگذارد.  باقى  زمین  ی  رو بر  و  بُكشد  ندارند 
شرط  تنها  باب  نظر  از  لذا  ص۲6(.  )همان، 
ی  و كتاب  و  او  به  ایمان  زمین  ی  رو بر  حیات 

است.

3-2 - »اقتلوا المشركین و التذروا على االرض 
حتى  دیارًا  الكافرین  من  الحق  على  بالحق 
المنتظر«،  لبقیةاهَّلل  و من علیها  ظهرت االرض 
كسى  كافران  ی زمین از  مشركان را بكشید و رو

تا زمین و اهلش برای بقیةاهَّلل  ید  را باقى مگذار
كیزه گردد )باب، تفسیر سورۀ یوسف،  المنتظر پا

سورة الجهاد اول ـ سوره ۹۸ ـ ص ٣٤2(.

مگر  كتب  همۀ  بردن  بین  از  دربارۀ   -  2-4
نیز  نوشته مى شود،  او  تأیید  كه در  كتاب هایى 
چنین  فارسى  بیان  كتاب  در 
است:  كرده  صادر  دستوری 
اال  كتب  كل  محو  بر  شده  امر 
دین  و  امراهَّلل  اثبات  در  آنكه 
كل  محو  »فى  شود:  نوشته  او 
او  انشئت  ما  اال  كلها  الكتب 
تنشىء فى ذلک االمر« )همو، 

بیان فارسى، ص ۱۹۸(.

فى  یس  التدر »الیجوز    -2-5
داده  اذن  البیان.  غیر  كتب 
آن  آثار  از  غیر  به  تعلیم  نشده 
انشاء  از  شده  نهى  و  )بیان( 
و  منطق  و  اصول  مثل  الیغنى،  و  ماالیسمن 
قواعد فقهیه و حكمیه و علم لغات مستعمله 

و ما یشبه هذا« )همان، ص ۱۲0(.

كتاب  بنابراین از نظر باب تنها علم مفید و تنها 
این  بس.  و  است  بیان  كتاب  یس،  تدر قابل 
مسئله با ادعای تحری حقیقت بهائیان چگونه 
قابل جمع است؟ محروم نمودن افراد از مراجعه 
به كتب مختلف ناشى از توجه به آزادی اندیشه 
در  مسیر،  و  مطالب  دانستن  منحصر  یا  است 

هرآنچه موردنظر رهبران بهائیت است؟!

که بهائیان، میرزاعلی محمد  ازآنجا
اسالم  موعود  قائم  را  باب 
به  و  نموده  ظهور  که  می دانند 
و  منجی  انتظار  جهت،  همین 
امام زمان؟جع؟ را امری موهوم 
بایسته است  و خرافی می دانند، 
که نظر باب و عملکرد وی دربارۀ 
ظهور  با  که  امنیتی  و  عدالت 
تحقق  به  اسالم  موعود  و  منجی 
و  دّقت  مورد  پیوست،  خواهد 

گیرد. موشکافی قرار 
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قبوری  كل  آن،  ظهور  از  بعد  »همچنین   -2-6
مى گردد،  مرتفع  است،  مرتفع  ارض  فوق  بر  كه 
منتهى  شیعه  مظهر  تا  گرفته  نبوت  مظهر  از 
كه  قبوری  یعنى   .)۱۳۵ ص  )همان،  گردد« 
قبر  از  بروند؛  بین  از  باید  دارند  بلندی  ارتفاع 
این  شیعیان!!!  قبور  تا  گرفته  پیامبر؟لص؟ 
اعتقاد، با اعتقاد وهابیت در از بین بردن قبور و 

قبرهای  خواندن  شرک  مظهر 
وجود  قبر  حّتى  اموات، 
ائمۀ  و  پیامبر؟لص؟  مقّدس 
همسان  و  شبیه  اطهار؟مهع؟ 

است.

یخى، پیدایش  در نگرشى تار
وهابیت  و  بهائیت  فرقۀ  دو 
عوامل  مستقیم  دخالت  و 
انگلیس  همچون  بیگانه، 

یكى  كه  فرقه  دو  این  از  حمایت  در  روسیه،  و 
به دست  عربستان  در  را  قدرت  یافت  فرصت 
محكومیت  و  انزوا  به  دیگری  و  )وهابیت(  آورد 
گشت )بهائیت(، عقل هر  عقاید خویش مبتال 
كه  مى كند  سؤال  این  درگیر  را  متفكری  انسان 
على رغم  چرا  چیست؟  تفكر  دو  این  ارتباط 
و  این همانى  شؤون،  بعضى  در  متفاوت  ظاهر 

یه مشاهده مى شود؟! وحدت نظر و رو

عقیدۀ  دارای  را  خود  بهائیان  گرچه  ا  -  2-7
اعالم  و  انسان ها  تمام  بین  حقوق  ی  تساو
و  مى دهند  نشان  آن ها  برای  ی  مساو حقوقى 

كتاب بیان  تمام قامت از آن دفاع مى كنند، اما 
خالف آن را نشان مى دهد.

الهل  ید  از المهر  جواز  عدم  و  النكاح  »فى 
مثقال من  و تسعین  كثر خمس  ا المدائن على 
مثقال  تسعین  و  خمس  القری  الهل  و  الذهب 
كه  مى بینیم   .)۲00 ص  )همان،  الفضه«  من 
مهریه برای افراد شهری و روستایى باهم تفاوت 
مثقال طال   ۹۵ كثر  دارند. حدا
كثر ۹۵  برای مرد شهری و حدا
مثقال نقره برای مرد روستایى. 
این حكم را با تغییر مختصری 
است  كرده  بیان  نیز  بهاءاهَّلل 
اقدس،  كتاب  )بهاءاهَّلل، 
ی  بند66(. پس نه تنها از تساو
حقوق خبری نیست، بلكه به 
حكم شهری یا روستایى بودن 
تفاوتى  آنان  همسر  برای  مهریه  تعیین  مردها، 

بنیادین دارد.

3 – عملکرد مؤمنان به باب
خود  زندگى  از  سال  شش  طى  در  كه  باب 
)۱۲60-۱۲66ه.ق( با ادعاهای مختلفى همچون 
جذب  در  سعى  و...  نبوت  یت،  مهدو بابیت، 
افراد مختلف داشت و به ویژه، با ادعای بابیت 
جمع  خویش  گرد  به  پیروانى  زمان؟جع؟  امام 
كرده بود، با ابالغیه ها و مكتوبات خود، هیجان 
خود  پیام های  با  ی  و برمى انگیخت.  را  بابیان 
و  كشور  برهم زدن نظام  به  را  به پیروانش، آن ها 
ی تشویق مى نمود. آمادگى برای حكومت مهدو

جمالت  و  پیام ها  این  به  توجه 
نشان دهندۀ  خشونت بار  و  مهیج 
فرقۀ  جنگ های  برای  بسترسازی 
به  نیز  و  ایران  حکومت  علیه  بابیه 
است  جامعه ای  کشاندن  آشوب 
روسیه  نیروهای  با  جنگ  درگیر  که 
مهاجمانی  به عنوان  انگلیس  و 

خارجی بود. 
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و  مهیج  جمالت  و  پیام ها  این  به  توجه 
برای  بسترسازی  نشان دهندۀ  خشونت بار 
جنگ های فرقۀ بابیه علیه حكومت ایران و نیز 
درگیر  كه  است  جامعه ای  كشاندن  آشوب  به 
به عنوان  انگلیس  و  روسیه  نیروهای  با  جنگ 
مشكالت  جمله  از  بود.  خارجى  مهاجمانى 
قاجار  عصر  در  بابیه  فرقه  و  باب  كه  متعددی 

برای ایران به وجود آوردند، مسائل زیر است:

1-3- ترور علمایی که به مقابلۀ فرهنگی با بابیه 
می پرداختند

 نمونۀ مشهور این اقدامات، قتل مالمحمدتقى 
ی كه با شیخ احمد  ینىـ  شهید ثالثـ  بود. و قزو
احسایى، رهبر شیخیه، به مناظره پرداخته و او 
به دست  بود،  نموده  از دین معرفى  را منحرف 
بودند،  شده  بابى  كه  عراق  شیخیۀ  از  عده ای 
»زرین تاج  نام  به  خود  بابى  برادرزادۀ  رهبری  به 
ملقب به طاهره قرةالعین« در مسجد و هنگام 
خاوری،  )اشراق  رسید  شهادت  به  عبادت 

یخ نبیل زرندی، ص260(. تلخیص تار

 2-3- شورش بابیان در سه منطقۀ ایران

)شوال  درگذشت  محمدشاه  كه  هنگامى 
امور  گرفتار  یان  دربار و  شاهزادگان   )۱۲6۴
و  دگرگون  كشور  اوضاع  و  شدند  جانشینى 
غنیمت  را  فرصت  نیز  بابیان  گردید.  نابسامان 
سه  یج  به تدر و  برداشتند  شورش  به  سر  شمرده 
كه غایت آمال دشمنان  جنگ خونین داخلى، 
راه  به  ایران  نقطۀ  سه  در  بود،  ک  خا و  آب  این 

متوالى  فرامین  نبردها  این  انگیزه  انداختند. 
ایشان  به  ایام  گذشتۀ  در  كه  بود  باب  خود 

نگاشته بود.

پادشاهى  روزهای  اولین  در  جنگ  نخستین   
طبرسى  شیخ  مزار  محوطۀ  در  ناصرالدین شاه 
معروف  طبرسى  شیخ  قلعه  به  بهائیان  نزد  كه 
كنونى  قائم شهر  نزدیک  مازندران  در  است، 
و  شد  آغاز  مى شد(  نامیده  شاهى  سابقًا  )كه 
)نخستین  یه ای  بشرو مالحسین  با  آن  رهبری 
با  ی  و قتل  از  پس  و  باب(  به  ایمان آورنده 
رجب  ماه  در  و  بود  بارفروشى  میرزامحمدعلى 
پایان  بابیه  كامل  شكست  با   ۱۲6۵ سال 
قیام  با  نى ریز  شهر  در  برخورد  دومین  پذیرفت. 
شعبان  در  كه  گردید  برپا  دارابى  سیدیحیى 
۱۲66 با مرگ سیدیحیى خاتمه یافت. سومین 
نبرد در زنجان به رهبری مال  محمد  على زنجانى 
االول  ربیع  ماه  و در  بود  و دولتیان  بابیان  میان 
پایان  مال محمد على  نابودی  با   ۱۲6۷ سال 

یخ امر، ص ٤0-٤٣ (. یافت )همو، تقویم تار

فراوانى  مالى  و  جانى  آسیب  جنگ  سه  این 
كشتن داد و حتى  كرد و هزاران نفر را به  ایجاد 

گردید.  عامل اصلى اعدام باب 

شكل گیری  باعث  كه  جریاناتى  تحلیل  در 
معتقدند  شد،  عده ای  خونین  جنگ های  این 
از  گروهى  توجه  شیرازی  میرزاعلى محمد  كه 
را  یا غیرمعروف شیخى  ناپخته  و  طالب جوان 
از همین  او همه  به  اولین مؤمنان  و  كرد  جلب 



ء

شماره 12   زمستان 98

132

طبقه بودند. میرزاحسین على دربارۀ مؤمنان به 
از  باب مى گوید: »چنانچه در این عهد احدی 
حكم  قبضۀ  در  ناس  زمام  كه  مشهوره  علمای 
ایشان بود اقبال نجستند، بلكه به تمام بغض و 
ایقان، ص  كوشیدند.« )بهاءاهَّلل،  انكار در دفع 

.)۱۷۸

و  فیض«  »واسطۀ  به  شیخیه  انحرافى  اعتقاد 
»ركن رابع«، زمینۀ جمع شدن طالب شیخى به 
گرد على محمد باب شد، كه مدعى بابیت امام 
عقایدشان  تكفیر  با  گروه  این  بود.  عصر؟جع؟ 
ی  از سوی علما مواجه شدند و مردم نیز به پیرو
كرده و از خود مى راندند.  از علما آن ها را تحقیر 

تكفیر  یه ای"  بشرو "مالحسین  یخ  تار گزارش  به 
خانه نشین  بارفروشى"  "میرزامحمدعلى  و  شد 
 ۱ ج  یة،  الدر كب  الكوا )آیتى،  بود.  شده 
خاطر  به  یزدی"  "مالعبدالخالق  ص۱۳6(. 
قرار  اجتماعى  انزوای  در  آن چنان  علما  تكفیر 
نمى دادند  راهش  گرمابه  به  كه حتى  بود  گرفته 
الحق،  ظهور  یخ  تار مازندرانى،  )فاضل 

ص١7١(. 

این  تا  داد  هم  دست به دست  مسائل  این  همه 
افراد مهیای جنگ و درگیری با جامعۀ مخالف 

با اعتقادات خود شوند. 

با  گروه،  این  رهبر  به عنوان  باب،  از طرف دیگر 
نبرد  به  را  كرده، مردم  حكومت وقت مخالفت 
و  پرشور  عبارات  با  و  مى كرد  دعوت  دولت  با 
راه  به  جنگ ها  آن  تا  شد  سبب  خود  محرک 

مى كند  اعتراف  شوقى افندی  چنان كه  افتد، 
كه  بود  یوسف  سوره  تفسیر  مهیج  عبارات  كه 
آن  به  را  زنجان  و  نى ریز  و  طبرسى  جنگجویان 
نبردها واداشت )شوقى افندی، قرن بدیع ج١، 

ص١٤7(.

عده ای  اعتقاد  به  بنا  كه  است  ذكر  به  الزم 
بابیت  جریان های  با  آشنایان  و  محققان  از 
شیخ  حاج  آیت اهَّلل  همچون  بهائیت،  و 
جانفشان  و  كار  فدا »بابیان  لنكرانى،  حسین 
بودند،  ره گم كرده  و  ساده لوح  شیعیانى  اولیه« 
باب  زمان  خونین  قیام های  در  كه  همان هایى 
مى زدند.  آب وآتش  به  را  خود  و  داشته  شركت 
امروز  مصطلح  معنای  به  بهائى  و  بابى  آن ها 
خطا  به  مصداق  تشخیص  در  بلكه  نبودند، 
و  صاحب الزمان  از  هواداری  عشق  به  و  رفته 
مشتى  اسیر  شیعیان،  هزارسالۀ  موعود  قائم 

یگران سیاسى شده بودند. باز

ی، سران بابیه، برخالف عموم مردم  به اعتقاد و
مى كنند.  چه  و  مى خواهند  چه  مى فهمیدند 
)موسوم  زنجانى  مالمحمدعلى  نمونه  برای 
مسلمًا  و  بود  درس خوانده  فردی  حجت(  به 
از على محمد باب  سواد و اطالعات دینى اش 
در  را  بابیان  غائله  ی  و بود.  بیشتر  به مراتب 
زنجان به راه انداخت و توسط امیركبیر سركوب 
به  نسبت  ی  و علمى  سطح  به  توجه  با  شد. 
كه  مى دانست  به خوبى  او  احتمااًل  باب، 
ی باب هیچ گونه اصالتى ندارد و هدف،  دعاو
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بود  جالل  و  جاه  و  قدرت  به  دستیابى  صرفًا 
یخى،  تار مطالعات  فصلنامه  )ابوالحسنى، 

شماره ١7،ص87(.

داشت  درنظر  باید  نیز  را  نكته  این  همچنین 
كه  بودند  كسانى  افراد،  این  از  عده ای  كه 
دست  به  باب  سخنان  از  اندكى  بخش  تنها 
بابیان  از  بعضى  احتمااًل  و  بود  رسیده  آنان 
باب  نبوت  و  قائمیت  ادعای  از  خبری  اولیه 
بابیان سرشناس  از  نداشتند. چنان كه عده ای 
را  باب  قائمیت  و  یت  مهدو ادعای  وقتى 
یگردان  رو ی،  و تبلیغ  یا  ی  پیرو از  شنیدند، 
شیخ  پدر  یزدی،  مالعبدالخالق  مانند  شدند. 
با  ولى  شد،  كشته  طبرسى  جنگ  در  كه  على 
بلند  فریادش  باب  یت  مهدو ادعای  شنیدن 
كشته شد«  كه پسرم به ناحق  كه: »ای داد  شد 
ج٣،  الحق،  ظهور  یخ  تار مازندرانى،  )فاضل 
به  طبرسى  نبرد  جنگجویان   .)١7٤ ص١7٣و 
به  زنجان  نبرد  و  یه ای  بشرو مالحسین  رهبری 
رهبری محمدعلى زنجانى، به سنت اسالمى، 
كب  به نماز جماعت مى ایستادند )آیتى، الكوا

یه، ج١، ص١٣٤و ١95(. الدر

و  قرةالعین  چون  كسانى  طریق  همین  »به 
ـ  میرزاحسین على  و  ـ  قدوس  ـ  مالمحمدعلى 
كه افتضاح »بدشت« را به راه انداختند،  بهاء ـ 
هرگونه  مى خواستند  كه  بودند  گرایان  اباحى 
اما  بردارند؛  راه هوسبازی خویش  از سر  را  مانع 
را  جان فشانى ها  كه  باب،  اولیۀ  هواداران  تودۀ 

هم بیشتر، آن ها مى كردند، غالبًا از اصل ماجرا 
خطا،  تشخیص  با  هرچند  و  بودند  بى خبر 
ولى با همان امید و اعتقاد و آرزویى زیر پرچم 
كه، ما شیعیان در طول  باب جمع شده بودند 
)ابوالحسنى،  یم.«  دار هم  هنوز  و  داشته  یخ  تار
 ،١7 شماره  یخى،  تار مطالعات  فصلنامه 

ص87(.

گزارش دكتر على ابوالحسنى )منذر( در نقل  به 
خاطرات آیت اهَّلل شیخ حسین لنكرانى، »موسیو 
فرانسه  سفارت  عضو  فرانسوی«،  نیكالی 
كتاب  در  ناصرالدین شاه،  عهد  در  ایران  در 
نوشته  بابیه  از  طرفداری  با  كه  نیكال«  یخ  »تار
كه  كرد  فراموش  »نباید  مى نویسد:  است،  شده 
گاهى  بابى های اولیه ـ یعنى عامه ـ به هیچ وجه آ
تاّمى از مذهب جدید نداشتند و به طور صاف 
مى كردند،  را  مهدی  امام  ظهور  تصور  ساده  و 
كه باید شمشیر در یک دست و قرآن در دست 
دیگر، پشت تمام ملل را در زیر قانون اسالم خم 
اما در عكس  نیز مانند مسلمانان،  این ها  كند. 
كه باب باید اعمالى را  جهت، عقیده داشتند 
كه از پیش راجع به امام مهدی خبر داده شده، 
انجام دهد.« )ابوالحسنى، اظهارات و خاطرات 
فصلنامه  لنكرانى،  حسین  شیخ  حاج  آیت اهَّلل 

یخى، ص89( . مطالعات تار

تا  بابیان  عقاید  كه  مى كند  تصریح  ی  و البته 
قبل از واقعه بدشت، چنین بود ولى در مواجهه 
عده ای  دل  به  تردید  و  شک  بدشت،  وقایع  با 
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با  اشخاص  استثنای  »به  یافت،  راه  آن ها  از 
یعنى  مقصود  اصل  كه  روشنفكر  و  معلومات 
یافته  در را  جدید  آئین  تأسیس  و  اسالم  نسخ 

بودند« )همان، ص89(.

3-3-  سرکوب فتنه بابیان

در  مهم  بسیار  و  مؤثر  عوامل  از 
دوران  در  بابیان  فتنۀ  سركوب 
میرزاتقى خان  شادروان  قاجار، 
ناصرالدین  امیركبیر صدراعظم 
گزارش  به  بنا  بود.   شاه 
مسلمان  مختلف،  مورخان 
امیر  نقش  غیرمسلمان،  یا 
به  دادن  پایان  و  سركوب  در 
پیشوای  اعدام  و  بابیان  آشوب 
و  مشخص  كاماًل  ـ  باب  ـ  آنان 

غیرقابل انكار است.

رجال نویس  بامداد،  مهدی 
ایران«  رجال  حال  »شرح  در  معاصر،  مشهور 
در  را  صدارت  زمان  در  امیر  اقدامات  از  یكى 
بودجه  تنظیم  ارتش،  مالیاتى  امور  اصالح  كنار 
و تعدیل جمع و خرج مملكتى، قلع وقمع فتنۀ 
خراسان،  در  ساالر  حسن خان  تجزیه طلبانه 
خارجه،  ممالک  در  ایران  بیرق  برافراشتن 
تأسیس دارالفنون و ایجاد روزنامه وقایع اتفاقیه؛ 
اشاره  با  و  مى داند  بابیان  انقالب  فرونشاندن 
باب  پیروان  خونین  انقالبات  و  شورش ها  به 
نقاط  در  ناصرالدین شاه  سلطنت  ابتدای  در 

كفایت،  گر عرضه،  كشور مى نویسد؛ »ا مختلف 
میرزاتقى خان  مدیریت  و  لیاقت  درایت، 
امیركبیر در امور نبود، غائله و دامنۀ شورش ها به 
دراین صورت  و  نمى شد  خاموش  زودی ها  این 
كه وضع دولت و ملت ایران دگرگون  حتمى بود 
بهاء،  حسین على  )ابوالحسنى،  مى گردید.« 
سیاسى،  دشمنان  و  دوستان 
ایران،  معاصر  یخ  تار فصلنامه 
 ،٤8 شماره٤7و  سال١2، 

ص588(.

دكتر  از  نقل  به  همچنین 
كتاب  در  نوایى  عبدالحسین 
را در  امیركبیر  »فتنه باب« نقش 
بابیان  بردن  بین  از  و  سركوبى 
بسیار چشمگیر و مهم دانسته، 
»میرزاتقى خان...  مى نویسد: 
سركوب  و  تبریز  در  باب  قتل  با 
كردن فتنۀ زنجان و نیریز بساط 
كه  باب را در ایران واژگون ساخت و نگذاشت 
یشه فساد بیش ازاین در این سرزمین جای گیر  ر
خاطرات  و  اظهارات  )ابوالحسنى،  گردد.« 
فصلنامه  لنكرانى،  حسین  شیخ  حاج  آیت اهَّلل 

یخى، شماره١7، ص١05(. مطالعات تار

ایشان به نقل از »نورالدین چهاردهى« كه نسبت 
نیز  است،  مطلع  شخصى  بهائیت  و  بابیت  به 
ازلى ها  بزرگان  از  ناچیز  »این  مى نویسد:  چنین 
كه باب و افراد حروف  و بهایى ها شنیده است 

از عوامل مؤثر و بسیار مهم در 
بابیان در دوران  سرکوب فتنۀ 
قاجار، شادروان میرزاتقی خان 
امیرکبیر صدراعظم ناصرالدین 
گزارش  به  بنا  بود.   شاه 
مسلمان  مختلف،  مورخان 
امیر  نقش  غیرمسلمان،  یا 
به  دادن  پایان  و  سرکوب  در 
آشوب بابیان و اعدام پیشوای 
و  مشخص  کاماًل  ـ  باب  ـ  آنان 

غیرقابل انکار است.
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حى )یاران برجسته باب( همگى درصدد تغییر 
قوای  تمامى  آن،  به جای  و  بوده  یه  قاجار یم  رژ
بیان«  »حكومت  شدن  برپا  مصروف  را  خود 
نبود،  امیركبیر  میرزاتقى خان  گر  ا و  بودند  نموده 
بهائیان  مى رسیدند.  خود  مقصود  به  مسلمًا 
قول  به  كرده اند.  تأیید  را  چهاردهى  سخنان 
نویسندگان  مارتین،  دوگالس  و  هاچر  یلیام  و
جهانى«،  گیر  فرا آئین  بهائى  »دیانت  كتاب 
مقتدرترین  ایران...  صدراعظم  میرزاتقى خان 
مى شود.«  شمرده  ـ  بهائیت  ـ  بدیع  امر  دشمن 

)همان، ص١05(.

قتل  به  امیركبیر  كه  هنگامى  دلیل  همین  به 
رسید، بابیان مجددًا به میدان آمده و سعى در 
»عباس  نمودند.  ناصرالدین شاه  نافرجام  ترور 
در  است،  بهائى  نویسنده ای  خود  كه  امانت« 
از  بعد  »بابیان  مى نویسد:  عالم«  »قبله  كتاب 
طبرسى  قلعه  مبارزات  در  فجیع  شكست های 
اعدام  آن  متعاقب  و  زنجان  و  نیریز  شهرهای  و 
روحیه  سخت  تبریز،  در   ۱۲66 شعبان  در  باب 
دولت  سقوط  از  پس  ولى  بودند  باخته  را  خود 
و  یابند  سازمان  تجدید  یافتند  مجال  امیركبیر 
كنند.«  بازسازی  را  خود  شبكۀ  از  بخش هایى 
و  دوستان  بهاء،  حسین على  )ابوالحسنى، 
یخ معاصر ایران، سال١2،  دشمنان سیاسى، تار

شماره٤7و ٤8، ص59١(.

مجددًا  بابیان  صحنه،  از  امیر  اخراج  از  پس 
جانشین  نمودند.  آغاز  را  خود  فعالیت های 

تحت الحمایۀ  )كه  نوری  میرزاآقاخان  امیر، 
صمیمى  دوستان  از  بود(  انگلیسى ها 
كه توسط امیركبیر  حسین على بهاء بود و از بهاء 
كه به  كرد  به عراق تبعید شده  بود، رسمًا دعوت 

تهران برگردد.

مرحوم امیر با اقدام به سركوب قاطع فتنه بابیان 
با  همراه  بهاء،  و  باب  سران  تبعید  و  اعدام  و 
اجتماعى  سیاسى  اصالحات  برخى  انجام 
سلطنت  نخست  سال  چند  در  كشور،  در 
ناصرالدین شاه، برای همیشه راه را بر پیشرفت 
نقش  این  كرد.  سد  ایران  یخ  تار در  گروه  این 
مخفى  بهائیان  و  بابیان  چشم  از  بى بدیل، 
خود  فحاشى  و  كینه توزی  آماج  را  او  و  نماند 

ساختند.

مى بینیم  مطلب  این  بر  شاهدی  به عنوان 
بهائیت،  دوم  شخصیت  عباس افندی،  كه 
نظام،  امیر  »میرزاتقى خان  مى نویسد:  چنین 
سمند همت را در میدان خودسری و استبداد 
از  و  بى تجربه  بود  شخصى  وزیر  این  بتاخت. 
ک  بى با و  ک  سفا آزاده.  امور  عواقب  مالحظۀ 
حكمت  ک.  چاال و  چابک  خونریزی  در  و 
مدار  و  دانست  سیاست  شدت  را  حكومت 
و  تهدید  و  تضییق  و  تشدید  را  سلطنت  ترقى 
تخویف جمهور مى شمرد و چون اعلیحضرت 
عنفوان  سن  در  ـ  ناصرالدین شاه  ـ  شهریاری 
جوانى بودند، وزیر به اوهامات غریبه افتاد و... 
تعرض  به  امر  دوراندیش،  وزرای  بى مشورت 
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شخصى  مقاله  )عبدالبهاء،  كرد...«  بابیان 
سیاح، ص٣٤ و٣5(.

عباس افندی  جانشین  و  نواده  ـ  شوقى افندی 
را  خویش  جّد  راه  امیركبیر،  به  كى  هّتا در  ـ 
ک  پیموده و مى نویسد: »اتابک اعظم، تقى سفا
صادر  را  عالم  سید  اعدام  حكم  كه  ک  بى با و 
مازندران  در  را  اصحاب  از  جمعى  و  نموده 
شهادت  شربت  تهران  و  زنجان  و  نیریز  و 
به  هائله  واقعه  آن  از  بعد  سال  دو  بنوشانید، 
حمام  در  و  گشت  مبتال  پركین  شهریار  سخط 
كه  برادرش  شد.  راجع  اسفل السافلین  به  فین 
و  شریک  زشت[  ]=بسیار  فظیع  عمل  این  در 
راجع  دارالبوار  به  ایام  همان  در  گشت  سهیم 
شد.« )ابوالحسنى، فصلنامه مطالعات تاریخى، 

ص١06و١07(.

امیر  مرحوم  از  نیز،  بدیع  قرن  كتاب  در  شوقى 
شرح  از  پس  كرده،  یاد  بى تدبیر  وزیر  تعبیر  با 
ـ  ـ وزیر نظام  اعدام باب به اهتمام او و برادرش 
ک، محرک  ک و بى با مى نویسد: »امیرنظام سفا
دو   ... ـ  باب  ـ  اعلى  حضرت  شهادت  اصلى 
ـ وزیر نظام ـ  سال پس از واقعه هائله با برادرش 
كت رسید  كه همدست و معاضد او بود، به هال
رای العین  به  را  خویش  سیئه  اعمال  جزای  و 
شوقى  از:  نقل  به  )همان،  نمود.«  مشاهده 

افندی، قرن بدیع، ص ١٣7(.

دست  به  باب  اعدام  تحلیل گران،  از  عده ای 
از  ناشى  بابیت،  بردن  بین  از  برای  را  امیركبیر 

عده ای  ولى  مى دانند؛  باب  غلط  اعتقادات 
ناامنى هایى  و  شرور  از  ناشى  را  آن  دیگر، 
كرده بود. كه بابیت در آن زمان ایجاد  مى دانند 

یه« آمده: »چون نبردهای  كب الدر در كتاب »كوا
به اوج شدت خود رسید، دولت وقت  داخلى 
را  چاره  امیركبیر  میرزاتقى خان  یاست  ر به 
)آیتى،  دید.«  باب  سید  كردن  یشه كن  ر در 
علماء  اما   ،)۲۳۳ ص   ،١ ج  یه  الدر كب  الكوا
را پریشان عقل دانسته، فتوا به قتل چنان  ی  و
پافشاری مأموران دولتى  و  شخصى نمى دادند 
اعدام  به  حكم  ایشان  از  برخى  كه  شد  سبب 
یخش  نمایند. چنان كه آواره در صفحه ۲۴۱ تار
كه: »بیشتر روحانیون تبریز  به تصریح مى نگارد 
از صدور فتوا پوزش خواستند.«  به عذر جنون 
یه، ج١، ص 2٤١( و شوقى  كب الدر )آیتى، الكوا
میرزا على محمد  قتل  عامل  را  امیركبیر  نیز 
 ،١ ج  بدیع،  قرن  افندی،  )شوقى  مى داند 

ص256(.

مى خوانیم:  چنین  یخى  تار نقل قول های  در 
و  )بابیان  حریف  دو  هر  برای  جنگ  سه  »این 
فراوان  مالى  یان  ز و  جانى  آسیب  حكومت( 
قمع  و  قلع  برای  حكومت  انگیزه  و  آورد  بار  به 
آن  در  ایران  صدراعظم  امیركبیر  گردید.  بابیان 
كه  بابیان  كارهای  اثر  در  كه  كرد  اعالم  دوران 
ـ بهاءاهَّلل  نوری  به میدان داری میرزاحسین على 
خزانۀ  به  تومان  كرور  پنج  مى شد،  انجام  ـ 
مملكت خسارت وارد آمده است. این درحالى 
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كه دولت ایران براساس  كه جمع غرامتى  است 
غرامت  به عنوان  تركمانچای  ننگین  عهدنامه 
تومان  كرور  ده  بود،  پرداخته  روس  دولت  به 
موعودگرایى،  آسیب شناسى  )قندی،  بود.« 

ص١٣١(.

اعمال  و  کشتارها    -3-4
در  بابیان  توسط  انجام شده 

بغداد

بابیانى كه در ترور شاه دست 
شدند،  اعــــــدام  داشتند 
بود  میرزاحسین على  فقط 
و  جدی  حمایت  با  كه 
سؤال برانگیز دولت روس، از 
یافت.  نجات  حتمى  مرگ 
او  ایران  دولت  درعوض 
را  نزدیكانش  از  برخى  و 
تحت  كه  ـ  عراق  ک  خا به 
بود  عثمانى ها  حكومت 

با  نیز،  ی  و برادر  ازل،  صبح  كرد.  ابد  تبعید  ـ 
لباس مبدل و با نام مستعار در جمادی االولى 

۱۲6۹، در بغداد، به آن ها پیوست.

را  پیشین  شیوه  حسین على  میرزا  بغداد،  در 
ادامه داد و رهبری بابیه را به دست داشت، از 
باب  اصحاب  میان  زمان  این  در  چون  طرفى 
هركس  بود،  شده  پیدا  مختلف  ی  دعاو زمزمه 
از صحنه خارج سازد  را  سعى مى كرد، دیگری 
میرزاحسین على  كند.  محكم  را  خود  جای  و 

رقبا  كوبیدن  به  سخت  كه  بود  كسانى  از  هم 
پرداخته بود و به صورت پنهان جنگ قدرت را 

كرده بود. حتى با برادرش صبح ازل شروع 

در  را  آدم كشى  و  آشوب  دوران،  این  در  بابیان 
عراق رونق دادند و این رفتار سبب شد تا فساد 
باال  میانشان  در  هرج ومرج  و 
به دزدیدن  آنان شب ها  بگیرد. 
كن  اما زوار  اموال  و  لباس 
مقدسه مى پرداختند و در دهه 
بهانۀ سالروز  به  نخست محرم، 
و  جشن  كربال  در  باب،  والدت 
مى انداختند.  راه  به  شادمانى 
آسیب شناسى  )قندی، 
آن ها  ص١٤6(.  موعودگرایى، 
از  را  بى شرمانه  سنت  این 
داشتند  یادگار  به  قرةالعین 
)شوقى افندی، قرن بدیع، ج ۱، 

ص ۳۲۹(.

نواحى  آن  مسلمانان  خشم  گستاخى ها  این 
كه  حدی  به  برمى انگیخت،  به شدت  را 
در  حضور  و  معابر  در  عبور  جرأت  بابیان 
 .)۱۲۳ ص   ،2 ج  )همان،  نداشتند  را  محافل 
ایام چنین  آن  وقایع  نیز درمورد  میرزاحسین على 
ـ ازلیان  مى گوید: »جمیع ملوک الیوم این طایفه 
ـ را اهل فساد مى دانند... در اموال ناس من غیر 
اذن تصرف مى نمودند و نهب و غارت و سفک 
حقوق  مى شمردند،  حسنه  اعمال  از  را  دماء 

در بغداد، میرزا حسین علی شیوه 
پیشین را ادامه داد و رهبری بابیه 
را به دست داشت، از طرفی چون 
باب  اصحاب  میان  زمان  این  در 
زمزمه دعاوی مختلف پیدا شده 
بود، هرکس سعی می کرد، دیگری 
را از صحنه خارج سازد و جای خود 
کند. میرزاحسین علی هم  را محکم 
از کسانی بود که سخت به کوبیدن 
رقبا پرداخته بود و به صورت پنهان 
برادرش  با  حتی  را  قدرت  جنگ 

کرده بود. صبح ازل شروع 



ء

شماره 12   زمستان 98

138

هیچ حزبى از احزاب را مراعات نمى نمودند...« 
)اشراق خاوری، مائده آسمانى، ج7،ص ١٣8(.

جایى  به  میرزایحیى  و  بابیان  كار  سرانجام 
در  اقامت  ایام  در  شوقى،  گفته  به  كه  رسید 
یخ خویش تصریح  كه نبیل در تار كربال به طوری 
مى كند، »عده ای از اجامر ـ فرومایگان ـ و اوباش 
گردآورد و آنان را در ارتكاب اعمال  را دور خود 
ترغیب  و  تشویق  بل  گذاشت،  وا خود  به  قبیح 
بر  پرده  دیجور  ظالم  كه  هنگام  شب  كه  نمود 
زوار  سر  از  دستار  مى كشد،  آن ها  منفور  اعمال 
سرقت  را  آن ها  كفش های  برداشته،  متمكن 
سیدالشهداء  حضرت  مطهر  حرم  از  و  نمایند 
آب  جام های  و  بردارند  را  صحائف  و  شمع ها 
قرن  افندی،  )شوقى  بربایند«  سقاخانه ها  از  را 

بدیع ج2، ص١06(.

1-4-3- ارتکاب به خشونت و قتل توسط اتباع 
بهاءاهلل در بغداد و واکنش او

یخ، چنین وانمود مى كنند  گزارش تار بهائیان در 
یخ بابیه، یک  كه بهاءاهَّلل در این دورۀ زشت از تار
بابى معترض و منتقد بود و لذا نباید گناه قاطبه 
هواداران  بااین حال  نوشت.  او  پای  به  را  بابیان 
را مّتهم اصلى  او  ازل و منتقدان بهاءاهَّلل  صبح 

كربال و نجف مى دانند.  وقایع خشونت بار 

»عزیه  به  موسوم  صبح ازل،  و  بهاءاهَّلل  خواهر 
كه از منتقدان سرسخت بهاءاهَّلل است،  خانم« 
كرده  ی دفاع  كه از اعمال و كسانى  در انتقاد از 
مى شمارند،  خداوند  مرضى  را  اعمال  آن  و 

مرضى  عنداهَّلل  كه  سلوكى  و  »روش  مى نویسد: 
معارضه  بود؟  كدام  ندانستم  باشد  محبوب  و 
و  كتاب  با  مخالفت  و  ـ  باب  ـ  بیان  نقطه  با 
بیان«  »ادالء  از  جمعى  قتل  به  حكم  و  سنت 
و  اصفهانى  سیدمحمد  حاج  جناب  چون 
كربال چون جناب مالرجب على  غیره در عكا و 
میرزابزرگ  مثل  كاظمین  در  و  برادرش  و  قهیر 
كرمانشاهى و در عكا جمعى از مؤمنین« )عزیه 

خانم، تنبیه النائمین، ص2١٣ و2١٤(.

طرفداران بهاءاهَّلل نیز تا این حد اعتراف دارند كه 
او نیز با ابزار ارعاب و تهدید برای خود حزبى و 
كرده و نفس مخالفان را بریده  دبدبه ای، فراهم 
میرزاحسین على(  )فرزند  عباس افندی  بود. 
مى نویسد:  چنین  عراق  در  او  سطوت  دربارۀ 
»زلزله در اركان عراق انداخت... سطوتش چنان 
كه نفسى در  در عروق و اعصاب نفوذ نموده بود 
نمى نمود«  مذمت  شب  نیمه  در  نجف  و  كربال 

)عبدالبهاء، مكاتیب، ج2، ص١77(.

بردن  حساب  نحوۀ  به راستى  بخواهیم  گر  ا
مخالفان را از بهاءاهَّلل بدانیم، خوب است این 
كه در خاطرات حبیب بهائى آمده،  عبارت را 
ماده  شیر  را  او  كه  كاشى  اسداهَّلل  »آقا  بخوانیم: 
بود،  خدمتگزار  و  كوتاه قد  خیلى  مى خواندند 
كرد.  خدمت  مبارک  بیت  در  عمرش  آخر  تا 
حضرت عبدالبهاء مى فرمودند؛ این آقا اسداهَّلل 
قمه  یک  بغداد  در  قّدش،  این  با  مى بینى  را 
مبارک  جمال  خدمت  در  و  مى بست  بلندی 
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کتاب تنبیه النائمین درباره  در 
به تنگ آمدن »قاطبه اهالی« 
دولت  والت  »کلیه  و  بغداد 
عثمانی  دولت  )منظور  روم« 
جهالت«  و  »شرارت  از  است( 
ـ  که  بهاءاهلل  اتباع  برخی 
خونخواران  و  آدم کش  غوالن 
ـ  شده اند  یاد  انسان کش 

سخن به میان آمده است. 

مى رفت و دشمنان امر از او حساب مى بردند« 
)قندی، آسیب شناسى موعودگرایى، ص١٤7و 

.)١٤8

دربارۀ  النائمین«  »تنبیه  رسالۀ  در  خانم  عزیه 
بغداد  در  او  اطرافیان  و  بهاءاهَّلل  وضعیت 
از قالش  چنین مى نویسد: »جمع آوری جمعى 

ایران  والیت  اوباش های  و 
آن  گریخته های  و  جسته  و 
به  زمان  هیچ  در  كه  را  سامان 
به  و  نشده  داخل  مذهبى  هیچ 
نیاورده،  ایمان  پیغمبری  هیچ 
به  و  نیافته  كاری  آدمكشى  جز 
به شغلى  بردن  از مال مردم  غیر 
حسینى  ادعای  آن  با  نشتافته، 
دور  به  را  شمركردار  اشرار  كردن! 
نفسى  هر  از  نمودند،  جمع  خود 

برآمد،  نفسى  ایشان  خاطر  رضای  از  غیر  كه 
ایشان  توالی  جز  كه  سری  هر  از  و  كردند  قطع 
كه غیر  از هر حلقى  و  كوبیدند  برآمد،  صدایى 
بریدند و  بیرون آمد،  ایشان حرفى  به  از خضوع 
بود،  ایشان  او سوای محبت  در  كه  هر دلى  در 
اسامیشان  كه  اول  طبقه  اصحاب  شكافتند. 
به  خونخوار  جالدان  آن  خوف  از  شد  مذكور 
و  كربال  جانب  به  شریفه  اعتاب  یارت  ز عزم 
نجف و برخى به اطراف دیگر هزیمت نمودند. 
سیداسماعیل اصفهانى را سر بریدند و حاجى 
یدند. آقا ابوالقاسم  كاشى را شكم در میرزااحمد 
كشته در دجله انداختند، سیداحمد  كاشى را 

خالوی  میرزارضا  ساختند،  را  كارش  را... 
سنگ  به  را  سرش  مغز  را  سیدمحمد  حاجى 
به  یده  در را  پهلویش  را  میرزاعلى  و  كندند  پرا
این اشخاص،  از  و غیر  راندند  شاهراه عدمش 
كشته، اجساد آن ها  جمعى دیگر را در شب تار 
در  روشن  روز  را  بعضى  و  انداختند  دجله  به  را 
میان بازار حراج با خنجر و قمه 
بعضى  چنانكه  كردند،  پاره پاره 
این  را  معتقدین  و  مؤمنین  از 
ناسخ  و  اعتقاد  فاسخ  حركات، 
خانم،  )عزیه  گردید.«  اعتماد 

تنبیه النائمین، ص١7١و١72(.

درباره  النائمین  تنبیه  كتاب  در 
اهالى«  »قاطبه  آمدن  تنگ  به 
بغداد و »كلیه والت دولت روم« 
است(  عثمانى  دولت  )منظور 
بهاءاهَّلل  اتباع  برخى  جهالت«  و  »شرارت  از 
انسان كش  خونخواران  و  آدم كش  غوالن  كه  ــ 
)عزیه  آمده است  میان  به  سخن  ـ  شده اند  یاد 

خانم، تنبیه النائمین، ص١79(.

دستور  به  بابیان  شدن  كشته  درمورد  همچنین 
ی، چنین  نوری« خواهر و بهاءاهَّلل، »عزیه خانم 
بازار  میان  در  روشن  روز  را  »بعضى  مى نویسد: 
)عزیه  كردند«  پاره پاره  قمه  و  خنجر  با  حراج 

خانم، تنبیه النائمین، ص١72(.

یخ  »تار همچون  بهائیان،  خود  یخ نگاری  تار در 
»اسداهَّلل  بهائى  شهیر  مورخ  نوشتۀ  ظهورالحق« 
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كشتارها  این  از  ردپاهایى  مازندرانى«،  فاضل 
كه تحت  كربال  در ایام تبعید بابیان در بغداد به 
قرار  ـ  بهاءاهَّلل  ـ  نوری  میرزاحسین على  رهبری 
كه در وقایع سال  داشتند، آمده است. آنچنان 
كه آغاز »هیجان و فتن در بغداد«  ١27٣ قمری 
آشكاری  از  پیش  سال  )ده  است،  گرفته  نام 
شده  نقل  قضیه ای  بهاءاهَّلل(  دعوت  كامل 
كه عارف  كراد شیعه« ـ  است: »یكى از »مشایخ ا
كردها  اما متعصب بود و موردوثوق و اطمینان 
سب  به  عناد  و  بغض  نهایت  در  ـ  داشت  قرار 
بابیان  برضد  اراذل  تحریک  و  دشنام  و  لعن  و 
مى پرداخت. او یک بار شخصى را برانگیخت 
او  به  عمومى  مكانى  از  بهاءاهَّلل  عبور  هنگام  تا 
كند. بهاءاهَّلل نیز به یكى از بابیان دستور  توهین 
را  ی  و هم  بابى  آن  بپردازد.  او  تنبیه  به  تا  داد 
كنش  وا این  كرد. خبر  كامل«  تأدیب  و  »ضرب 
به  كار  و  رسید  صاحب نفوذ  كرد  گوش  به 
كشید ولى با دخالت بهاءاهَّلل  كنسولگری ایران 
فصلنامه  رضوی،  )نبوی  شدند.«  آزاد  زندان  از 
ص227(.  شماره5،  سال2،  بهائى شناسى، 
در  بهاءاهَّلل  نفوذ  نشان دهنده  داستان  این 
نقض  در  آن ها  گستاخى  و  ایران  كنسولگری 

قانون در عراق است.

همچنین، در وقایع سال ١27٤ قمری )9 سال 
پیش از آشكاری كامل دعوت بهاءاهَّلل( از »ناصر 
كاشانى و  عرب« به عنوان قاتل حاج میرزااحمد 
دیگر  بسیاری  و  قهیر  مالرجب على  كشنده  نیز 
از مقتوالن ازلى نام برده شده است. ناصر عرب 

در بازار حاج میرزااحمد و یكى از همراهانش را 
مى كشد و حتى مورد اعتراض بهاءاهَّلل هم واقع 

نمى شود.

اما  آشكار  آغاز  )سال  قمری   ١279 سال  در 
محدود دعوت بهاءاهَّلل و ٤ سال قبل از آشكاری 
به  بغداد  در  ایران  كنسول  او(،  دعوت  كامل 
دولت ایران نامه ای مى نویسد و اعالم مى دارد: 
را  مجرم  یک  كه  رسیده  جایى  به  بابیان  »كار 
ی  نمى تواند نگاه دارد« و پس از آن حكم عزل و
نتیجه  مى توان  وقایع  این  از  مى رسد.  تهران  از 
قتل  حتى  و  خشونت  به  »ارتكاب  كه  گرفت 
زمان  همان  از  بهاءاهَّلل  اتباع  میان  در  كشتن  و 
گاه با حمایت  اقامت در بغداد دیده مى شده و 
رضوی،  )نبوی  است.«  بوده  همراه  نیز  او 
شماره5،  سال2،  بهائى شناسى،  فصلنامه 

ص228(.

4- نتیجه گیری

میرزاعلى محمد باب، رهبر بابیان، در مهم ترین 
همه  قتل  به  دستور  »بیان«  خویش  كتاب 
یس هر  غیرمؤمنان به دین بیان و منع نشر و تدر
كتابى غیر از كتاب خویشـ  بیانـ  را داده است. 
ی مریدان خود  ی به راستى مورد تبعیت و پیرو و
گرفته و اقدامات وحشیانه و خشونت باری  قرار 
یافت رهنمودهای رهبر خویش،  را بابیان، با در

چه در ایران و چه در عراق مرتكب شدند.

كشتار علمای مخالف باب، برپایى سه جنگ 
ناصرالدین شاه،  سلطنت  ابتدای  در  داخلى 
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كه  است  حقایقى  مخالفان،  قلع وقمع  نیز 
آن ها  از  بابیت  و  بهائیت  یخ  تار صفحات 
مالحظه  را  آن  از  نمونه هایى  و  دارد  حكایت 
شخص  به ویژه  بهائى،  رهبران  نقش  نمودید. 
كه خود را از آن ها مبرا  بهاءاهَّلل، در این حوادث، 
مى دانند،  منتسب  بابیان  به  را  آنان  و  دانسته 

نیز، به شكل غیرقابل انكاری روشن است.   

كه چگونه  این پرسش مواجه مى شویم  با  اكنون 
بشر  حقوق  تساوی  داعیه دار  را  خود  كه  بهائیان 

چنین  مى دانند،  انسان ها  حقوق  از  حمایت  و 
وقایعى را با نقش آفرینى مستقیم رهبران خود توجیه 
مى كنند؟! درحالى كه هر عقل سلیمى در مواجهه 
با حقایق تاریخى و نیز مدارک به جا مانده از كتب 
مقدس موردقبول بهائیان، به این نتیجه مى رسد 
كه اعالم احترام به آزادی و حقوق انسان ها از سوی 
این مدعیان، وسیله ای برای جلب توجه مریدان 
این  مختلف  كتب  و  است  جا  همه  از  بى خبر 
فرقه و همچنین روش و تاریخ به جا مانده از آن ها، 

مطالبى را خالف آن به ما ارائه مى دهد.
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باب و چالش ادعاهای مختلف

نرگس حاجى قربانى و  آذین قاجار
كارشناس مسائل دینى



چکیده

 ۱۲۳۵ سال  در  شیرازی  على محمد  میرزا 
كودكى  هجری قمری در شیراز به دنیا آمد. در 
شیخیه  عقاید  و  آراء  با  استادش  طریق  از 
سیدكاظم  مرگ  از  پس  مدتى  او  شد.  آشنا 
 ۱۲60 سال  از  و  شیخیه  رهبر  دومین  رشتى 
مختلفى  ی  دعاو یج  به تدر قمری  هجری 
بابّیت،  ادعای  از:  عبارتند  كه  كرد  مطرح  را 
منسوخ  و  نبوت  ادعای  یت،  مهدو ادعای 

شدن احكام اسالمى.

شیرازی  میرزاعلى محمد  ی  دعاو در  تغییر 
كنش های متفاوتى را در پى داشته است.  وا
ی  و ی  دعاو تمامى  تلویحًا  بهائیان  گرچه  ا
ادعای  بر  ویژه ای  كید  تأ اما  پذیرفته اند،  را 
محققان  دیگر  از  برخى  دارند.  ی  و قائمیت 
ی  دعاو تمامى  رد  در  استدالل هایى  هم 
وارد  ایرادات  آن ها  مبنای  كه  داشته اند  ی  و
این  در  است.  آن  تغییرات  و  ی  دعاو سیر  بر 
نوشتار سعى شده است تا به شكل خالصه، 
على محمد  ی  دعاو سیر  بررسى  طریق  از 
باب و استدالل های موافق و مخالف آن ها، 
منظر  از  تنها  مزبور  ی  دعاو بطالن  یا  صحت 

گردد. ی تبیین  ی و تغییرات در سیر دعاو
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موقعیت  قمری،  هجری   ۱۲60 سال  در  ظاهرًا 
برای ادعای على محمد شیرازی فراهم مى شود. 
ادعاهای  بیان  سرآغاز  سال  این  درحقیقت 
ی بوده است. در آن سال، جمعى از  مختلف و
كه پس از مرگ سیدكاظم رشتى  طالب شیخى 
به دنبال جانشین او بودند، به شیراز مى آیند و از 
میان ایشان، مالحسین بشرویى با على محمد 
او  مى كند.  برخورد  شیرازی 
قبلى  آشنایى  سابقۀ  براساس 
به  سیدكاظم،  درس  حوزۀ  در 
على محمد  مى رود.  او  منزل 
شدید  اشتیاق  كه  شیرازی 
موعود  شناختن  به  را  ی  و
اسالم مى بیند، در شب پنجم 
 ۱۲60 سال  جمادی االولى 
هجری قمری، خود را صاحب 
عصر  امام  باب  و  مقام  آن 
معرفى مى كند و چون بشرویى 
مى خواهد،  تأییدی  و  برهان 
همان جا  ی،  و درخواست  به 
آیات سورۀ یوسف مطالب  تفسیر نخستین  در 
با  بشرویى  مالحسین  و  مى نویسد  مختصری 
دیدن آن نوشته، بابیت او را مى پذیرد )همان، 

ص۳۹(.

كبر جمیع  ا و  و اعظم  اول  را  تفسیر  این  بهاءاهَّلل 
كتب باب مى داند )بهاءاهَّلل، ایقان، ص ۱۵۳(. 

َر أن 
َ

در ابتدای این تفسیر آمده است: »اهَّلُل َقد َقّد
َیخُرَج ذِلَک الِكتاَب فى َتفسیِر أحَسِن الَقَصِص 

1- نگاهی به ادعاهای میرزاعلی محمد شیرازی

1- 1  ادعای بابیت

مرگ  از  پس  مدتى  شیرازی  میرزاعلى محمد 
فكر  در  شیخیه  رهبر  دومین  رشتى،  سیدكاظم 
فرصت مناسبى برای ادعای بابیت خویش بود. 

عبدالحسین آیتى در این مورد نوشته است:

یخ  توار تحصیل  طى  در  »نگارنده 
یخ  توار آوردن  ]=به دست  امر  این 
خود  خط  به  مكتوبى  بابى[  آئین 
كه موَرخ  نقطۀ اولى ]=باب[ یافت 
و  یست  دو و  هزار  یخ  تار به  بود 
پنجاه و نه مطابق سال وفات سید 
از  قبل  سال  یک  یعنى  رشتى، 
]=ادعای  اولى  نقطۀ  داعیۀ  ظهور 
از  كه  است  مكتوبى  آن  و  باب[ 
)دایى(  خال  به  شیراز  به  بوشهر 
امور  نگاشته  خود  سابق الذكر 
مذكور  مكتوب  آن  در  را  تجاری 
داشته اند ولى در آخر آن مكتوب 

خود  محترمۀ  والدۀ  حق  در  كه  توصیه  از  پس 
و  مضمون  كه  را  آنچه  مى فرماید  مرقوم  فرموده، 
هنوز  كه  بگویید  طالب  به  است:  این  مفادش 
كسى غیر  گر  امر بالغ نشده و موقع نرسیده لهذا ا
از تبعیت از فروعات و معتقدات اسالمیه را به 
من نسبت دهد، من و اجداد طاهرینم در دنیا 
)آیتى،  بود.«  خواهیم  ناخشنود  او  از  آخرت  و 

یة، ج۱، صص ۳۵ و۳6(. كب الدر كوا

شیرازی  علی محمد  بنابراین 
بنده  را  خود  کار،  آغاز  در 
غائب  امام  ذکر  و  باب  و 
بود  مدعی  او  می دانست. 
نیست،  او  از  مکتوباتش  که 
امام  حضرت  جانب  از  بلکه 
و  رسیده  او  به  زمان؟جع؟ 
کامل و  همین اظهار نزدیکی 
مقدس  وجود  با  وافر  ارتباط 
بود  کافی  عصر؟جع؟  امام 
را  او  امثال  و  مالحسین  تا 

گرداند. سرسپرده و مرید 
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ِد  بِن َعلِىّ بِن ُمَحّمَ ِدبِن الَحَسِن  ُمَحّمَ ِعنِد  ِمن 
بِن َعلِىّ بِن  د  بِن َجعَفِربِن ُمَحّمَ بِن َعلِىّ بِن ُموَسى 
َعبِدِه  َعلى  بِن َعلِىّ بِن أبى طاِلٍب  الُحَسیِن 
میَن 

َ
العال ى 

َ
َعل كِر 

ّ
ِعنِدالِذ ِمن  اهَّلِل  َة  ُحّجَ ِلَیُكوَن 

كتاب  آن  كه  است  كرده  مقدر  خداوند  َبلیغًا: 
حضرت  )داستان  قصه ها  بهترین  تفسیر  در  را 
على  بن  محمدبن الحسن  نزد  از  یوسف؟ع؟( 
بن محمد بن على بن موسى بن جعفربن محمد 
بر  على بن ابى طالب  بن  الحسین  بن  على  بن 
بنده اش خارج سازد تا حجت خدا از نزد ذكر بر 
باشد.« )باب، احسن  بلیغ  به گونه ای  جهانیان 

القصص، ص۱(. 

آغاز  در  شیرازی  على محمد  بنابراین 
كار، خود را بنده و باب و ذكر امام غائب 
كه مكتوباتش  مى دانست. او مدعى بود 
حضرت  جانب  از  بلكه  نیست،  او  از 
همین  و  رسیده  او  به  زمان؟جع؟  امام 
با  وافر  ارتباط  و  كامل  نزدیكى  اظهار 
كافى  عصر؟جع؟  امام  مقدس  وجود 
را سرسپرده  او  امثال  و  تا مالحسین  بود 

گرداند. و مرید 

2-1 ادعای قائمیت

شیرازی  على محمد  كه  دومى  ادعای 
ولیعهدی  زمان  در  كرد،  مطرح 
بود.   )۱۲6۴ )شعبان  شاه  ناصرالدین 
كاوش بیشتری در  در آن زمان برای آنكه 
گیرد، حكومت او را  عقاید باب صورت 

از چهریق به تبریز احضار كرد. در شب دوم پس 
ترشیزی  على  شیخ  باب،  تبریز،  به  رسیدن  از 
ملقب به عظیم را احضار كرد و به صورت علنى 
در نزد او اظهار قائمیت نمود. عظیم چون این 
او  به  باب  شد.  مردد  قبول  در  شنید  را  ادعا 
حضور  در  و  ولیعهد  محضر  در  فردا  من  گفت 
كرد.  علما و اعیان ادعای خود را اظهار خواهم 
روز بعد در مجلس ولیعهد، نظام العلما از باب 
سه  باب  ید؟  دار ادعایى  چه  شما  كرد  سؤال 
كه  گفت: »من همان قائم موعودی هستم  مرتبه 
هزار سال است منتظر ظهور او هستید و چون 

تصویری منتسب به باب
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اسم او را مى شنوید از جای خود قیام مى كنید 
زرندی،  )نبیل  هستید...«  او  لقای  مشتاق  و 

یخ نبیل، صص ۲۸0 و ۲۸۳(.  تلخیص تار

3-1- ادعای نبوت

كتاب  كو، از همان اول در دو  باب، با ورود به ما
بیان فارسى و بیان عربى به دعوی نبوت خود 
كرد  ادعا  كتاب  ابتدای  از  یعنى  كرد،  تصریح 
قیامت  روز  رسیده،  پایان  به  اسالم  دوران  كه 
فرارسیده و او هم پیامبری نوین است. در باب 
فارسى،  بیان  آغاز  در  یعنى  اول  واحد  از  اول 
فرض  خدا  كه  چیزی  اولین  كه  مى گوید  باب 
كلمۀ  كرد اقرار به توحید خداست ولى معرفت 
كه او  توحید منوط است به معرفت نقطۀ بیان 
سبع«  حروف  »ذات  را  او  خدا  كه  است  كسى 
كه اسمش از هفت  قرار داده )یعنى على محمد 
كند  كه یقین  حرف تشكیل مى شود( و هركس 
)حقیقت  قرآن  نقطۀ  بعدی  ظهور  همان  او  كه 
همان  و  بیان  نقطۀ  اول  ظهور  اسالم(،  پیامبر 
نفس  به  قائم  كه  است  اولیه ای  مشیت  مقام 
خود بوده ولى كل شىء به امر او خلق مى شوند، 
توحید  بر  به راستى  كینونتش  شخصى  چنین 

خدا شهادت داده است:

كه  امری  شىء  كل  عدد  از  اول  باب  در  »و 
االاهَّلل  الاله  كلمۀ  نموده  فرض  عزوجل  خداوند 
كلمه خواهد  كل بیان راجع به این  حقًا حقًا، اذ 
كلمه خواهد شد و  این  از  و نشر خلق آخر  شد 
كلمه منوط است به معرفت نقطۀ  معرفت این 

و  السبع  حروف  ذات  اهَّلل  جعله  قد  الذی  بیان 
نقطة  و  اخریها  فى  القرآن  نقطة  اّنها  یوقن  من 
التى  االولّیة  مشّیة  هى  اّنها  و  اولیها  فى  البیان 
كل شىء یخلق بامره و قائم  اّنها قائمة بنفسها و 
ربه.«  توحید  على  كینونته  شهدت  قد  فاذًا  بها 

)باب، بیان فارسى، ص۸(.

كنار  عبدالبهاء نیز باب را به عنوان پیامبری در 
پیامبران بزرگ خداوند مطرح ساخته است:

اشراق  باالستقالل  كه  كلیه  نبوت  مظاهر  »آن 
حضرت  ابراهیم،  حضرت  مانند  نموده اند 
و  محمد  حضرت  و  عیسى  حضرت  موسى، 
)عبدالبهاء،  مبارک«  جمال  و  اعلى  حضرت 

مفاوضات، ص ۱۲۴(.

ی على محمد شیرازی  در این بخش سیر دعاو
یخى تغییرات آن را دیدیم، در بخش  و روند تار
روند  مخالفان  و  موافقان  استدالل های  بعد 

مزبور را بررسى مى كنیم.

تغییرات  مخالفان  و  موافقان  استدالل های   -2
در دعاوی باب

1-2 زمینه سازی برای آمادگی مردم

ی باب، مدعى  تغییرات در دعاو موافقان سیر 
كه باب در اوایل ظهور، مقام خویش را  هستند 
فقط برای عدۀ معدودی آشكار ساخته و برای 
پیشگیری از ضوضا و بلوای عمومى، خود را در 
نزد عوام، باب معرفى نموده است. پس از مدتى 
كه بابیت، انتشار وسیع تری یافت، او حقیقت 
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همان  را  خود  و  ساخت  آشكار  همگان  بر  را 
كه همۀ ادیان انتظار  قائم موعودی )امام زمان( 
كه خداوند او  كرد  ظهورش را مى كشند، معرفى 
كرده است. تمام  را با شریعت مستقلى مبعوث 
یج ذهن عموم  كه به تدر این مراحل برای آن بود 

كند. آمادگى پذیرش این امر عظیم را پیدا 

یجى  همچنین نوشته اند: مشابه این مراحل تدر
به عنوان  یافت.  مى توان  نیز  گذشته  ادوار  در  را 

نمونه هنگامى كه مردم در ابتدای 
ایشان  مسیح  حضرت  ظهور 
مى خواندند،  یحیى  رجعت  را 
از  جلوگیری  برای  حضرت  آن 
پیامبر  و  كردند  سكوت  آشوب، 
برای  ابتدا  در  نیز  اسالم؟لص؟ 
از  جلوگیری  و  اعراب  جذب 

بلوا، در آیات غرانیق به مدح و ستایش بت ها 
پرداختند.

پاسخ

حضرت  و  یحیى  حضرت  رابطۀ  به  ابتدا  در 
ابتدای  در  مردم  آیا  كه  یم  مى پرداز عیسى؟امهع؟ 
ظهور حضرت مسیح ایشان را رجعت حضرت 
یحیى مى دانستند؟ در سورۀ آل عمران آیه ۳۹ 
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كردند هنگامى كه در  پس فرشتگان زكرّیا را ندا 
همانا  كه  بود  ایستاده  نماز  به  عبادت  محراب 

یحیى،  )والدت(  به  مى دهد  بشارت  را  تو  خدا 
نبّوت  )یعنى  خدا  كلمۀ  به  او  درحالى كه 
پارسا  و  پیشوا  خود  او  و  دهد  گواهى  عیسى( 
به  باتوجه  است.«  شایستگان  از  پیغمبری  و 
فردی  را  یحیى  حضرت  خداوند  قرآن،  آیه  این 
مى آورد.  ایمان  مسیح  حضرت  به  كه  مى داند 
كتاب خود دربارۀ  همچنین عالمۀ مجلسى در 
آئین  مروج  »او  مى دهد:  توضیح  چنین  یحیى 
اینكه عیسى  از  و پس  بود  موسى 
ایمان  او  به  نبوت رسید،  به مقام 
عیسى  از  ماه  شش  یحیى  آورد. 
كسى  نخستین  و  بود  بزرگ تر 
كرد  تصدیق  را  او  نبوت  كه  بود 
به  مردم  میان  در  یحیى  چون  و 
كدامنى شهرت داشت،  زهد و پا
مسیح  به  مردم  توجه  در  او  دعوت  و  تصدیق 
مجلسى،  )عالمه  گذاشت«  بسیاری  تأثیر 
اینكه  بنابراین   .)۱6۹ ص  ج۱۴،  بحاراالنوار، 
از  باشد،  یحیى؟ع؟  رجعت  بتواند  مسیح؟ع؟ 
یخى منتفى  كتاب آسمانى قرآن و از نظر تار نظر 

است.

»بررسى  با عنوان  مقاله ای  در  نیز  شبهۀ غرانیق 
درمورد  بهائیان  و  مسلمانان  عقیدۀ  تطبیقى 
به طور مفصل بحث شده است.  امام غائب«۱ 
كه  مى شود  اشاره  نكته  این  به  فقط  اینجا  در 

بهائیان  و  مسلمانان  عقیده  تطبیقی  بررسی  گاه،  آ مریم   .1
درمورد امام غائب، فصلنامه بهائی شناسی، شماره  ۲و ۳، پاییز 

و زمستان ۹5، ص۲5۹-۲۳۸

مسیح؟ع؟  اینکه  بنابراین 
یحیی؟ع؟  رجعت  بتواند 
کتاب آسمانی  باشد، از نظر 
تاریخی  نظر  از  و  قرآن 

منتفی است.
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كتب شیعه نیامده  آیات غرانیق در هیچ یک از 
در  كه  شده  نقل  تسنن  اهل  كتب  در  فقط  و 
بالفاصله  پیامبر  كه  اشاره شده است  آنجا هم 
به تصحیح اشتباه خود پرداخت، نه مثل سید 
بر  مبنى  خود  ادعای  بر  یادی  ز زمان  كه  باب 

بابیت باقى بود.

یا زمان؟جع؟  امام   2-2-باب 
باب من یظهره اهلل؟

مردم  ابتدا  در  بهائیان  نظر  از 
منظور  كه  مى نمودند  گمان 
كلمۀ  از  شیرازی  على محمد 
زمان  امام  بابیت  »باب«، 
باب  او،  واقع  در  ولى  است. 
بهاءاهَّلل  یعنى  اهَّلل  یظهره  من 
چنین  عبدالبهاء  است.  بوده 
كلمۀ بابیت مراد  مى گوید: »از 
واسطۀ  من  كه  بود  چنان  او 
بزرگواری  شخص  از  فیوضات 
پرده  پس  در  هنوز  كه  هستم 

به  بى حصر   و  حد.  كماالت  دارندۀ  و  عزتست 
متمسك...  والیش  حبل  به  و  متحركم  او  اراده 
كه مّدعى وساطت فیض از حضرت  گمان بود 
و  معلوم  بعد  است.  صاحب الّزمان؟جع؟ 
دیگر  مدینۀ  بابّیت  مقصودش  كه  شد  واضح 
كه  است و وساطت فیوضات از شخصى دیگر 
كتب و صحائف خویش  اوصاف و نعوتش در 
سیاح،  شخصى  مقاله  )عبدالبهاء،  مضمر« 

صص۲و۴(. 

پاسخ

ادعایش  در  باب  گفت  باید  پاسخ  در 
سخن  زمان؟جع؟  امام  بابیت  از  به صراحت 
تش را به نحوی  كه جمال كسانى  گفته و راه را بر 
كند بسته است. در همان  دیگر توجیه و تفسیر 
نشان  كه  مدركى  األسماء  قیوم  كتاب  ابتدای 
در  و  بود  او  بابیت  دهندۀ 
بخش ۱-۱ دیدید، به صراحت 
مشخص كرده است كه كتاب 
مهدی،  امام  همان  نزد  از  را 
محمدبن الحسن  حضرت 
شیعیان  كه  المهدی؟جع؟ 
آورده  دارند،  اعتقاد  ایشان  به 
از  پرهیز  برای  ایشان  است. 
و  پدر  نام های  به  اشتباه، 
كرده و  اجدادشان هم تصریح 
كه منظور  كرده  دقیقًا مشخص 

چه شخصى است.

كتاب  در  عالوه برآن، 
»انى  مى گوید:  چنین  باب  قیوم االسماء 
عبداهَّلل اتانى البینات من عند بقیةاهَّلل المنتظر 
از  نشانه ها  و  هستم  خدا  بندۀ  من  امامكم...: 
نزد بقیةاهَّلل امام منتظرتان به من رسیده است« 
ص۲۱(.  نهم،  سورۀ  قیوم االسماء،  )باب، 
كتاب  این  از  دیگر  قسمتى  در  همچنین 
مى گوید: »انا باب امامكم المنتظر...الاعلم اال 
منتظرتان  امام  باب  من  امامى...:  علمنى  ما 

از  به صراحت  ادعایش  در  باب   
سخن  زمان؟جع؟  امام  بابیت 
گفته و راه را بر کسانی که جمالتش 
تفسیر  و  توجیه  دیگر  نحوی  به  را 
کند بسته است. در همان ابتدای 
که  مدرکی  األسماء  قیوم  کتاب 
در  و  بود  او  بابیت  دهندۀ  نشان 
به صراحت  دیدید،   1-1 بخش 
کتاب را  که  کرده است  مشخص 
از نزد همان امام مهدی، حضرت 
محمدبن الحسن المهدی؟جع؟ 
اعتقاد  ایشان  به  شیعیان  که 

دارند، آورده است. 
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امامم  كه  آنچه  مگر  نمى دانم  چیزی  هستم، 
و  پنجاه  سورۀ  )همان،  است«  آموخته  من  به 

ششم، ص۱۱۹(. 

باب دستور  كه  آمده است  یخ  تار در  همچنین 
كردن یک جمله در اذان را به مالصادق  اضافه 
خراسانى داد: »از جمله اوامر مباركه در آن رساله 
اذان  ایمان واجب است در  بر اهل  كه  بود  این 
نماز جمعه »اشهد أّن علّیًا قبل نبیٍل )محّمد( 
در  صادق   

ّ
مال كنند.  اضافه  را  اهَّلل«  بقّیة  باب 

بر  و نصیحت داشت، چون  منبر وعظ  اّیام  آن 
اجرای  به  بى تردید  یافت  اّطالع  مبارک  امر  این 
امام جماعت  كه  نو  و در مسجد  كرد  اقدام  آن 
داد.«  انجام  مزبوره  فقرۀ  با  را  نماز  اذان  بود، 
زرندی،  نبیل  یخ  تار تلخیص  خاوری،  )اشراق 

ص۱۲۲(. 

اینكه منظور از بقیةاهَّلل در بیانات باب چیست 
چنین  عدلیه  صحیفه  كتاب  در  او  خود  را 
محمٍد؟لص؟  ألوِصیاء  »َاشَهُد  مى كند:  بیان 
ُثّم  الَحَسن؟ع؟  علٍى  بعد  ُثّم  علٍى؟ع؟  بعده 
الُحَسیِن  بعد  ُثّم  الُحَسیِن؟ع؟  الَحَسِن  بعد 
َعلّى؟ع؟ ُثّم بعد َعلّىٍ محمد؟ع؟ ثم بعد محمٍد 
بعد  ُثّم  موسى؟ع؟  َجعفٍر  بعد  ثم  َجعفر؟ع؟ 
موسى َعلٍى؟ع؟ ثم بعد َعلٍى محمد؟ع؟ ُثّم بعد 
ُثّم  الحسن؟ع؟  علٍى  بعد  ُثّم  على؟ع؟  محمٍد 
بعد الحسن صاحب العصر ُحَجُتَک و َبِقّیُتَک 
صحیفه  )باب،  اجمعین«  علیهم  صلواتک 
كسى  است  روشن  اینجا  در  ص۲۷(.  عدلیه، 

كه لقب بقیةاهَّلل را دارد امام زمان؟جع؟ است، 
نه من یظهره اهَّلل.

3-2- استفاده از مفهوم تقیه در سیر دعاوی باب

ی  دعاو برای  كه  توجیهاتى  از  دیگر  یكى 
تقیه  او  كه  این است  مختلف باب مى گویند، 
و  تقیه  معنای  به  باتوجه  ادامه  در  است.  كرده 
كه این موضوع نمى تواند  انواع آن، خواهیم دید 
باشد.  داشته  جایگاهى  نبوت  دعوت  بیان  در 
گر پیامبری در اصل ادعای خود  توضیح آنكه ا
عمل  خود  رسالت  به  درحقیقت  نماید،  تقیه 

كرده است. نكرده و امت خود را سرگردان 

1-3-2- معنای تقیه

اسم  ترس«،  و  »حذر  معنای  به  »تقیه«  كلمة 
آن  تاء  حرف  و  اتقاء«  یتقى ،  »اتقى ،  از  مصدر 
یشه با »تقاة« ، »تقوی«  در اصل »واو« بوده و هم ر
گفته  و »وقایة« است. در تعریف لغوی »وقایه« 
یضّره:  و  یؤذیه  مّما  الشىء  »حفظ  است:  شده  
كند و به آن  حفاظت چیزی از آنچه آن را اذیت 
المفردات فى  برساند« )راغب اصفهانى ،  ضرر 

غریب القرآن ، ص ۸۸۱(.

دراصطالح ، دانشمندان اسالمى تقریبًا تعریف 
مضمون  كرده اند.  ارائه  »تقیه«  برای  همگونى 
از  ترس  خاطر  به  انسان  كه  است  این  یف  تعار
ظالم(  مسلمان  یا  ظالم  كافر  از  )اعم  دیگران 
دارد،  خود  ضمیر  در  كه  را  باورهایى  و  عقیده 
پنهان سازد، یا سخن و فعلى را به خاطر حفظ 
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یا ناموس خود ، برخالف عقیده اش  جان ، مال 
به  سخن  این  كردن  مستند  برای  سازد.  ظاهر 

سه تعریف از فقهای شیعه اشاره مى شود:

آورده  »تقیه«  تعریف  در  مفید؟هر؟  شیخ   -۱
االعتقاد  ستر  و  الحق  كتمان  »التقیة :  است: 
و ترک مظاهرتهم بما  المخالفین  فیه و مكاتمة 
همان  تقیه  الدنیا:  او  الدین  فى  ضررًا  یعقب 
برابر  در  كتمان  است؛  اعتقاد  و  حق  پوشاندن 
مخالفان و استفاده از این روش برای آن است 
و عقاید درست موجب ضرر در  كه اظهار حق 
تصحیح  مفید،  )شیخ  مى شود«  دنیا  یا  دین 

االعتقاد ، ص ۱۳۷(.

»تقیه«  تعریف  در  نیز  انصاری؟هر؟  ۲-شیخ 
الغیر  این گونه نوشته است: »التحّفظ عن ضرر 
تقیه  للحق:  مخالف  فعل  او  قول  فى  بموافقته 
گفتار  كه انسان خود را از ضرر غیر در  آن است 
)انصاری،  كند«  حفظ  حق  مخالف  رفتار  یا 

المكاسب، ص ۳۲0(. 

تقیه  تعریف  در  خویى؟هر؟   آیت اهَّلل   -۳
بموافقته  الظالم  ضرر  عن  »التحفظ  نوشته اند: 
از  خود  حفظ  للحق:  مخالف  قول  او  فعل  فى 
یا  گفتار  در  او  با  موافقت  به وسیلٔه  ظالم  ضرر 
الفقاهة ،  مصباح  )خویى ،  حق  مخالف  رفتار 

ج۱، ص ۴۵۳(.

2-3-2- تقسیم بندی تقیه

مدارک  و  منابع  از  استفاده  با  شیعه  فقهای 
كرده اند: در  اسالمى تقیه را به چند قسم تقسیم 
یک تقسیم بندی، »تقیه« به سه نوع تقّیۀ حرام، 

تقیۀ واجب، تقیۀ جایز تقسیم شده است.

الف( تقیه حرام

بزرگى  مفسدۀ  بر  آن  انجام  كه  است  تقیه ای 
مترتب شود، مانند از بین رفتن دین یا پوشاندن 
حقیقت بر نسل های آینده و تسلط دشمنان بر 
كه بزرگان شیعه  مسلمانان و به این خاطر است 
در بعضى موارد تقیه را حرام مى دانند، ازجملۀ 

كرد: آن ها مى توان به موارد زیر اشاره 

كه پرده  بیفتد. جایى  كه حق به خطر  آنجا   )۱
نشر  موجب  آن،  كتمان  و  عقیده  بر  افكندن 
فساد، یا تقویت كفر و بى ایمانى با گسترش ظلم 
و جور مى شود یا موجب توسعۀ نابسامانى ها یا 
مردم  گمراهى  درنتیجه  و  دین  اركان  در  تزلزل 
شود، شكستن سد تقیه واجب است. این گونه 
تقیه ای  است.  منفى  و  ویرانگر  تقیۀ  تقیه ها، 
كه سازنده و مثبت و در  یا واجب است  مجاز 

وصول به هدف باشد، نه درجهت مخالف.

گر شخصى  ۲( تقیه در خونریزی ممنوع است. ا
كه به كشتن فرد یا افراد  را تحت فشار قرار دهند 
در  خودش  جان  گرنه  و  بزند،  دست  بى گناهى 
به  اقدام  ندارد،  حق  شخص  آن  است،  خطر 
گر یقین داشته باشد  كند، حتى ا كشتن دیگری 

كه جان خود را از دست مى دهد.
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ب( تقیه واجب

ی  تقیه ای است كه برای دفع ضرر بر نفس یا آبرو
بابى ها  مى گیرد.  صورت  مؤمنان  دیگر  یا  خود 
عمل  تقیه ای  چنین  به  اوقات  از  بسیاری 
مى كردند و آن را مستند به نوشته های خود باب 
مى كردند. باب حتى به مالحسین بشرویى امر 
رنج  از  احتراز  برای  تقیه  طریق  »از  است:  كرده 

ی  پیرو مسجونیت  و  اذیت  و 
 Kamran Ekbal ”The( كن.« 
Babi and Baha‘i Practic-
 es of ‘Denial’ )kitman(l
and ‘Dissimulation’ )taqi-
 yyah(,“ Iran Nameh, 28:3

).)Fall 2013(, 170-193

ج( تقیه مباح

كه انجام آن ها در نزد  در بعضى از اعمال مباح 
عامۀ مردم ترجیح دارد و ترک آن باعث ضرری 
سبحانى،  )عالمه  است.  مباح  نمى شود، 
ادیب،  و   6۸ ص  حدها،  و  مفهوم ها  التقیة 
الكترونیكى  نشریه  تقیه،  مسأله  در  جستاری 

شیعه پژوهى، ش۴(.

3-3-2 تقیه در ابالغ رسالت پیامبران

گر  ا كه  شد  معلوم  گذشت،  آنچه  به  باتوجه 
مى شود.  حرام  تقیه  بیفتد  خطر  به  دین  اساس 
اولیه  اظهار  عدم  بخواهند  بهائیان  اینكه  لذا 
بدانند  تقیه  براساس  را  پیامبری  بر  مبنى  باب 

پرداخته  نكته  این  به  ادامه  در  است.  غلط 
نیز  رسالت  ابالغ  در  پیامبران  آیا  كه  مى شود 

مجاز به تقیه هستند یا خیر.

است:  آمده  چنین   ۳۹ آیه  احزاب  سورۀ  در 
 

ُ
ه

َ
ْون

َ
ش

ْ
خ

َ
َوی ِه 

َّ
الل اِت 

َ
ِرَسال  

َ
ون

ُ
غ

ّ
َبِل

ُ
ی  

َ
ِذین

َّ
»ال

 :
ً
ِسیبا

َ
ح ِه 

َّ
ِبالل ى 

َ
ف

َ
َوك  

َ
ه

َّ
االل

َّ
ِإل ا 

ً
د

َ
ح

َ

أ  
َ

ْون
َ

ش
ْ

خ
َ
ای

َ
َول

كه تبلیغ رسالت هاى  كسانى بودند  )پیامبران( 
او  از  )فقط(  و  مى كردند  الهى 
از هیچ كس جز  و  مى ترسیدند 
همین  و  نداشتند  بیم  خدا 
)و  حسابگر  خداوند  كه  بس 
آن ها(  اعمال  پاداش دهنده 
كه  داشت  توجه  باید  است!« 
یك  تنها  دارد،  انواعى  تقیه 
فوق  آیه  طبق  كه  است  خوفى  تقیۀ  آن  از  نوع 
منتفى  رسالت  ابالغ  و  انبیاء  دعوت  درمورد 
 ،۱۷ ج  نمونه،  تفسیر  شیرازی،  )مكارم  است. 

ص۳۱۷(.
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گفت: ای  كه به امتش  نوح را بر اینان باز خوان 
گر مقام رسالت و اندرز من به آیات خدا بر  قوم ا
كردم،  گران مى آید، من فقط به خدا توكل  شما 

معلوم  گذشت،  آنچه  به  باتوجه 
خطر  به  دین  اساس  گر  ا که  شد 
لذا  می شود.  حرام  تقیه  بیفتد 
اینکه بهائیان بخواهند عدم اظهار 
را  پیامبری  بر  مبنی  باب  اولیه 
براساس تقیه بدانند غلط است. 
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شما هم به اتفاق بتان و خدایان باطل خود هر 
دهید  انجام  ید  دار من(  آزار  )بر  تدبیری  و  مكر 
تا امرتان بر شما پوشیده نباشد و درباره من هر 
ید به كار برید و مهلتم ندهید.«  مكر و اندیشه دار
كه ویژۀ  نوح فرستادۀ بزرگ پروردگار با قاطعیتى 
پیامبران اولواالعزم است، درنهایت شجاعت و 
كه داشت در  كم و محدودى  شهامت با نفرات 
مقابل دشمنان نیرومند و سرسخت ایستادگى 
مى كند و قدرت آن ها را به باد مسخره مى گیرد 
و  افكار  و  نقشه ها  به  را  خویش  بى اعتنایى  و 
وسیله  این  به  و  مى دهد  نشان  آن ها  بت هاى 
مى سازد  وارد  افكارشان  بر  محكم  ضربه ای 

)همان، ج۸، ص۳۵۱(.

باتوجه به دو آیۀ فوق، پیامبران در ابالغ رسالت 
را )طبق  باب  و چنانچه  نیستند  تقیه  به  مجاز 
نظر بهائیان( پیامبر بدانیم، باب مجاز به تقیه 

در ابالغ رسالتش نبوده است.

3- نتیجه گیری

را  ادعا  سه  حداقل  زندگى اش  طول  در  باب 
اینكه  نبوت.  و  قائمیت  بابیت،  كرد:  مطرح 
ابالغ  در  نیز  پیامبران  سایر  بهائیان  نظر  طبق 
با  كرده اند  استفاده  شیوه  این  از  رسالتشان 
در  باب  است.  منتفى  شد،  بیان  كه  شواهدی 
كتب خود به صراحت به وجود حضرت حجت 
از  را فرستاده ای  و بقیةاهَّلل اشاره مى كند و خود 

دوازدهم،  امام  سوی  از  خود  بابّیت  به  آن  در  که  باب  نوشتٔه  یوسف  سورٔه  تفسیر  نخست  صفحٔه  از  تصویری 

کرده است.  حضرت محمدبن الحسن عسکری؟جع؟ تصریح 
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ی  نزد ایشان مى داند، لذا اینكه ادعای بابیت و
كسى غیر از حضرت حجت مطرح باشد  برای 
مفهوم  از  استفاده  همچنین  نیست.  قابل قبول 
نهى  قرآن  در  گون  گونا ادعاهای  بیان  در  تقیه 
كسانى  را  پیامبران  خداوند،  زیرا  است،  شده 

�����

و  نمى هراسند  خدا  از  جز  كه  مى كند  معرفى 
داشته  دشمنان  از  خوف  هرچند  را  رسالتشان 
ترس  از  باب  اینكه  لذا  مى كنند.  ابالغ  باشند، 
مردم یا حكام زمان دست از ادعای خود بردارد 

كند، پذیرفتنى نیست. یا آن را مخفى 

منابع

كریم. ۱ قرآن 
مآثر . ۲ فى  یة  الكوكب الدر عبدالحسین،  آیتى، 

البهائیة، بى تا، بى جا، بى نا.
زرندی، . ۳ نبیل  یخ  تار تلخیص  خاوری،  اشراق 

بى تا، بى جا، بى نا.
انصاری ، مرتضى ، المكاسب ، بى جا،  بى تا.. ۴
تقیه، . ۵ مسأله  در  جستاری  عزیزه،  ادیب، 

سال  شیعه پژوهى،  الكترونیكى  نشریه  ۱۳۸۸ش، 
اول، شماره چهارم.
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بى جا، مرآت.
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علی نخجوانی که بود؟

به نقل از سایت بهائیان ارتدكس



اشاره

از  یكى  نخجوانى،  على  پیش،  ماه  چند 
كهنسالى  مهم ترین چهره های بهائیان در 
كه توانسته  درگذشت. سن او چندان بود 
شوقى افندی  با  هم  اندكى  مدت  بود 
مدت  او  همچنین  باشد.  داشته  ارتباط 
بود.  جهانى  بیت العدل  عضو  یادی  ز
از  یكى  در  او  معرفى  در  مقاله ای  اخیرًا 
ارتدوكس  بهائیان  به  مربوط  سایت های 
ایران )یكى از فرقه های انشعابى بهائیت( 
افراد  از  نخجوانى  كه  ازآنجا شد.  منتشر 
شاخص بهائى بود و فعالیت های مهمى 
كه این  را انجام داده بود، مناسب دیدیم 
مقاله را برای خوانندگان محترم فصلنامۀ 
بهائیان  كنیم.  منتشر  بهائى شناسى 
كه  هستند  بهائیان  از  گروهى  ارتدوكس، 
قبول  را  در حیفا  بیت العدل تشكیل شده 
ندارند و معتقدند كه پس از شوقى افندی، 
یمى، جانشین او و ولى امر  چارلز میسون ر
در  دلیل  همین  به  است.  بهائیان  بعدی 
به بیت العدل  تعبیراتى نسبت  این مقاله 
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معمول  نوشتارهای  با  كه  است  رفته  به كار 
گرچه  فصلنامه سازگاری ندارد. بهائى شناسى ا
ولى  آن مى پردازد،  رهبری  و  بهائى  آئین  نقد  به 
دیگران  عقائد  به  بى احترامى  درصدد  هیچ گاه 
رعایت  به منظور  بااین حال  نیست.  و  نبوده 
اصالحى  مقاله  این  متن  در  نقل،  در  امانت 

صورت نپذیرفته است. 

اصل مقاله

مستعفى  و  پیشین  عضو  نخجوانى،  على اهَّلل 
 ۱۱ در  صدسالگى  سن  در  بدلى  بیت العدل 
كتبر ۲0۱۹ درگذشت. او در سال ۱۹۱۹ در شهر  ا
د 

ّ
بهائى متول آذربایجان در یک خانواده  كوی  با

شد. در دوسالگى پدر خود را از دست داد و با 
خانواده به حیفا رفت. او لیسانس هنر خود را از 
كرد و پس از مهاجرت  یافت  دانشگاه بیروت در
تبلیغى  فعالیت های  انجام  و  كشور  چند  به 
محفل  عضوّیت  به   ۱۹۵0 سال  در  مختلف، 
عضو  نیز  سال  پنج  حدود  و  درآمد  ایران  ى 

ّ
مل

محفل مركزی آفریقا بود.

تشكیل  با  رّبانى،  شوقى  صعود  واقعۀ  از  بعد 
غیرقانونى  و  انتخابى  بین المللى  شورای 
تشكیل  با  و  درآمد  آن  عضوّیت  به  ایادیان، 
بیت العدل بدلى در سال ۱۹6۳، عضو آن شد.

كادمیک  آ عالّیه  تحصیالت  او  هرچند 
و  فارسى  زبان  دانستن  دلیل  به  ولى  نداشت؛ 
الواح  نصوص،  با  آشنایى  و  انگلیسى  و  عربى 

معاشرت  كوتاه  دورۀ  همچنین  و  بهائى  آثار  و 
اعضای  بین  در  زود  خیلى  رّبانى،  شوقى  با 
غیرایرانى و بعضًا بى اّطالع بیت العدل جعلى، 
و  الواح  تأویل  دستاویز  با  و  یافت  جایگاهى 
از  داستان هایى  و  خاطرات  نقل  و  آثار  توجیه 
خودخوانده،  بیت العدل  توانست  امراهَّلل،  ولّى 
ولّى  یاست  ر از  محروم  و  غیرقانونى  نامشروع، 
بهائى،  جهان  در  مطلقه  قدرت  به عنوان  را  امر 
معرفى نماید و عامل شكاف در وحدت جامعه 

گردد. بهائى 

توضیح اینكه شوقى رّبانى در سال ۱۹۵۱ اّولین 
شورای بین المللى بهائى را به دست مبارک خود 
ّیه در 

ّ
مل به محافل  پیامى  و طّى  تشكیل دادند 

شرق و غرب عالم، این شورا را طلیعۀ مؤّسسۀ 
بزرگ ترین  را،  آن  تشكیل  و  نامید  اداری  كبرای 
حضرت  اداری  نظم  پیشرفت  سبیل  در  قدم 
بهاءاهَّلل در سى سال اخیر معرفى  فرمود. ایشان 

در اهمیت این شورا اظهار داشتند:

»چون این شورا كه نخستین مؤّسسۀ بین المللى 
یابد  توسعه  است،  جنین  درحال  كنون  ا و 
و  گردید  خواهد  دیگری  وظایف  عهده دار 
بهائى  رسمى  محكمۀ  به عنوان  اّیام  به مرور 
شناخته شده و سپس به هیأتى مبّدل مى گردد 
انتخاب معّین مى شوند  از طریق  كه اعضایش 
كه به  گل و شكوفۀ آن هنگامى است  و موسم 
گردد. با قلبى مملو از  بیت عدل عمومى تبدیل 
شكرانه و سرور تشكیل این شورای بین المللى 
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مى آید  به وجود  انتظار  مدت ها  از  پس  كه  را 
صفحات  در  تأسیس  این  مى گویم.  تهنیت 
كه  است  اقدامى  بزرگ ترین  منزلۀ  به  یخ  تار
بهائى  دور  تكوین  عصر  دوم  عهد  افتخار  مایۀ 
از  هیچ یک  به طوری كه  شد،  خواهد  محسوب 
كه از آغاز نظم اداری امراهَّلل از حین  مشروعاتى 
انجام  به  تابه حال  عبدالبهاء  حضرت  صعود 
از  درجه  این  به  بالقوه  گشته،  مبادرت  آن ها 

اهمیت نبوده است… .«

 به دلیل اهمیت این شورا، شوقى رّبانى، جناب 
یاست آن منصوب نمود. یمى را به ر میسن ر

ایادیان  شوقى افندی،  صعود  از  بعد  متأسفانه 
شورای  انحالل  به  اقدام  خودسرانه   به طور  امر 
یاست آن،  با طرد ر بین المللى بهائى نمودند و 
یمى، عماًل اهداف بزرگ شوقى  جناب میسن ر
را از مسیر اصلى آن خارج نمودند و به جای آن، 
چند نفر از افراد هم عقیده و مورداعتماد خود را 
در مجمعى به  نام »شورای بین المللى انتخابى 
بهائى« جمع و آن را مقدمۀ تشكیل بیت العدل 
فرمانبردار  عوامل  ازجمله  كردند.  معرفى 
قراردادی  در  او  بود.  نخجوانى  على  ایادیان، 
والیت  مؤّسسۀ  تعطیلى  كه  پذیرفت  نانوشته، 
امراهَّلل و حذف ولّى امر را، با چرب زبانى توجیه 
عضوّیت  به  خدمت،  این  درعوض  و  نماید 
بیت العدل بدلى دست یابد؛ برای این منظور، 
او در سال ۱۹6۱ به عضویت شورای بین المللى 
 ۱۹6۳ سال  در  سپس  و  خودساخته  و  جعلى 

نامشروع  و  غیرقانونى  بیت العدل  عضویت  به 
درآمد.

یعنى   ۲00۳ سال  تا   ۱۹6۳ سال  از  نخجوانى 
و در  بود  بیت العدل  ۴0 سال عضو  برای مّدت 
این مّدت با همكاری عوامل دیگری چون فیروز 
كاظم زاده عضو بعدی بیت العدل، نقش بسیار 
وصایای  الواح  نمودن  بى اعتبار  در  پررنگى 
مهم ترین  از  یكى  حذف  و  عبدالبهاء  حضرت 
اركان دیانت بهائى، یعنى مؤّسسۀ والیت امراهَّلل 
داشت، او توانست در بین بهائیان ناآشنای به 
نصوص، بیت العدل بدون ولّى امر را، به عنوان 
اختیارات  دارای  و  خطا  از  مصون  مجمعى 
در  را  عظیم  انحراف  این  و  دهد  جلوه  كامل 

جامعه بهائى نهادینه نماید.

نیز سر سازگاری  با جناب نخجوانى  روزگار  اما 
را  خود  مطلقۀ  قدرت  نتوانست  او  و  نداشت 

برای همیشه در بیت العدل حفظ نماید.

عضوّیت  به  ارباب،  فرزام   ۱۹۹۳ سال  در 
را  اختیاراتى  ورود  بدو  از  او  درآمد.  بیت العدل 
با  كرد  سعى  و  گرفت  به دست  بیت العدل  در 
شهریار  بیت العدل،  همچون  در  خود  عوامل 
فریدون جواهری، سیاست های خود  و  رضوی 
مسیر  این  در  و  نماید  كم  حا بیت العدل  در  را 
كلمبیا  كفلر در  رونوشتى از طرح آموزشى بنیاد را
با عنوان طرح روحى جایگزین  یاد پدرش  به  را 

كرد. طرح مؤّسسۀ معارف امری 
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و  روحى  طرح  استقرار  و  ارباب  فرزام  آمدن  با 
دستور اجرای آن در سطح جهان، اختالف در 
گرفت.  در  بیت العدل  اعضای  از  برخى  بین 
در  و  بود  معترض  روحى  طرح  به  نخجوانى 
جنگ قدرت بین او و فرزام ارباب، نهایتًا فرزام 

غالب و على نخجوانى مستعفى شد.

یک  در  خود  قبل  چندی  سخنرانى  در  ی  و
اینكه  از  آلمان  لتكن  در  بهائى  انجمن 
كتاب های  به  منحصر  تبلیغى،  فعالیت های 
گردیده است، اظهار ناراحتى نمود و آن  روحى 
كرد؛ او در قسمتى از سخنرانى  را اشتباه اعالم 

خود مى گوید:

نخجوانی در آخر عمر )روی ویلچر(
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داشتم؛  مؤسسه  چند  از  كه  بازدیدی  در   …«
مؤّسسۀ  فعالیت  فقط  كه  كردم  مشاهده 
آموزشى به عنوان تنها فعالیت انحصاری بهائى 
معرفى شده است؛ حّتى به قیمت از بین رفتن 
مطالعات  ساید،  فایر  مانند  فعالیت ها  بقیه 
گر  ا تابستانه...  مدارس  و  فردی  تبلیغ  بهائى، 
به عنوان  را  آموزشى  فعالیت  ما  به  بیت العدل 
كرده  دهیم، توصیه  انجام  باید  كه  كاری  تنها 
این  بیت العدل  است.  اشتباه  این  است، 
آثار  در  هم  دیگری  چیزهای  است.  نگفته  را 

هست.

كالس  ساید،  فایر  به جای  كه  یم  ندار بنا  ما 
قدیمى  را  روش  آن  و  یم  بینداز راه  مطالعاتى 
در  هرگز  این  است.  اشتباه  این  كنیم،  معرفى 
آیا  است...  نیامده  بیت العدل  نوشته های 
حضرت  الواح  است  گفته  اعظم  بیت العدل 
كنیم؟ و فقط به مؤّسسۀ  را فراموش  عبدالبهاء 
این طور  نه!  باشیم؟  داشته  توّجه  آموزشى 
قرار  موردتأیید  را  ساید  فایر  شوقى  نیست. 
از بین  معاونى  یک  است  ممكن  است.  داده 
آن  به  باشد،  گفته  را  مطلبى  چنین  مشاوران 

عضو بگویید به من سند نشان دهد... .«

بیت العدل،  نخجوانى،  سخنان  به  كنش  وا در 
محافل  به  خطاب   ۲0۱۳ دسامبر   ۲۲ نامه  طى 
و  شخصى  اظهارنظر  را  ی  و اظهارات  ى، 

ّ
مل

كرد  اعالم  بهائى  جهانى  نقشه های  با  مخالف 
و از این اظهارات ابراز تأسف نمود.

و  عّزت  خود،  كارهای  با  نخجوانى  جناب 
جاودانگى روحانى را با قدرت و احترام ظاهری 
و  تشكیالت  در  عضویت  ماّدی  رفاهّیات  و 
بهائى، معاوضه  رهبری جامعه  اشغال جایگاه 
نمود و با این كار به آرمان های حضرت بهاءاهَّلل، 
زد  پشت پا  ربانى،  شوقى  و  عبدالبهاء  حضرت 
دیانت  اساسى  ركن  آشكارا  و  نمود  خیانت  و 
كه مؤّسسۀ والیت امراهَّلل است، نادیده  بهائى را 
گرفت و به خاطر جلب رضایت ایادیان ناقض، 
اینكه  به جای  و  نمود  عمل  آنان  دستور  به 
تعیین شدۀ  جانشین  یمى  ر میسن  جناب 
یاست  ر مسند  در  به حق  را  رّبانى  شوقى 
جایگاه  بر  خود  بنشاند،  اعظم  بیت العدل 
را  ماّدی  زندگى  و  گردید  مستقر  بیت العدل 
انتخاب  روحانى  و  معنوی  جایگاه  درعوض 
نمود و چه دیر متوّجه شد، كه خوش خدمتى او 
در مسیر اهداف بیت العدل ساختگى و بدلى 
بهائى،  دیانت  در  انحراف  ایجاد  همچنین  و 
بلكه  نگرفت،  قرار  قدردانى  مورد  نه تنها  نهایتًا 
تنها حاصل آن، جز نارضایتى طلعات مقّدسه 

و خسران ابدی و دوری از عرفان الهى نبود!

منبع

 www.ahdvamisagh.wordpress.com

�����
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عبدالبهاء پیش گویی های  اعتبارسنجی 

گاه مریم آ
پژوهشگر دین



چکیده

میان  در  ویژگى هایى  یخ  تار طول  در 
بوده  مطرح  خاص  به طور  االهى  برگزیدگان 
متمایز  عادی  مردم  از  را  آن ها  كه  است 
كه  ویژگى ها  این  ازجملۀ  است.  مى كرده 
علم  است  مشترک  پیامبران  همۀ  میان  در 
خدا  لطف  به  كه  است  االهى  عصمت  و 
است.  داده  شده  الهى  اولیای  از  برخى  به 
بهائیان هم پیشوایانشان را برگزیده و دارای 
علم و عصمت مى دانند و آن ها را مصون از 
زندگى  با مطالعۀ  اما  خطا معرفى مى كنند، 
كه  مى رسیم  نتیجه  این  به  بهائى  رهبران 
آن ها نه تنها مصون از خطا نبودند و از علم 
یک  اندازۀ  به  بلكه  بودند،  محروم  الهى 
الزم  دانش  از  نیز  معمولى  مرتاض  و  پیشگو 
برخوردار نبوده اند. در این مقاله ابتدا ادعای 
)عباس  عبدالبهاء  برای  عصمت  و  علم 
افندی(، یكى از رهبران آئین بهائى، سپس 
تحقق نیافتۀ  پیشگویى هایى  از  نمونه هایى 
این  از  هركدام  است.  شده  بررسى  او 
عصمت  و  علم  عدم  بر  شاهدی  نمونه ها 

ایشان است.

االهى،  علم  عبدالبهاء،  کلیدواژه: 
عصمت االهى، پیشگویى، برگزیدگان 

االهى.
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مقدمه- 1

آنچه مسلم است حجت های االهى باید دارای 
مردم  تا  باشند؛  ممتاز  و  خاص  ویژگى های 
تشخیص  دروغین  مدعیان  از  را  آن ها  بتوانند 
از  را  خود  فرستادگان  همواره  خداوند  دهند. 
است.  كرده  انتخاب  انسان ها  برترین  میان 

در  خدا  حجت های  گرچه  ا
رسالت های  مكان  و  زمان  هر 
همۀ  و  داشتند  را  خود  خاص 
اما  نبوده اند،  یكسان  آن ها 
همۀ  در  ویژگى ها  از  برخى 
است،  داشته  وجود  آن ها 
از  بودن  منصوص  ازجمله 
علم  بودن  دارا  خدا،  جانب 
خطا  از  بودن  مصون  االهى، 
االهى.  عصمت  بودن  دارا  و 
وجود این ویژگى ها راه را برای 
ناهموار  دروغین  مدعیان 
راه  مردم  برای  و  مى كند 
راستین  پیامبران  تشخیص 
مى گشاید.  را  دروغین  از 

اهمیت  درمورد  بهائى  نصوص  مقاله  این  در 
را  االهى  حجج  برای  االهى  عصمت  و  علم 
از  تعدادی  مهم،  این  اثبات  از  پس  و  یم  مى آور
كه در زمان حیات  پیشگویى های عبدالبها را 
كرده بود و اتفاق نیفتاد، بیان  خود به مردم ابالغ 

مى كنیم. 

علم و عصمت- 2

1-2- علم و عصمت در آئین بهائی

و  الهى  پیامبران  برای  بهائیان  كلى  به طور 
را ضروری  االهى  آنان، داشتن علم  جانشینان 
مى دانند. عبدالبهاء مى گوید: »حقائق مقّدسه 
من  كائنات  بر  محیط  چون  الهّیه  ّیه 

ّ
كل مظاهر 

و  الّصفاتند  و  ات 
ّ

الذ حیث 
موجوده  حقائق  واجد  و  فائق 
لهذا  اشیا،  بجمیع  متحّقق  و 
نه  است  الهى  علم  آنان  علم 
قدسى  فیض  یعنى  كتسابى،  ا
رحمانى."  انكشاف  و  است 
ص  مفاوضات،  )عبدالبهاء، 

۲۱۹و ۲۲0(. 

را  عصمت  بهاءاهَّلل  همچنین 
ضروری  االهى  حجج  برای 
"فاعلم  مى گوید:  و  مى داند 
و  شّتى  معان  للعصمة 
ذی عصمه 

ّ
مقامات شّتى اّن ال

اهَّلل من الّزلل یصدق علیه هذا 
من  اهَّلل  عصمة  من  كذلک  و  مقام  فى  االسم 
و  الكفر  و  من االعراض  و  العصیان  و  الخطأ 
من  واحد  كّل  على  یطلق  امثالها  و  الّشرک  من 
هؤآلء اسم العصمة و اّما العصمة الكبری لمن 
كان مقامه مقّدسًا عن االوامر و الّنواهى و منّزهًا 
الّظلمة  التعّقبه  نوٌر  اّنه  الّنسیان  و  الخطأ  عن 
المآء  على  یحكم  لو  الخطأ  الیعتریه  صواٌب  و 

هر  در  خدا  حجت های  گرچه  ا
زمان و مکان رسالت های خاص 
آن ها  همۀ  و  داشتند  را  خود 
از  برخی  اما  نبوده اند،  یکسان 
وجود  آن ها  همۀ  در  گی ها  ویژ
منصوص  ازجمله  است،  داشته 
بودن  دارا  خدا،  جانب  از  بودن 
بودن  مصون  االهی،  علم 
عصمت  بودن  دارا  و  خطا  از 
گی ها  ویژ این  وجود  االهی. 
دروغین  مدعیان  برای  را  راه 
مردم  برای  و  می کند  ناهموار 
از  پیامبران راستین  راه تشخیص 

دروغین را می گشاید. 
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حكم الخمر و على الّسمآء حكم االرض و على 
یب فیه و لیس الحٍد أن  الّنور حكم الّنار حّق الر
اعترض  ذی 

ّ
ال و  بم  و  لم  یقول  او  یعترض علیه 

العالمین  رّب  كتاب اهَّلل  فى  المعرضین  من  اّنه 
یسئلون«  كّل  عن  كّل  و  یفعل  عّما  الیسئل  اّنه 

)بهاءاهَّلل، اشراقات، ص58 ( 

كه برای عصمت، معانى متفاوت  یعنى: »بدان 
كه خداوند  كس  و مقامات متفاوتى است. آن 
او را از لغزش مصون داشته است، این اسم در 
كسى  مقامى برایش تصدیق مى شود و این گونه 
كفر  اعراض،  گناه،  خطا،  از  را  ی  و خداوند  كه 
هریک  بر  مى كند.  حفظ  آن  امثال  و  شرک  و 
اما  مى شود؛  اطالق  عصمت  نام  این ها،  از 
مقدس  مقامى  به  مخصوص  كبرا  عصمت 
هرگز  و  است  امرونهى  مقام  صاحب  كه  است 
به خطا و نسیان دچار نمى شود. او نوری است 
و  راست  راه  و  نیست  آن  پس  در  ظلمتى  كه 
نمى گردد.  آلوده  خطا  به  كه  است  صحیحى 
حكم  آسمان  بر  یا  كند  شراب  حكم  آب  بر  گر  ا
كسى را نشاید  زمین و بر نور حكم آتش فرماید، 
از  كند،  اعتراض  گر  ا و  كند  اعتراضى  او  بر  كه 
كسى حق  كتاب خداوند است و  معرضان در 
كند و دلیل بخواهد؛ اما  ندارد از خداوند سؤال 

همگان از همه چیز پرسش خواهند شد.«

با توجه به این مطلب بهائیان علم و عصمت 
و ضروری مى دانند.  االهى الزم  برای حجج  را 
درمورد  كاملى  توضیحات  هم  عبدالبهاء 

عصمت مى دهد: »بدانكه عصمت بر دو قسم 
و  صفاتّیه  عصمت  و  ذاتّیه  عصمت  است 
همچنین سائر اسماء و صفات مثل علم ذاتى 
و علم صفاتى. عصمت ذاتّیه مختّص به مظهر 
ى است زیرا عصمت لزوم ذاتى اوست و لزوم 

ّ
كل

ک نجوید. شعاع، لزوم ذاتى  ذاتى از شىء انفكا
از شمس نكند، علم،  ک  انفكا و  شمس است 
ننماید،  ک  انفكا حّق  از  است  حّق  ذاتى  لزوم 
ک  انفكا حّق  از  است  حّق  ذاتى  لزوم  قدرت، 
گر  ا ک باشد، حّق نیست.  انفكا گر قابل  ا نكند 
نیست.  آفتاب  كند،  ک  انفكا آفتاب  از  شعاع 
از  كبری  عصمت  در  ک  انفكا تصّور  گر  ا لهذا 
از  و  نیست  ى 

ّ
كل مظهر  آن  گردد  كلیه  مظاهر 

لزوم  صفاتى  عصمت  اّما  ساقط.  ذاتى  كمال 
عصمت  موهبت  پرتو  بلكه  نه،  شىء  ذاتى 
و  بتابد  قلوب  بر  حقیقت  شمس  از  كه  است 
نفوس  این  بخشد.  بهره  و  نصیب  را  نفوس  آن 
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تحت  در  ولى  ندارند  ذاتى  عصمت  هرچند 
یعنى حّق  حفظ و حمایت و عصمت حّقند، 
از  بسیاری  مثاًل  فرماید.  خطا  از  حفظ  را  آنان 
نبودند  كبری  عصمت  مطلع  مقّدسه  نفوس 
خطا  از  الهّیه  حمایت  و  حفظ  ظّل  در  ولى 
محفوظ و مصون بودند، زیرا واسطه فیض بین 

حّق  گر  ا بودند.  خلق  و  حّق 
نفرماید  حفظ  خطا  از  را  آنان 
كه  گردد  سبب  آنان  خطای 
خطا  به  مؤمنه  نفوس  كّل 
دین  اساس  ى 

ّ
به كل و  افتند 

این الیق  و  به هم خورد  الهى 
و سزاوار حضرت احدّیت نه. 
كالم اینكه عصمت  ماحصل 
ّیه 

ّ
كل ذاتّیه محصور در مظاهر 

صفاتّیه  عصمت  و  ]است[ 
مقّدسه.  نفس  هر  موهوب 

الزمه  شرائط  به  گر  ا عمومى  بیت العدل  مثاًل 
آن  شود،  تشكیل  ت 

ّ
مل جمیع  انتخاب  یعنى 

عدل در تحت عصمت و حمایت حّق است 
كتاب نه و بیت العدل به اّتفاق  آنچه منصوص 
كثرّیت در آن قراری دهد، آن قرار و حكم  آرا یا ا
محفوظ از خطاست؛ حال اعضای بیت عدل 
نه ولكن هیأت بیت  را فردًا فرد عصمت ذاتى 
عدل در تحت حمایت و عصمت حّق است؛ 
این را عصمت موهوب نامند . باری مى فرماید 
این  و  است  یشاء  ما  یفعل  مظهر  امر  مطلع  كه 
مادون  و  است  مقّدس  ذات  به  مختّص  مقام 

مظاهر  یعنى  نه؛  ذاتى  كمال  ازین  نصیبى  را 
ّیه را چون عصمت ذاتّیه محّقق، لهذا آنچه 

ّ
كل

مطابق  و  است  حقیقت  عین  صادر،  ایشان  از 
واقع )عبدالبهاء، مفاوضات، ص ۱۲۹ – ۱۳۱(.

عصمت  و  علم  بهائى  آئین  اینكه  به  توجه  با 
ابتدا  مى داند،  ضروری  االهى  حجج  برای  را 
آئین  در  عبدالبهاء  جایگاه 
بهائى را مورد بررسى قرار داده 
دو  این  چگونگى  سپس  و 
برای  بهائیان  دید  از  را  كمال 

ایشان بیان مى كنیم.

در عبدالبهاء  -جایگاه   2-2 
آئین بهائی

وصیت نامۀ  عهدی،  لوح  در 
عبدالبهاء  جایگاه  بهاءاهَّلل، 
شده  مشخص  چنین  این 

است:

و  افنان  و  اغصان  باید  آنكه  اهَّلل  »وصیة 
َقد  باشند...  ناظر  اعظم  بغصن  طرًا  منتسبین، 
ُهَو  ُه 

َ
إّن َمقاِمِه  َبعَد  كَبَر  األ الُغصِن  َمقاَم  اهَّلُل  َر 

َ
َقّد

كَبَر َبعَد األعَظم...  اآلِمُر الَحكیُم َقِد اصَطَفیَنا األ
كل الزم... احترام و مالحظۀ  محبت اغصان بر 
از  مجموعه ای  )بهاءاهَّلل،  الزم«  كل  بر  اغصان 
الواح ص١٣6(. ترجمه بخش عربى: خدا مقام 
كوچک  پسر  افندی،  )محمدعلى  كبر  ا غصن 
)عباس   اعظم  غصن  مقام  از  بعد  را  بهاءاهَّلل( 

افندی( قرار داده است. 

از  پس  بود  قرار  عهدي  لوح  بر  بنا 
عباس  ابتدا  بهاءاهلل،  درگذشت 
محمدعلي  برادرش  سپس  و 
بهائیان  پیشوای  و  او  جانشین 
باشند، اما پس از مرگ پدر، میان 
جناب  افتاد.  جدایي  فرزندان 
عمل  پدر  وصیت  به  عبدالبهاء 
خودش  حیات  زمان  در  و  نکرد 
کبر  ا غصن  با  زیادی  درگیری های 
کرد.  یعنی محمدعلی افندی پیدا 
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لقب  اغصان  و  باب  خویشاوندان  لقب  افنان 
عهدی  لوح  بر  بنا  است.  بهاءاهَّلل  خویشاوندان 
قرار بود پس از درگذشت بهاءاهَّلل، ابتدا عباس 
و  او  جانشین  محمدعلى  برادرش  سپس  و 
پدر،  مرگ  از  پس  اما  باشند،  بهائیان  پیشوای 
میان فرزندان جدایى افتاد. جناب عبدالبهاء 
حیات  زمان  در  و  نكرد  عمل  پدر  وصیت  به 
كبر یعنى  یادی با غصن ا خودش درگیری های ز
نیز  محمدعلى  كرد.  پیدا  محمدعلى افندی 
زنان  از  تن  دو  نیز  و  دیگرش  برادر  دو  با  متقاباًل 
بر  پسرعموها  و  خواهران  با  و  میرزاحسین على 
كه در  كیدی  یدند و على رغم تأ عبدالبهاء شور
كه اختالف و نزاع بین خانواده  لوح عهدی بود 
بستگان  میان  دوستى  و  احترام  و  نشود  ایجاد 
اوج  برادر  دو  میان  دودستگى  شود،  مراعات 
فرزند  مرگ  هنگام  در  عباس افندی  گرفت؛ 
محمدعلى،  برادرش  آنكه  با  و  نداشت  پسر 
بود،  زنده  بهاءاهَّلل  دوم  وصى  كبر،  ا غصن 
به جای  وصایا،  الواح  خود،  وصیت نامۀ  در 
محمدعلى نوۀ دختری خود، شوقى افندی را به 

كرد.  جانشینى خود تعیین 

نویسنده  و  مشهور  مبلغ  محمدحسینى 
وصایت،  »موضوع  مى نویسد:  بهائى  معاصر 
حضرت  تبیین  حق  و  قیادت  زعامت، 
عهدی  كتاب  و  اقدس  كتاب  در  عبدالبهاء، 
اهل  به  خطاب  بهاءاهَّلل  است...  گردیده  بیان 
مبارک،  صعود  از  پس  كه  مى فرمایند  عالم 
نمى نمایند،  ک  ادرا كه  االهى  آیات  فهم  برای 

از اصل قویم مراجعه نمایند.«  به فرع منشعب 
اقدس،  قاموس  اهَّلل،  نصرت  )محمدحسینى، 

ص ٤7٤(.

3-2- علم و عصمت عبدالبهاء

توضیحاتى  از  بعد  ادامه  در  محمدحسینى 
درمورد  عبدالبهاء  قول  از  عصمت،  درمورد 
مقدس،  آستان  »عبد  مى گوید:  او  عصمت 
حمایت  و  صون  ظل  در  و  مسلم  و  منصوص 
و  عفت  سایۀ  تحت  در  و  حراست  و  حفظ  و 
]بهاءاهَّلل[  قدم  جمال  یعنى  است،  عصمت 
از  فرمودند،  منصوص  چون  ـ  الفداء  له  روحى  ـ 
سهو و خطا حفظ فرمایند؛ زیرا سهو و خطای او 
كل است و به این سهو و خطا،  سهو و خطای 
گردد.«  مهدوم  و  معدوم  به كلى  االهى  میثاق 
اقدس،  قاموس  اهَّلل،  نصرت  )محمدحسینى، 

ص ٤77(.

كه سؤال  همچنین عبدالبهاء در جواب فردی 
مى دانید؟"  را  چیز  همه  شما  "آیا  بود:  نموده 
ولكن  نمى دانم  را  "نه من همه  بود:  داده  پاسخ 
چیز  آن  باشد،  الزم  برایم  چیزی  دانستن  وقتى 
مى گردد."  نمودار  و  مجسم  چشمم  جلوی  در 
درمورد  یادداشت هایى  هوشنگ،  )محمودی، 

عبدالبهاء، ص۴۹(.

با توجه به دو مدرک فوق، مى توان چنین نتیجه 
نادرست  سخنى  نباید  عبدالبهاء  كه  گرفت 
دانستن  گفتن  سخن  برای  كه  چرا كند،  بیان 

علم و دانش آن الزم است. 
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مى گوید:  عبدالبهاء  توصیف  در  شوقى 
و محور  مركز  اولى  رتبه  در  »حضرت عبدالبهاء 
اعلى  و  بهاءاهَّلل  حضرت  بى مثیل  عهدومیثاق 
صنع ید عنایتش و مرآت صافى انوارش و مثل 
آیاتش  خطای  از  مصون  مبّین  و  تعالیم  اعالی 
صفات  ّیۀ 

ّ
كل مظهر  و  كماالت  جمیع  جامع  و 

از  منشعب  اعظم  غصن  و  بهائى  فضائل  و 
طاف  من  حقیقت  و  غصن األمر  و  قدیم  اصل 

حوله األسماء و مصدر و منشأ 
رایت  و  انسانى  عالم  وحدت 
این  سمآء  قمر  و  اعظم  صلح 
ِالى األبد  و  بوده  مقّدس  شرع 
معجزشیم  نام  و  بود  خواهد 
كمل  ا و  اتّم  به نحو  عبدالبهاء 
این  جمیع  جامع  احسن  و 
نعوت و اوصاف است و اعظم 
منیع  عنوان  اسماء  این  كّل  از 
حضرت  كه  است  »سّراهَّلل« 
آن  توصیف  در  بهاءاهَّلل 

حضرت اختیار فرموده اند و با آنكه به هیچ وجه 
حضرت  آن  رسالت  عنوان  نباید  خطاب  این 
كه  است  آن  از  كى  حا مع الوصف  گیرد،  قرار 
چگونه خصوصّیات و صفات بشری با فضائل 
حضرت  مقّدس  نفس  در  الهى  كماالت  و 
است.«  گشته  مّتحد  و  مجتمع  عبدالبهاء 

)شوقى افندی، دور بهائى، ص 58-57(.

عبدالبهاء،  االهى  عصمت  و  علم  تأیید  در 
شوقى مى گوید: »اشراق و الهام منبعث از قدرت 
كه تمام و  روح است و این همان قدرتى است 
كمال و همواره در دسترس حضرت عبدالبهاء 
درخصوص  كرات  به  حضرت  آن  داشت.  قرار 
همان  فرموده اند  بیاناتى  لدنى  بى واسطۀ  علم 
و  كتب  و  وسائل  به  احتیاج  بدون  كه  علمى 
افراد دیگر به دست مى آید. )محمودی،  یا مدد 
در  یادداشت هایى  هوشنگ، 

مورد عبدالبهاء، ص٤9(.

دارند  اعتقاد  بهائیان  بنابراین 
رهبران  برای  عصمت  و  علم 
عبدالبهاء  ازجمله  بهائى 
با  بااین حال،  است.  ضروری 
بررسى  و  بهائى  یخ  تار مطالعۀ 
به  عبدالبهاء،  زندگى  دوران 
كه  مى كنیم  برخورد  مواردی 
از  عبدالبهاء  مى دهد  نشان 
بوده است. یكى  الهى بى بهره  علم و عصمت 
كه  از آن موارد، پیشگویى های مختلفى است 
در  و  داده  انجام  خود  حیات  دوران  در  ایشان 
را  ما  مسأله  این  است.  نپیوسته  وقوع  به  عمل 
از  عبدالبهاء  كه  رسانید  خواهد  نتیجه  این  به 
انسان  یک  مانند  و  نبوده  برخوردار  لدنى  علم 
كتسابى  ا و  با دانش محدود  كه  معمولى است 
گفته است. در  خود، درمورد وقایع آینده سخن 

ادامه، به برخى از این موارد اشاره مى شود.

تاریخ  مطالعۀ  با  بااین حال، 
زندگی  دوران  بررسی  و  بهائی 
برخورد  مواردی  به  عبدالبهاء، 
می دهد  نشان  که  می کنیم 
عبدالبهاء از علم و عصمت الهی 
آن  از  یکی  است.  بوده  بی بهره 
مختلفی  پیشگویی های  موارد، 
که ایشان در دوران حیات  است 
به  عمل  در  و  داده  انجام  خود 

وقوع نپیوسته است.
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پیشگویی های - 3 درمورد  مخالفان  نقد 
عباس افندی 

بهائیت  رهبران  پیشگویى های  درآمدن  وارونه 
كه  است  مسائلى  از  عباس افندی(،  )به ویژه 
گرفته است.  مورد نقدوانتقاد افراد مختلف قرار 
هیچ گاه  خود  قول  به  كه  كیایى  سیدحسن 
این  اعضای  با  طوالنى  مدتى  اما  نبوده  بهائى 
به  و  داشته  معاشرت  نزدیک  از  سا ل ها  آئین 
و  معجزات  دربارۀ  شده،  واقف  آنان  اسرار 
كه عباس افندی داده  پیشگویى و وعده هایى 
است،  بخشیده  نتیجه  برعكس  همه اش  و 
از  بهائى  سیدحسن،  )كیایى،  دارد.  مطالبى 
 .)28١-280 صص  شد؟  پیدا  چگونه  و  كجا 
نیز  بهائى  مشهور  مبلغان  از  بعضى  عالوه برآن، 
دو  كه  كرده اند  ذكر  موضوع  این  در  را  مطالبى 

نمونه از آنان در ذیل آمده است.

1-3- عبدالحسین آیتی

مبلغان  و  فعال  بهائیان  از  آیتى  عبدالحسین 
مدت  كه  بود  بهائى  اول  طراز  نویسندگان  و 
بیست سال در خدمت بهائیت بود و درنهایت 
كشف  خود،  كتاب  در  او  برگشت.  بهائیت  از 
به  عبدالبهاء«،  »فوت  عنوان  ذیل  در  الحیل، 
تحقق نیافته  وعده های  از  طوالنى  فهرستى 

عباس افندی اشاره مى كند: 

كه آمریكا داخل جنگ نمى شود،  »او وعده داد 
برقرار  ایران  مشروطه  كه  بود  داده  وعده  او  شد. 
در  علما  دست  اینكه  سبب  به  نمى گردد، 

كه  بود  داده  وعده  او  شد.  برقرار  است،  كار 
محمدعلى میرزا پادشاه عادل و منصوص كتاب 
او اطاعت  از  بهائیان الزم است  و  اقدس است 

كار درآمد. كنند، او ظالم و مخلوع و بى پایه از 

كه از خاندان قاجار، سالطین  او وعده داده بود 
ناصرالدین شاه  مخالفت  و  برخیزند  اقتدار  با 
نشدند  شوند،  بهائیت  مروج  و  نموده  جبران  را 
كه  بود  داده  وعده  او  گشتند.  منقرض  حتى  و 
 . نشد...  گردد،  ملك الملوک  روس،  سلطان 
عبدالبهاء  چون  كه  بودند  منتظر  ]بهائیان[ 
و  كند  سفر  عشق آباد  به  كه  است  داده  وعده 
در مشرق االذكار آنجا پیشنمازی نماید و وعده 
گفته است  كه بیت العدل بسازد و  داده است 
تا بیت العدل برپا نشود از دنیا نمى روم و وعده 
كه به هندوستان سفر نماید و بسیاری  داده بود 
زنده  حتمًا  باید  لذا  بود،  داده  وعده ها  این  از 
عملى  ]اما  یابد،  مصداق  مواعید  این  تا  بماند 
)آیتى،  نداد.[...«  مهلت  او  به  اجل  و  نشد 

كشف الحیل، ج٣، ص20٣ و 20٤ و ص56(.

خالف  و  عبدالبهاء  وعده های  نیافتن  تحقق 
سبب  كه  بود  مواردی  ازجمله  آن ها  درآمدن 
در  بهائیت  از  برگشتن  درنهایت  و  تزلزل  ایجاد 
بین بزرگان بهائى چون عبدالحسین آیتى شد.

2-3-حسن نیکو

كه مدتى از مبلغان بهائى  یكى دیگر از افرادی 
كتابى در نقد  بود و سپس از آن آئین بازگشت و 
سوم  جلد  در  او  بود.  نیكو  حسن  نوشت،  آن 
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دربارۀ  بهائیان  زبان  از  نیكو«  »فلسفۀ  كتاب 
واقع نشدۀ عبدالبهاء  از پیشگویى های  بعضى 

مى نویسد:

»بشارات سركار آقا ]عبدالبهاء[ در بهائى شدن 
یا  ]پرچم[  رایت  شدن  برافراشته  و  عالم  اهل 
تأسیس  شد؟...  چه  دنیا  همۀ  در  بهاءاالبهى 
میرزاعباس  صریح  وعدۀ  كه  بیت العدل 
بیت العدل  تأسیس  تا  )كه  بود  ]عبدالبهاء[ 
رفت؟  كجا  ننماید!(  صعود  عبدالبهاء  نشود، 
اهَّلل  دین  فى  یدخلون  الناس  تری  سوف  »و 
كه مردم در دین  افواجًا« ]و به زودی خواهى دید 
صدها  شد؟  چه  مى شوند[  وارد  گروه گروه  خدا 
اینكه[ عن قریب  ]با مضمون  بشارت آمیز  الواح 
كجا رفتند؟ و هزاران  گردد،  چنین شود و چنان 
كذا«  یصیر  سوف  و  كذا  »سیكون  بشارات 
شد[  خواهد  چنان  و  بود  خواهد  چنین  ]یعنى 
ج٣،  نیكو،  فلسفه  حسن،  )نیكو،  شدند؟  چه 

ص506(.

همچنین حسن نیكو به لوحى از عباس افندی 
چنین  آن  جمالت  از  یكى  كه  مى كند  اشاره 
است: »عزت و شرافت و ثروت و دول ابدّیه در 
است«  مقدر  و  مقرر  جمشید،  ارباب  خاندان 
)نیكو، فلسفه نیكو، ج2، ص١70(؛ ولى جالب 
كه ارباب جمشید، تاجر زردشتى  است بدانیم 
این  به رغم  مشروطه،  عصر  در  ایران  مشهور 
و  افالس  به  سخت  كارش  ادعا،  و  پیشگویى 
طلبكاران  را  داروندارش  و  كشید  ورشكستگى 

ج2،  نیكو،  فلسفه  )نیكو،  كردند!  غارت 
ص١86-١87(.

پیشگویی های انجام نشده- 4

كه  در این بخش تعدادی از پیشگویى هایى را 
اتفاق نیفتاده است، مالحظه مى كنید.

 1-4- بهائیت دین جهانی می شود

شد،  گفته  بارها  و  بارها  كه  پیشگویى هایى  از 
آئین  شدن  جهانى  و  افواج«  »دخول  وعدۀ 
آئین  این  به  یادی  ز افراد  اینكه  و  است  بهائى 
نشده  انجام  كنون  تا وعده  این  مى پیوندند. 
خودشان،  آمار  طبق  بهائیان،  تعداد  و  است 
كمتر از یک هزارم جمعیت دنیاست. بعد از ١60 
كه نشانگر بهائى  سال هنوز شاهد رشد سریعى 
از  همچنین  و  نیستیم...  باشد،  عالم  شدن 
برنامۀ 20 ساله برای جهانى شدن بهائیت، یک 
از جامعۀ  باید  و  باقى است  سال دیگر فرصت 
كه چگونه جمعیت  بهائى و بیت العدل پرسید 
در  است،  نفر  میلیارد   8 حدود  كنون  ا كه  دنیا 
طول یک سال همه بهائى مى شوند، درحالى كه 
كنون بهائیان دنیا 7 میلیون نفر هستند؟ البته  ا
آمار 7 میلیون، ادعای تشكیالت بهائى است 
كثر  حدا دنیا  بهائیان  و  ندارد  درستى  مأخذ  و 
را  میلیون   7 گر  ا به هرحال،  نفرند.  میلیون  یک 
معجزه  به  بهائیان  كه  ازآنجا بگیریم،  درنظر  هم 
یاضى  ر و  آماری  با حساب  ندارند،  اعتقاد  هم 

این امكان وجود ندارد. 
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االهى  علم  به  قائل  عبدالبهاء  برای  بهائیان 
ایشان  پیشگویى های  نباید  پس،  هستند، 
نادرست،  به عالوه، پیشگویى  باشد.  نادرست 
عصمت را هم خدشه دار مى كند و ایشان را در 
در  مى دهد.  قرار  ناراست  سخنان  گفتن  مظاّن 
گیر  ادامه تعدادی از پیشگویى های او دربارۀ فرا

شدن آئین بهائى را مى بینید.

بهائیت  به زودی   -4-1-1
جهان را تسخیر می کند

مى گوید:  عباس افندی 
خواهد  مالحظه  »عن قریب 
جمال  وطنى  دولت  كه  شد 
مبارک در جمیع بسیط زمین 
محترم ترین حكومات خواهد 
عبرة  ذلك  فى  اّن  گشت. 
معمورترین  ایران  و  للناظرین 
بقاع عالم خواهد شد اّن هذا 

اجمالى  نظر  احمد،  )یزدانى،  عظیم«  الفضل 
صص ١١٤-١١5(.

2-1-4-چند سال دیگر، بهائیت دنیا را می گیرد. 

ذی حّجه   2 پنجشنبه  عصر  »]عبدالبهاء[ 
مشى  مبارک  اطاق  در  یس  پار در   ١٣29
آقا  و  میرزااسداهَّلل  آقا  جناب  به  مى فرمودند، 
میرزاعزیزاهَّلل  آقا  و  ابن ورقاء  میرزاعزیزاهَّلل خان 
خیاط و تمدن الملک و آقا میرزامحمدباقرخان 
ثبت  و  بنویسید  خود  كتاب  گوشه  در  فرمودند 

و  خورده  شكست  عالم  صفوف  جمیع  كنید 
یعنى  كنید  تأمل  و  صبر  سال  چند  مى خورند. 
)نطق  كند.«  احاطه  را  آفاق  بهاءاهَّلل  نورانیت 
مبارک 2 ذی حّجه ١٣29 در منزل مبارک - در 
یس 2٣ نوامبر ١9١١( )عبدالبهاء، خطابات،  پار
ج١، ص20٤، عزیزی، عزیزاهَّلل، تاج وّهاج، ص 

200 و ص ١57(.

3-1-4-امراهلل غالب می شود

به  ورود  از  بعد  روز  »صبح   
مالزمان  وقتى  ُاماها۱  شهر 
حوادث  و  بودند  حضور  در 
مبارک  عرض  به  عثمانى 
بیانات  از  بعضى  مى رسید، 
وقتى كه   ... بود:  این  مبارک 
خار  تاج  را  مسیح  حضرت 
به  وقت  همان  نهادند،  سر  بر 
ملوک  تاج های  خود  چشم 
من  االن  مى دید.  خویش  اقدام  تحت  در  را 
و  دول  جمیع  مى بینم  مى كنم،  نگاه  چون 
یخته  ر بیابان ها  در  و  خورده  شكست  ملل 
مهیمن  و  قاهر  و  غالب  امراهَّلل  و  پاشیده اند  و 
درنظر  آینده  وقوعات  جمیع  است.  كل 
)زرقانى،  است.«  عیان  و  ظاهر  مقدسه  مظاهر 
محمود، بدایع االثار، ج۲،ص۲60، محمودی، 
عبدالبهاء،  درمورد  یادداشت هایى  هوشنگ، 

ص۴۲۸(.

Omaha .1 یک شهر بزرگ در ایاالت متحدۀ آمریکاست.

به  قائل  عبدالبهاء  برای  بهائیان 
نباید  پس،  هستند،  االهی  علم 
نادرست  ایشان  پیشگویی های 
پیشگویی  به عالوه،  باشد. 
هم  را  عصمت  نادرست، 
در  را  ایشان  و  می کند  خدشه دار 
قرار  ناراست  گفتن سخنان  مظاّن 
از  تعدادی  ادامه  در  می دهد. 
گیر  فرا دربارۀ  او  پیشگویی های 

شدن آئین بهائی را می بینید.
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غالب  عالم  قوای  جمیع  بر  امراهلل  4-1-4-سیل 
می شود

مى توان  را  عالم  طوفان های  و  سیل ها  "جمیع 
سد نمود مگر سیل امراهَّلل را. قوۀ امراهَّلل بر جمیع 
محمود،  )زرقانى،  است."  غالب  عالم  قوای 
بدایع االثار، ج۲،ص۲۴۱، محمودی، هوشنگ، 

یادداشت هایى درمورد عبدالبهاء، ص۴۲۹(.

چیز  همه  بر  بهائی  5-1-4-امر 
غالب می شود

در  ]عبدالبهاء[  »روزی 
سانفرانسیسكو در باغ ملى مشى 
بسیار  زیبا  باغ  آن  مى فرمودند. 
و...  آمد  خوش نما  مبارک  درنظر 
مرمر  ]ستون[  عمود  چند  چون 
یادگار  سابق  شدید  زلزلۀ  از  كه 

تغییر  فرمودند؛  رسید  مبارک  به نظر  بود،  مانده 
اوضاع عالم و غلبۀ امر بهائى به جایى خواهد 
این  مانند  نمونه ای  جز  امور  سایر  از  كه  رسید 
عمودها باقى نخواهد ماند.« )زرقانى، محمود، 
بدایع االثار، ج۲، ص۲۸۹، و ص۹، محمودی، 
عبدالبهاء،  درمورد  یادداشت هایى  هوشنگ، 

ص۴۲۸(.

مقام  زیارت  به  ملکه ها  و  6-1-4-پادشاهان 
اعلی می آیند

كشتى مى آیند از دور قبۀ مقام  كه با  »... زائرین 
سر  ارض  سالطین  مى كنند.  یارت  ز را  اعلى 

برهنه، ملكه های جهان از جلوی خیابان مقام 
یارت  ز به  سجده كنان  گل  دسته های  با  اعلى 
تاج ها  و  مى افتند  ک  خا به  زده  زانو  مى آیند، 
خاطرات  حبیب،  )مؤید،  مى كنند.«  نثار  را 
هوشنگ،  محمودی،  ص۵۷،   ،۱ ج  حبیب، 

یادداشت هایى درمورد عبدالبهاء ص ۴۳۱(.

 2-4 -ظهور امر بدیع در ایران به اوج می رسد

پیشگویى های  دیگر  از 
ایران  كه  است  این  عبدالبهاء 
بهائیت  نفوذ  مهد  به زودی 
روشن  به زودی  معنای  مى شود. 
از  بیش  كه  كنون  ا اما  نیست؛ 
گسترش  مى گذرد،  سال   ١70
ایران  در  را  بهائیت  از  چندانى 
اعالم  بهائیان  نیستیم!  شاهد 
كه در ایران ٣00 هزار نفر  مى كند 
اما  است،  اغراق آمیز  آمار  این  گرچه  ا هستند، 
با توجه به جمعیت  این تعداد  با چشم پوشى، 
كمتر از 0.٤ درصد جمعیت  80 میلیونى، یعنى 

ایران بهائى هستند. 

مجله اخبار امری )نشریه رسمى محفل بهائیان( 
كثیره،  ایران مى نویسد: »عباس افندی در الواح 
عظمت ایران و مستقبل ]آینده[ درخشان آن را 
بیان فرموده اند و از جمله مى فرمایند: پروردگار 
آدمیان محض فضل و احسان، هیكل ایران را 
بر  تاجى  را  ایرانیان  و  فرموده  مفتخر  خلعتى  به 
كه زواهر ]درخشان[ بر قرون و اعصار  سر نهاده 

پیشگویی های  دیگر  از 
عبدالبهاء این است که ایران 
بهائیت  نفوذ  مهد  به زودی 
به زودی  معنای  می شود. 
که  کنون  ا اما  نیست؛  روشن 
می گذرد،  سال  از 170  بیش 
گسترش چندانی از بهائیت را 

در ایران شاهد نیستیم! 
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بتابد و آن، ظهور این امر بدیع است... مشیت 
نبعان  ایران  در  قوه معنویه  و  گرفته  تعلق  الهیه 
نموده، هذا أمٌر َمحتوٌم و َوعٌد َغیُرَمكذوٍب ..«.. 
و  ُترک  و جوالنگاه  بود  یک  تار بسیار  ایران  »افق 
تاجیک و فارسیان را بنیاد بر باد و بنیان ویران، 
صبح  و  رسید  پایان  به  یک  تار شب  آنكه  تا 
بدرخشید.  حقیقت  آفتاب  و  بدمید  امید 
یک، روشن  گردد و تار گلشن  گلخن،  عن قریب 
شود  جلیل  فیض  مركز  قدیم،  اقلیم  آن  و  شود 
گردد  باختر  و  خاور  گوشزد  یش  بزرگوار آوازۀ  و 
و  شود  رحمانیه  ]ظهورات[  سنوحات  مركز  و 
باز  قدیمه  عزت  گردد.  ربانیه  فیوضات  مصدر 
نّیر یزدانى در  زیرا  باز شود  گردد و درهای بسته 
علم  قطبش  در  حقیقت  نور  و  بتافت  اوجش 
برافراخت. آهنگ جهان باال بلند شد و پرتو مأل 
اعلى بدرخشید، ملكوت الهى خیمه زد و آئین 
كه آن  یزدانى منتشر شد. عن قریب خواهى دید 
اقلیم  آن  و  به نفحات قدس معطر است  كشور 
به نور قدیم، منّور.« )مجله اخبار امری سال 57 

ش ١٣ ص26١(.

قبله  به زودی  3-4 -زادگاه بهاء )نور مازندران( 
آفاق می شود. 

چنین  مازندران  و  نور  دربارۀ  عباس افندی 
پیشگویى مى كند:

روییدن[  ]جای  َمنَبِت  ثغور،  و  حدود  »آن 
مقصود  حضرت  موطن  و  است  مباركه  شجرۀ 
ممالک  جمیع  كه  گردد  آباد  چنان  عاقبت  و 

سنگستان  مكرمه  كعبه  خورند.  غبطه  عالم 
بود  غیرذی زرع  صحرایش  آبادی؛  از  دور  و  بود 
حق  به  نسبت  چون  لكن  گرم،  بسیار  یگزار  ر و 
بود،  رسول؟لص؟  حضرت  موطن  یعنى  یافت، 
گشت و مطاف مقربین و مخلصین  قبلة آفاق 
مؤمنه  نفوس  صدهزاران  سال  هر  كبریا؛  درگاه 
قدم  و  دل  و  جان  به  دور  و  بسیار  دیارهای  از 
كنند و  بشتافتند تا آنكه مدینه مباركه را طواف 
و مالذ  نمایند. مكه ملجأ عالمیان شد  یارت  ز
در  اما  بود،  كائنات  سرور  موطن  چون  آدمیان، 
از  بعد  نداشت،١  منزلتى  و  قدر  حضرت،  ایام 
نیز  حال  نمود.  جلوه  منزلت  و  قدر  این  مدتى 
مازندران  نور  ]منظور  نور  ثغور  و  حدود  هرچند 
بیت  عن قریب  ولكن  است  بالمعمور  است[ 
مطاف  نماید؛  جلوه  ابدیه  عزت  و  گردد  معمور 
اهل  و  شود  جهان  اقلیم  اول  و  گردد  عالمیان 
ما  كه  نمایند  جمهور  بر  مباهات  و  افتخار  نور 
اجداد  و  آباء  مباركیم.  جمال  هم وطنان  ساللۀ 
ما به شرف لقاء فائز شدند و به موهبت عظمى 
امری سال 57 ش ١٣،  اخبار  رسیدند. )مجله 

ص262(.

اتفاق  از ۱۷0 سال  گذشتن بیش  از  بعد  كنون  ا
كه اول اقلیم جهان بشود  خاصى در نور نیفتاده 
متصور  آن  آیندۀ  برای  هم  زمینه ای  چنین  و 

نیست.

و  داشت  منزلت  و  قدر  ابتدا  از  مکه  ادعا،  این  برخالف   .1
بزرگی و منزلت مکه به زمان حضرت  تاریِخ  مورداحترام بود. 

ابراهیم و پیش از آن به زمان حضرت آدم؟امهع؟ برمی گردد.
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4-4 -قرار صلح عمومی در قرن بیستم 

ایرانى  یهودی تبار  بهائى  مؤید،  حبیب  دكتر 
عباس افندی  با  مدت ها   ۱۹0۷ سال  در  كه 
حشرونشر داشته، مى نویسد: روزی میرزاطرازاهَّلل 
سمندری )مبلغ مشهور بهائى( از عباس افندی 
جل  مبارک  جمال  كه  عمومى  »صلح  پرسید: 

انقالبى  آیا  فرمودند،  وعده  ذكره 
صلح  بعد  مى دهد  دست 
صلح  این  فرمودند  مى شود: 
حوادث  و  انقالبات  از  بعد 
كه رخ مى گشاید.  عظیمه است 
واقع  قرن  این  در  كرد  عرض 
در  بلى،  فرمودند:  مى شود؟ 
)میالدی(   ۲0 قرن  و  عصر  همین 
)موید،  داخلیم.«  او  در  كه 
ج2،  حبیب  خاطرات  حبیب، 

ص27٣(.

الواح  از  یكى  از  نقل  به  هم  شوقى افندی 
و  اّتحاد  این  قرن  این  »در  مى گوید:  عبدالبهاء 
جمیع  شود.  ظاهر  قّوت  نهایت  به  نیز  یگانگى 
عالم عاقبت خود را اهل وطن واحد شمارند.« 

)شوقى افندی، نظم جهانى بهائى، ص5٣(.

قرن  در  »صلح  مى گوید:  عبدالبهاء  به عالوه، 
 . شد...  خواهد  جهانى  و  همگانى  بیستم 
بین المللى،  معاهدات  طریق  از  )كشورها( 
كنار مى گذارند و طلیعه عصر بزرگ  سالح ها را 
 A ،یک صلح، پدیدار مى گردد.« )استتسون، ار

Lost History of The Baha’i Faith، ص۵۲۳، 
تورن  كانادا،  در  عبدالبهاء  كتاب  از  نقل  به 
كانادا،  در  بهائى  انتشارات  مؤسسه  هیل، 
كتاب  ١987، ص٣٤ و همچنین نقل شده در 
Peace، تألیف دارالتحقیق مركز جهانى بهائى، 

بهائى ورلد سنتر، اوت ١985، بخش ٤2(.

عبدالبهاء،  ادعای  برخالف 
همه جا  شاهدیم؛  ما  آنچه 
و  قدرت ها  بین  نزاع  و  اختالف 
هر  و  كشورهاست  بین  جنگ 
روز هم توسعه مى یابد. حال باید 
كه  كه آن )صلح عمومى(  پرسید 
كجا  مى داد  وعده  عباس افندی 

و چگونه تحقق پذیرفت؟ 

جهانی  جنگ  در  -آمریکا   4-5
اول شرکت نمی کند. 

 /  ۱۹۱۲ ژوئن   ۳ )مورخ  عباس افندی  اظهارات 
پن  مستر  منزل  در  ۱۳۳0ق(  ۷جمادی الثانى 
شو در نیویورک در این موضوع چنین است: »به 
مرور زمان جمیع قطعات امریک مثل مكزیكو، 
جمعّیتش  مركزی  و  جنوبى  امریكای  كانادا، 
داخل اّتحاد با عموم مى شوند. )در باب جنگ 
عالم  دول  بین  ما  منتظرند  بعضى  كه  بزرگ 
البد  فرمودند(  پرسید.  شخصى  افتد،  اّتفاق 
این  نمى شود.  داخل  امریكا  اّما  شد،  خواهد 
را  گوشه ای  یک  شما  مى شود،  پا  ارو در  جنگ 
فكر  به  نه  ید،  ندار دیگری  كار  به  كار  گرفته اید 

عبدالبهاء،  ادعای  برخالف 
همه جا  شاهدیم؛  ما  آنچه 
اختالف و نزاع بین قدرت ها 
و  کشورهاست  بین  جنگ  و 
می یابد.  توسعه  هم  روز  هر 
که آن )صلح  حال باید پرسید 
عباس افندی  که  عمومی( 
چگونه  و  کجا  می داد  وعده 

تحقق پذیرفت؟ 



ء

شماره 12   زمستان 98

173

طمع  كسى  نه  هستید،  اروپ  قطعات  گرفتن 
)عبدالبهاء،  بگیرد.«  را  شما  زمین  كه  دارد  آن 

خطابات، ج2، ص١١8 و ١١9(.

نمود،  سؤال  عمومى  حرب  از  جمله  آن  از 
داخل  امریكا  اما  شد  خواهد  »البد  فرمودند: 
ج۱،  بدایع االثار  محمود،  )زرقانى،  نمى شود.« 
هوشنگ،  محمودی،  بمبئى،  چاب  ص۱۱۳، 

یادداشت هایى درمورد عبدالبهاء، ص۴۲۵(.

وارد  عبدالبهاء  پیشگویى  برخالف  امریكا 
كه  بود  درحالى  این  شد.  جهانى  جنگ 
راستای  در  بود.  كرده  اعالم  را  خود  بى طرفى 
جنیفر  اول،  جهانى  جنگ  در  امریكا  شركت 
پژوهشگر  و  سیاسى  مسائل  كارشناس  كین، 
كالیفرنیا  چاپمن  دانشگاه  در  جهان،  یخ  تار
برای  عطفى  نقطۀ  بزرگ،  »جنگ  مى گوید: 
به قدرتى  ایالت متحده درجهت تبدیل شدن 
برای  بین المللى  تعامالت  شروع  و  جهانى 

یج دموكراسى به شمار مى رود.«  ترو

از  سبقت  گوی  معنوی،  امور  در  -امریکا   4-6
جهانیان خواهد ربود. 

مى نویسد:  عبدالبهاء  قول  از  شوقى افندی 
انور  اشراق  میدان  حق  نزد  در  امریک  »قطعۀ 
كشور ظهور اسرار و منشأ ابرار و مجمع  است و 
و  تقدم  آثار  امریک  در  مى فرماید  نیز  و  احرار 
اقلیم،  آن  آینده  و  نمایان  هرجهت  از  پیشرفت 
و  است  نافذ  آرائش  كه  چه  تابان.  و  روشن 

گوی سبقت  افكارش فائق و در عوالم روحانیه 
نسبت  نیز  و  ربود  خواهد  نحل  و  ملل  سایر  از 
با  امریک،  ممالک  سرحلقه  متحده  ایاالت  به 
ابراز عنایت مخصوص مى فرماید »فى الحقیقه 
قابلیتى  و  را چنان استعداد  این سرزمین  مردم 
و  نمایند  بلند  عمومى  صلح  م 

َ
َعل كه  موجود 

این  در  و  برافرازند  انسانى  عالم  وحدت  خیمۀ 
گردند و همچنین  امر مبرم، بر سایر امم پیشقدم 
مباشرت  امری  به  مى تواند  بزرگ  ملت  این 
یخ عالم بدان تزیین یابد  كه صفحات تار نماید 
و السنۀ امم به ذكر خیر و ثنای او مألوف شود؛ 
و  عالمیان.«  موردنظر  و  گردد  جهانیان  مغبوط 
در این فقره برای آن ها دعا مى كند: »امید است 
ت و جمعّیتى 

ّ
اّولین مل آزاد و عظیم  ت 

ّ
این مل

را  بین الملل  آشتى  و  اّتفاق  اساس  كه  باشد 
بنیان نهد و وحدت نوع انسان را اعالن نماید، 
و  محّبت  رایت  و  برافرازد  عمومى  صلح  پرچم 
اطهرش  كلك  از  نیز  و  سازد.«  مرتفع  یگانگى 
معارف  سرزمین  این  مردم  چنانكه  »امید  نازل 
از  و  نمایند  منضّم  الهى  معرفت  به  را  ماّدی 
مدنّیت جسمانى به مدنّیت روحانى و نورانّیت 
به  بالد  این  از  حقیقت  این  و  گرایند  آسمانى 
سایر جهات سرایت نماید« )شوقى افندی، قرن 
جلدی،  یک  بدیع  قرن  ص62-6١،  ج٣  بدیع 

فصل شانزدهم، ص50٤(. 

از  عباس افندی  دیدار  خالل  در  فوق  بیانات 
امریكا )۱۹۱۳-۱۹۱۱ میالدی( بیان شده است. 
كرده  گرچه از نظر مادی امریكا پیشرفت هایى  ا
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عبدالبهاء،  پیشگویى  برعكس  اما  است، 
برنداشت  دوستى  و  صلح  َعلم  نه تنها  امریكا 
بلكه  ننمود،  حركتى  معنویت  جهت  در  و 
از  یكى  هستند،  شاهد  همه  كه  همان طور 
و  سرزمین ها  به  تجاوز  امریكا  استراتژی های 
ملل مظلوم بوده و هست. درمورد وحدت عالم 

هم وطنان  درمورد  انسانى، 
تفاوت های  خود  سیاه پوست 
نژادی و رنگ پوست سفید را 
و  قرار داده است  برتری  معیار 
هنوز با این همه شعار انسانى 
حقوق  و  دوستى  و  صلح  و 
بازهم  دنیا  در  بین الملل 
در  سیاهان  انسانى  حقوق 

امریكا ضایع مى شود.

پیشگویى  نیز  زمینه  این  در 
نپیوست  وقوع  به  عبدالبهاء 

به  كنون  تا هم  امریكا  درمورد  ایشان  دعای  و 
اجابت نرسیده است!

ک  7-4 - پاریس: بیدار و زنده یا ویران و دردنا

ایام  از اظهارات خود در  عباس افندی در یكى 
اخالق  سیطرۀ  به  اشاره  با  یس،  پار در  اقامت 
اینكه  »باوجود  گفت:  یس،  پار مردم  بر  مادی 
بعدها  ولى  است  غفلت  خواب  در  یس  پار
شهر  این  در  من  زیرا  شد.  خواهد  زنده  و  بیدار 
به تضرع  و  تا صبح نخفتم  شب های متمادی 

نمودم  رجا  كبریایى  قدس  ساحت  از  زاری  و 
روحانیه  تمّوجات  و  غیبیه  تأییدات  ابواب  كه 
خویش را بر اهالى این شهر بگشاید...«! )آهنگ 

بدیع، سال ١5، ١٣٣9، ش6، ص١55(. 

یس  پار شهر  درمورد  دیگر  جایى  در  عبدالبهاء 
ینت و عزت« آن باقى  كه »ز پیشگویى مى كند 
كه این  نمى ماند و »زمانى آید 
آالم  مورث  شود،  ویران  شهر 
)محمودی،  گردد.«  احزان  و 
یادداشت هایى  هوشنگ، 
درمورد عبدالبهاء، ص۴۱6(.

از  تمام  قرن  یک  گذشت  با 
شهر  عبدالبهاء،  پیشگویى 
غفلت  خواب  از  نه  یس  پار
و  نه ویران  و  و زنده شد  بیدار 
مورث آالم و احزان شد و هنوز 

هیچ خبری از وقوع این پیشگویى ها نیست.

مشروطه خواهان  بر  قاجار  -محمدعلی شاه   4-8
پیروز می شود.

به  او  نوید  عباس افندی،  پیشگویى  ازجمله 
اتباع خویش در عصر مشروطه مبنى بر پیروزی 
قاطع محمدعلى شاه بر مخالفان مشروطه خواه 

خویش است.

كه از  عباس افندی در پاسخ به یكى از بهائیان، 
وی راجع به سرنوشت انقالب مشروطیت سؤال 
كرده بود، مى نویسد: »از انقالب ارض ط ]تهران[ 

امریکا  مادی  نظر  از  گرچه  ا
اما  است،  کرده  پیشرفت هایی 
عبدالبهاء،  پیشگویی  برعکس 
دوستی  و  صلح  َعلم  نه تنها  امریکا 
معنویت  جهت  در  و  برنداشت 
همان طور  بلکه  ننمود،  حرکتی 
از  یکی  هستند،  شاهد  همه  که 
به  تجاوز  امریکا  استراتژی های 
و  بوده  مظلوم  ملل  و  سرزمین ها 

هست.



ء

شماره 12   زمستان 98

175

مرقوم نموده بودید. این انقالب در الواح مستطاب 
و  یابد  سكون  عاقبت  ولى  بى حجاب  و  مصّرح 
گردد و سالمت وجدان رخ  راحت جان حاصل 
كبری در نهایت شوكت  بنماید. سریر سلطنت 
عدالت  نورانّیت  به  ایران  آفاق  و  جوید  استقرار 
شهریاری روشن و تابان گردد...« )شراق خاوری، 

مائده آسمانى، ج 9، ص١(.

نیامد  در  آب  از  درست  نیز  پیشگویى  این 
خواستۀ  تسلیم  به ناچار  محمدعلى شاه  و 

مخالفان شد. 

9-4 -امپراتوری تزاری، شکست ناپذیر است.

عباس  وعده های  و  پیشگویى ها  ازجمله 
شكست  و  بقاء  بر  ی  و مكرر  كید  تأ  افندی، 
كار  از  وارونه  البته  كه  بود  تزاری  روس   ناپذیری 
جنگ  در  درازدست،  امپراتوری  آن  و  درآمد 
ارتش  برق آسای  حمالت  )براثر  اول  جهانى 
روسیه  مردم  معترضانه  قیام  و  خارج  از  آلمان 
)نیكو،  شد.  سرنگون  همیشه  برای  داخل(  از 
آیتى،  ص١6٤-١65،  ج2،  نیكو،  فلسفه 

كشف الحیل، ج١، ص27-26(. 

10-4 -نامی از شیخ انصاری و آخوند خراسانی 
در تاریخ نمی ماند.

ازجمله پیشگویى های عباس افندی آن است 
انصاری  شیخ  نظیر  شیعه  بزرگ  علمای  كه 
نشان  و  بى نام  یخ،  تار در  خراسانى  آخوند  و 
كبر  ا نبیل  به  موسوم  قائنى  فاضل  اما  و  گردیده 

بهائى( نامش جهانگیر خواهد  اول  )مبلغ طراز 
شد. عباس افندی مى نویسد: 

بالیای  مورد  فانى  دار  این  در  هرچند  »خالصه 
عظام  مشایخ  جمیع  لكن  و  گشت  نامتناهى 
و  و میرزاحبیب اهَّلل )رشتى(  نظیر شیخ مرتضى 
آیت اهَّلل آخوند خراسانى و مالاسداهَّلل مازندرانى 
است[  مازندرانى  مالعبداهَّلل  مقصود،  ]ظاهرًا 
و  گردند  بى نام ونشان  خلف،  و  سلف  مشایخ 
محو و نابود شوند؛ نه اثری و نه ثمری، نه ذكری 
كبر  و نه خبری، لكن نجم بازغ حضرت نبیل ا
زیرا  مى درخشد،  ابدیه  عزت  افق  از  الى االبد 
همیشه ثابت بر امر مبارک و مشغول به خدمت 
نفحات  نشر  به  و  مى نمود  نفوس  تبلیغ  بود، 
مصابیح  عزیزاهَّلل،  )سلیمانى،  مى پرداخت.« 

هدایت، ج١، ص٤99-500(.

مرگ  از  سال   ١00 به  نزدیک  كه  كنون  ا
عباس افندی مى گذرد، به خوبى مى توان معلوم 
خراسانى  آخوند  و  انصاری  شیخ  كه  ساخت 
جناب  یا  هستند  بى نام ونشان تر  مردم،  بین 

فاضل قائنى؟! 

کرمل  کوه  11-4 -آینده درخشان مقام اعلی و 

كشتى پیاده  »االن مى بینم سالطین عالم را، از 
رو به مقام  یارت مقام مبارک  برای ز از  و  شدند 
بر  را  فانیه  سلطنت  تاج های  مى آیند.  اعلى 
گلدان های مرّصع بر فرق نهاده  ک افكنده و  خا
محمدعلى،  )فیضى،  مى آیند...«  مقام  به  رو 
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محمودی،  صص۱۲۲و۱۲۳،  كرمل،  ملكه 
عبدالبهاء،  درمورد  یادداشت هایى  هوشنگ، 

ص۴۳0(. 

االن  است.  درخشان  بسیار  كرمل  آتیه  »...اما 
است  نور  پارچه  یک  كرمل  كوه  تمام  مى بینم 
و  انداخته  لنگر  حیفا  بندر  در  كشتى  هزار  و 

زمین  كره  پادشاهان  مى بینم 
و  قدم زنان  گل،  تاج های  با 
و  توجه  حالت  با  تضرع كنان، 
و  مباركه  روضۀ  به  رو  مناجات 
)مؤید،  مى روند.«  اعلى  مقام 
ج۱،  حبیب،  خاطرات  حبیب، 
هوشنگ،  محمودی،  ص۳۲۲، 
درمورد  یادداشت هایى 

عبدالبهاء، ص۴۳0(.

که عقیم شد. 12-4 -نسلی 

كرده بود  عباس افندی پیشگویى 
كه در آئین بهائى ۲۴ نفر اوصیا و 

اصفیا هستند. 

اصفیا  و  اوصیا  دوری  هر  در  »و 
دوازده نفر بودند. در اّیام حضرت 
یعقوب دوازده پسر بودند و در اّیام 

اسباط  رؤسای  نقیب  دوازده  موسى  حضرت 
حواری  دوازده  مسیح  حضرت  اّیام  در  و  بودند 
امام  دوازده  محّمد  حضرت  اّیام  در  و  بودند 
بودند. و لكن در این ظهور اعظم بیست و چهار 

این  عظمت  زیرا  جمیع؛  دوبرابر  هستند،  نفر 
ظهور چنین اقتضا نماید. این نفوس مقّدسه در 
حضور خدا بر تخت های خود نشسته اند، یعنى 
چهار  و  بیست  این  و  مى كنند  ابدّیه  سلطنت 
ابدّیه  سلطنت  سریر  بر  هرچند  بزرگوار  نفوس 
ظهور  مظهر  آن  به  باوجوداین،  دارند،  استقرار 
كه  گویند  و  خاشع  و  خاضع  و  ساجدند  ى 

ّ
كل

)عبدالبهاء،  مى كنیم«  شكر  را  تو 
مفاوضات، ص٤5و٤6(. 

كه  برمى آید  چنین  بیان  این  از 
نیز  او  خود  كه  نفر  چهار  و  بیست 
ولى  به عنوان  است،  آنان  از  یكى 
بهائى  جامعۀ  رهبری  زمام  امراهَّلل 
و  گرفت  خواهند  دست  در  را 
یاست  ر بیت العدل  بر  حتى 
على رغم  ولى  كرد،  خواهند 
دو  هر  عباس افندی  ادعا،  این 
دست  از  كودكى  در  را  پسرش 
برجای  ی  و از  ذكوری  فرزند  و  داد 
نوۀ  شوقى افندی  ناچار،  نماند، 
خود  جانشینى  به  را  دختری اش 
كه  است  جالب  كرد.  انتخاب 
و  نیاورد  فرزندی  اساسًا  نیز  شوقى 
این  و  رفت  دنیا  از  جانشین  بدون  و  بود  عقیم 

پیشگویى نیز هرگز به ثمر نرسید.

عباس افندی  پیشگویی 
نه تنها تحقق پیدا نکرد، بلکه 
شد!  واقع  آن  عکس  کاماًل 
در  را  بهائیان  بلشویک ها 
در  )به ویژه  روسیه  سراسر 
کردند  تارومار  عشق آباد( 
تعطیل،  را  کزشان  مرا و 
مشرق االذکارشان را موزه، 
و  مصادره،  را  اموالشان 
دور  نقاط  به  را  خودشان 
تبعید  ایران  به  یا  کشور  آن 
هم  هرچه  و  نمودند 
خارج  و  داخل  در  بهائیان 
روسیه، التماس و اعتراض 
در  شنوایی  گوش  کردند، 

کار نبود. 
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13-4 - عشق آباد

1-13-4-عشق آباد مرکزی برای بهائیت 

بهائیان  به  خطاب  نوشته ای  عباس افندی  از 
دارد.  شهرت  خراسان  لوح  به  كه  شده  صادر 
این لوح به زبان عربى و در زمان بهاءاهَّلل صادر 
شده و با عبارت »ایا نفحات اهَّلل ُهّبى معّطرة... 
مشام  طّیبى  و  خراسان...  بادیة  اقصدی...  و 
مى شود  آغاز  اهَّلل«  بایام  بشریهم  و  اهَّلل...  اولیاء 
كه معنای آن چنین است:  ای نسیم های الهى 
و مشام  ید  بوز به سمت خراسان  بوی خوش  با 
ید و آنان را به ایام اهَّلل ]یعنى  بهائیان را معطر ساز

صبح روشن پیروزی[ بشارت دهید. 

عباس افندی در این لوح، با اشاره به وقوع بالها 
به  را  آن ها  منطقه،  آن  بهائیان  بر  گرفتاری ها  و 
صبر فراخوانده و نوید مى دهد كه این مشكالت 
گذرا است و دشمنان حقیقت در ادیان سابقه، 
بزرگ تر  و  قوی تر  بهائیت،  امروزی  مخالفان  از 
بین  از  هم  این ها  و  رفتند  بین  از  ولى  بودند 
نفع  به  ورق  به زودی  بنابراین،  و  رفت  خواهند 
آن  با  مخالف  احزاب  پرچم  و  برگشته  بهائیه 

واژگون خواهد شد:

و  االمر  وجه  عن  اهَّلل  باذن  القناع  »سینكشف 
یسطع هذا الشعاع فى آفاق البالد و تعلو معالم 
المجید  رّبكم  آیات  أعالم  تخفق  و  التوحید 
الشبهات  بنیان  یتزلزل  و  المشید  الصرح  على 
صبح  ینفلق  و  الظلمات  حجاب  ینشق  و 

األرض  ملكوت  اآلیات  بأنوار  یشرق  و  البّینات 
و  منكوسة  االحزاب  أعالم  ترون  و  السموات  و 
ممسوخة  ممسوحة  الوجوه  و  معكوسة  رایاتهم 
خافقة  القلوب  و  غائرة  شاخصة  االعین  و 
یة و الجسوم واهیة  خاسرة و البیوت خالیة خاو
یة« )عبدالبهاء،  الهاو یة فى  االرواح هاو و  بالیة 

مكاتیب،ج١، ص١٤5-١٤٣(.

محل  فعلى،  تركمنستان  پایتخت  عشق آباد، 
یه  تجمع و تمركز فعالیت بهائیان در زمان قاجار
آن،  در  كن  سا بهائیان  و  »خراسان«  وادی  بود. 
تفسیر  بهائیت،  متون  و  عباس افندی  كالم  در 
به منطقه »عشق آباد« شده است. جالب است 
ی  شورو كمونیستى  نوبنیاد  دولت  كه  بعدها 
در  بهائیان  با  شدیدًا   ۱۹۳0 ۱۹۲0۔  دهه های  در 
عشق آباد و دیگر نقاط روسیه درافتاد و با اتهام 
غرب  امپریالیستى  دولت های  برای  جاسوسى 
روزبه روز  آن ها،  سران  به  انگلیس(،  )خصوصا 
وسیع تر  بهائیان  به  نسبت  را  تضییقات  دامنۀ 
كز و تأسیسات آن ها، ازجمله  كرد، نهایتًا نیز مرا
تعطیل  و  مصادره  را  عشق آباد  مشرق االذكار 
كرد.  اخراج  روسیه  از  را  بهائى  توده های  و  كرد 
و  بازجویى ها  در  ی  شورو حكومت  مأموران 
به  را  خراسان  لوح  پای  بهائیان،  كمات  محا
را  بهائیان  آن،  به  استناد  با  و  كشیده  میان 
)فاضل  مى شمردند.  ی  شورو یم  رژ مخالف 
 ،2 قسمت  ج8،  ظهورالحق،  مازندرانى، 
بهائى ها  خود  همچنین،  صص١0٤2-١0٤٣(. 
زیر فشار شدید بلشویک ها، به  و  زندان  هم در 
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بخش هایى از این لوح، مترنم شده و خود را با 
آن دلداری مى دادند.« )همان ص١0٤7(.

تحقق  نه تنها  عباس افندی  پیشگویى 
شد!  واقع  آن  عكس  كاماًل  بلكه  نكرد،  پیدا 
بلشویک ها بهائیان را در سراسر روسیه )به ویژه 
را  كزشان  مرا و  كردند  تارومار  عشق آباد(  در 
اموالشان  موزه،  را  مشرق االذكارشان  تعطیل، 
آن  دور  نقاط  به  را  خودشان  و  مصادره،  را 
هم  هرچه  و  نمودند  تبعید  ایران  به  یا  كشور 
و  التماس  روسیه،  خارج  و  داخل  در  بهائیان 
نبود.  كار  در  شنوایى  گوش  كردند،  اعتراض 
ی  شورو مقیم  بهائیان  از  یكى  علیزاده  اسداهَّلل 
روسیه  انقالب  تا  مى گوید:  خود  خاطرات  در 
و  مالى  وضع  و  بود  یاد  ز تركستان  در  احّبا  عدۀ 
از  پس  ولى  بود  بهبود  و  روبه فزونى  مادی شان 
متمولین  و  اعیان  شد.  دگرگون  وضع  انقالب، 
به وضع رقت بار و تأسف آوری افتادند. عده ای 
كه مقدار ناچیزی از سرمایه  از آن ها موفق شدند 
كم كم خودشان  و  كنند  ایران منتقل  به  را  خود 
كردند. )علیزاده، اسداهَّلل،  هم عشق آباد را ترک 
-١9٣8 روسیه،  بهائیان  سكوت  سال های 

١9٤6 ص7١(.

آفات  میالدی،   ۱۹۴۸ سال  در  سرانجام، 
در  و  شد  افزوده  زمینى  بالیای  به  نیز  ی  سماو
عشق آباد زلزله ای مهیب آمد و ساختمان بزرگ 
مشرق االذكار را به همراه خانه های مجاور آن با 

كرد. ک یكسان  خا

4-13-2-وعده دیدار از عشق آباد

بود  داده  وعده  بهائیان  به  بارها  عباس افندی 
عمر  ولى  كرد،  خواهد  دیدار  عشق آباد  از  كه 
نیافت.  تحقق  وعده  آن  و  رسید  پایان  به  او 
از  یكى   ...« مى كند:  نقل  نیكو  میرزاحسن 
كه فعاًل در طهران  بهائى زادگان مقیم عشق آباد 
به  یادی  ز فحش  و  آمد  نزدم  روز  یک  است، 
نگارنده  كه  ازآن جایى  میرزاعباس داد.  و  میرزا 
به  ولو  را  فحش  و  شئیمه  و  اخالقى  رذالت 
مى دانم،  مستحسن  غیر  و  غیرجایز  هركس، 
نموده،  ممانعت  فحاشى  از  را  ی  و نخست 
گفت  چیست؟  فحاشى  این  پرسیدم  سپس 
برای آنكه به دروغ آمدند و مردم را فریب دادند 
و باعث سفك دماء بعضى مردم بیچاره شدند 
مرا  غیر  و  من  آباء  قبیل  از  را  بى گناه  جمعى  و 
و  كردند  دچار  بدبختى  و  ذلت  و  محنت  به 
و  نمى كنند  رها  را  مردم  آن ها  نواده  نیز  كنون  ا
گفتم چه باعث  چون زالو خونشان را مى مكند. 
كه  كه به هوش آمدی و از طریقٔه آبائى خود  شد 
از  لوح  چند  گفت  برگشتى؟  بود  بهائى  طریقه 
صریحًا  كه  خواندم  )میرزاعباس(  عبدالبهاء 
مى آیم  عشق آباد  به  من  كه  بود  داده  وعده 
حتمى  عشق آباد  مشرق االذكار  در  آمدنم  و 
مانند  عشق آباد  بهائیان  جهت،  بدین  و  است 
عشق آباد  به  عبدالبهاء  كه  داشتند  یقین  من 
محتوم  امر  را  او  صریح  نص  كه  چرا مى آید، 
كه  موقعى  مى دانستند.  غیرمكذوب  وعد  و 
من  رسید،  عشق آباد  به  عبدالبهاء  فوت  خبر 
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گفتم  چنان  را  طریقه  آن  ترک  و  آمدم  هوش  به 
ج١،  نیكو،  فلسفه  )نیكو،  مى بینى.«  كنون  ا كه 

ص١28-١٣0(.

نتیجه گیری- 5

بهائیان هم علم و هم عصمت را برای برگزیدگان 
كه  مى كنند  ادعا  و  مى دانند  ضروری  االهى 
پیشوایان آنان هم جزو برگزیدگان االهى هستند و 
دارای علم و عصمت االهى. در این مقاله ادعای 
كردیم  علم و عصمت را برای عبدالبهاء بررسى 
كردیم. یكى از مواردی  و مدارک این ادعا را ارائه 

مى كند،  نقض  را  عصمت  و  علم  ادعای  كه 
پیشگویى هایى است كه به وقوع نپیوسته است. 
از  مواردی  عبدالبهاء  آثار  و  سخنان  مطالعۀ  با 
دیدیم،  را،  ایشان  محقق نشدۀ  پیشگویى های 
بهائى،  آئین  شدن  فراگیر  پیشگویى ها  ازجملۀ 
به اوج رسیدن آئین بهائى در ایران و بسیاری از 
است  این  نشانگر  موارد  این  است.  دیگر  موارد 
به  و  نبوده است  بر علم  كه پیشگویى ها مبتنى 
همین دلیل ادعای عصمت ایشان را هم نقض 

مى كند.
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خاتمیت جاوید پیامبر اسالم؟لص؟
 بخش دوم 

زینب خانزاده



چکیده

كرم؟لص؟  ا پیامبر  خاتمیت  به  اعتقاد 
است  اسالمى  باورهای  مهم ترین  از  یكى 
خود  به  را  متعددی  روایات  و  آیات  كه 
منابع  نظر  از  داده  است.  اختصاص 
است  پیامبری  تنها  كرم  ا پیامبر  اسالمى، 
كه از سوی خدای متعال، به لقب »خاتم« 
به معنای پایان دهندۀ انبیای االهى ملقب 
كتاب آسمانى و  گشته است. قرآن آخرین 
سوی  از  كه  است  دینى  آخرین  نیز  اسالم 
خدا برای خلقش آمده  است. تا فرارسیدن 
كتاب خدا  آئین و  این  روز قیامت و معاد 
از  نیز  دیگری  پیامبر  و  شد  نخواهند  نسخ 
كنار  در  آمد.  نخواهد  بشر  برای  خدا  سوی 
از  گروهى  مسلمانان،  اصیِل  اعتقاد  این 
ازجمله  كرم  ا پیامبر  خاتمیت  به  ناباوران 
ارائۀ  با  مى كوشند  كه  هستند  بهائیان 
رفع  جزوۀ  بپردازند.  باور  این  رد  به  دالیلى 
كه  است  منابعى  از  یكى  بهائى،  شبهات 
جزوه  این  در   ۱۵ سؤال  ذیل  را  دالیل  این 
دسته بندی و در هشت قسمت ارائه داده 
 است. هدف از مقالۀ حاضر نقد و بررسى 

رسول،  نبى،  خاتمیت،  کلیدواژه : 
اسالم، بهائیت.
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این هشت قسمت و ارائۀ مستندات متعددی 
نویسندگان  كه  است  دالیلى  به  پاسخ  برای 
بخش  در  كرده اند.  بیان  زمینه  این  در  بهائى 
اول، ضرورت  به چهار قسمت  این مقاله،  اول 
سبب  الهى،  نامحدود  علم  و  ادیان  تجدید 
بر  مبنى  همه  ادعای  الهى،  ادیان  بین  جدایى 

آخرین دین دانستن دین خود، 
پرداخته  النبیین  خاتم  آیۀ  و 
این  دوم  بخش  است.  شده 
بعدی،  قسمت  چهار  مقاله 
تفاوت  روایات،  در  خاتمیت 
معنای  رسول،  و  نبى  میان 
و  ختمیت،  و  یت  بدو باطنى 
كید قرآن بر ظهور پیامبران در  تأ
داده  قرار  مطالعه  مورد  را  آینده 

است.

مقدمه

ویژگى های  مهم ترین  و  بزرگ ترین  از  یكى 
متعال  خدای  كه  است  این  كرم؟لص؟  ا پیامبر 
است  داده  قرار  خود  پیامبران«  »خاتم  را  او 
ص  فرخنده،  فرجام  نویسندگان،  از  )جمعى 
كالمى و از آموزه هاى  ۲۷(. خاتمیت، مفهومى 
یافتن  پایان  معناى  به  مسلمانان  همۀ  مشترك 
نبوت به حضرت محمد؟لص؟ است. )مؤسسۀ 
دائرةالمعارف الفقه االسالمى، دانشنامۀ جهان 

اسالم، ج۱، ص 6۷۱6(.

بر این دارند  آیات فراوانى داللت  كریم  در قرآن 
دیگری  پیامبر  كرم؟لص؟  ا رسول  از  پس  كه 
نخواهد آمد و دیانت اسالم برای همۀ  انسان ها 
گرامى  پیامبر  است.  كافى  همۀ  زمان ها  در 
گفتارهای  نیز  معصوم؟مهع؟  امامان  و  اسالم 

بى شماری در تأیید این باور دارند.

خاتمیت،  باوِر  به  اعتقاد 
شیعه  موردقبول  فقط  نه 
فرقه های  همۀ  بلكه  است، 
اسماعیلیه،  فرقۀ  جز  اسالمى، 
و  عقاید  فرهنگ  )سبحانى، 
ص   ،۷ ج  اسالمى،  مذاهب 
و  دارند  اتفاق نظر  آن  بر   )۲۷۹
سنت،  اهل  معتبرۀ  كتب  در 
بر  كه  است  فراوانى  احادیث 
این حقیقت داللت مى نمایند 
)جمعى از نویسندگان، فرجام فرخنده، صص 

.)۷۳-۷۱

كه در زمرۀ ناباوران به عقیدۀ  گروه هایى  ازجملۀ 
مى شوند؛  محسوب  كرم  ا پیامبر  خاتمیت 
ی  پیرو به  بهائیان  هستند.  بهائى  آئین  پیروان 
از دستاوریزهای  بهره گیری  با  پیشوایان خود  از 
اعتقاد  بر  بطالنى  خط  تا  مى كوشند  گون،  گونا
از  و  كشیده  كرم؟لص؟  ا پیامبر  خاتمیت  به 
میرزاعلى محمد  پیامبری  برای  بابى  فتِح  آنجا 

شیرازی و به دنبال آن بهاءاهَّلل داشته باشند. 

نه  خاتمیت،  باوِر  به  اعتقاد 
است،  شیعه  موردقبول  فقط 
اسالمی،  فرقه های  همۀ  بلکه 
جز فرقۀ اسماعیلیه، )سبحانی، 
مذاهب  و  عقاید  فرهنگ 
بر   )279 ص   ،7 ج  اسالمی، 
کتب  در  و  دارند  اتفاق نظر  آن 
احادیث  سنت،  اهل  معتبرۀ 
این  بر  که  است  فراوانی 

حقیقت داللت می نمایند .
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بررسى  پیشین،  مقالۀ  و  حاضر  مقالۀ  از  هدف 
مجموعۀ استدالل های بهائیان در رد خاتمیت 
گزیده ای از  كه  كرم است. ازجمله آثاری  پیامبر ا
مهم ترین دالیل را در این زمینه ارائه داده، جزوۀ 
بهائى  نویسندگان  است.  بهائیان  شبهات  رفع 
سرفصل،   ۸ ارائۀ  با  جزوه،  این   ۱۵ سؤال  ذیل 
كرده اند. هدف  براهین خود در این باب را ارائه 
این  بررسى موشكافانۀ  و  نقد  نوشتار حاضر،  از 
۸ عنوان و پاسخ به شبهات مطرح شده در آن 
در  عنوان  هر  ذیل  كه  ازآنجا همچنین    است. 
جزوۀ رفع شبهات، موضوعات متعددی مطرح 
شده، نویسنده سعى نموده به دسته بندی این 
به  آن ها  به  تا  پاسخ گویى  بپردازد  موضوعات 
كامل تری صورت پذیرد. در مقاله  نحو دقیق و 
اول به چهار قسمت اول پرداخته شد. در مقالۀ 
دوم )مقالۀ حاضر(، به چهار قسمت باقیمانده 

پرداخته شده است.

قسمت پنجم: خاتمیت در روایات

گفته اند: »گرچه در  در این قسمت از سؤال ۱۵، 
مقابل قرآن هیچ حدیث و روایتى دارای اعتبار 
نیست؛ اما به چند نمونه از روایات در این باب 
كه فهم درست و حقیقى آن ها،  اشاره مى كنیم 
كه امكان ظهور پیامبرانى بعد  بیانگر این است 

از پیامبر اسالم؟لص؟ وجود دارد.«

آیا  مى گوییم  روایات،  این  بررسى  از  قبل 
و  حدیث  هیچ  اسالم  دیانت  در  به راستى 
نیست؟  اعتبار  دارای  قرآن  مقابل  در  روایتى 

استدالل  چه  با  عبارات  این  نویسندگان 
گر  ا مى كنند؟  اثبات  را  ادعا  این  سندی  و 
قابل اثبات  و  درست  ایشان  سخن  به راستى 
جزوۀ  در  روایات  از  انبوهى  به  استدالل  است؛ 
این  حقیقت  دارد؟  معنایى  چه  شبهات؛  رفع 
بهائى،  نویسندگان  تصور  على رغم  كه  است 
و  درست  سندی  دارای  كه  روایتى  و  حدیث 
توجه  و  اهمیت  حائز  بسیار  باشد  قابل اتكا 
كنار  در  شیعیان  میراث  بزرگ ترین  و  است 
فهم  در  كه  است  روایى  منابع  همین  قرآن، 
راهگشاست.  برترین  قرآن  صحیح  و  دقیق 
حدیث  ادعا،  این  اثبات  برای  سند  بزرگ ترین 
پیامبر  آن  در  كه  است  ثقلین  متواتر  و  صحیح 
ْیِن 

َ
َقل

َ
الّث ِفیُكُم   َتاِرٌك   »اّنِى   فرمودند:  اسالم؟لص؟ 

ِبِهَما  ُكوا  َفَتَمّسَ َبْیِتى  ْهَل 
َ
أ ِعْتَرِتى  َو  اهَّلِل  ِكَتاَب 

گران بها  ثقل  دو  شما  میان  در  من  وا: 
ُّ
ْن َتِضل

َ
ل

كتاب خدا و عترتم اهل بیتم،  باقى مى گذارم، 
گمراه نشوید «  كه هرگز  به آن ها تمسک جویید 
كتاب سلیم بن قیس هاللى، ج ۲، ص  )هاللى، 
این حدیث  از صراحت  كه  6۴۷(.۱ همان طور 
علیهم  صلوات اهَّلل  پیامبر  اهل بیت  پیداست، 
كنار قرآن  به عنوان بیان كنندگان حقیقى آن  در 
این  از  یكى  نه  و  دو  هر  به  تمسک  و  دارند  قرار 

1. این حدیث، هم متواتر لفظی و هم متواتر معنوی در میان 
شیعه و سنی است )رسولی، حدیث ثقلین حدیثی معروف و 
اندیشه تقریب، شماره 1۲، ص۸6(  ر.ک.  متواتر، فصلنامه 
ثقلین  حدیث  متواتر  متن  طباطبایی،  و  )شانظری  مقالۀ  به 
علمی-پژوهشی  مجله  سنت،  اهل  منابع  و  شیعی  کتب  در 
به طور  که   )1۸۸-161 صص   ،1۲ شماره  پژوهی،  حدیث 

مبسوط به این  مسأله پرداخته است.
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گمراهى خواهد  دو، موجب هدایت و دوری از 
ادعای  نمى توان  حدیث،  این  به  باتوجه  شد.۱ 
كه  پذیرفت  را  شبهات  رفع  جزوۀ  نویسندگان 
دارای  روایتى  و  حدیث  هیچ  قرآن،  مقابل  »در 
آنچه  كه  است  واضح  زیرا  نیست«  اعتبار 
توجه  است،  اهل بیت؟مهع؟  به  تمسک  باعث 
كامل به احادیث و روایات این بزرگواران و عمل 
بررسى  به  این مقدمه  از ذكر  بعد  آن هاست.  به 

یم. روایات مطرح شده در این بخش مى پرداز

1- روایت اول 

ِمّنى  »َانَت  مى فرمایند:  محمد  حضرت   ...«
َبعدی«  الَنِبّىَ  ُه 

َ
َاّن  

ّ
ِاال مُوسى  ِمن  ِة  هاُرون 

َ
ِبَمنزل

من  به  نسبت  تو  یعنى   )۱06 ص   ،۸ ج  )كافى 
تفاوت  این  با  موسى  به  هستى  مانند  هارون 
)چنانچه  هارون  نیستى  من  از  بعد  نبى  تو  كه 
ْحَمِتَنا  ُه ِمن ّرَ

َ
بود( و اشاره دارد به آیه » َو َوَهْبَنا ل

یعنى و   )۵۳ آیۀ  )مریم،   » ا  َنِبّیً َن  َخاُه  هاُرو
َ
أ

را  نبى  هارون  برادرش   او  به  رحمتمان،  از 
كه شیخ صدوق در  بخشیدیم. این تعبیری بود 
نموده،  روایت  این  معنای  از  اسالم  اولیه  قرون 
ولى متأخرین قسمت آخر آن را به جای »تو نبى 
من  از  بعد  نبیى  »ولكن  نیستى«،  من  از  بعد 
آن  كه  كنید  توجه  اما  كرده اند!  نیست«  ترجمه 

میان  در  و  مقبول  صحیح،  حدیثی  ثقلین  حدیث  اینکه   .1
نویسندگان  مورد تأیید  است،  شده  پذیرفته  سنی  و  شیعه 
گلپایگانی،  جمله اند:  آن  از  که  است،  گرفته  قرار  نیز  بهائی 
الفرائد، ص 1۷0 و خاوری، تلخیص تاریخ نبیل، ص  کتاب 

.50۲

تعارض  در  قرآن  با  كه  است  صحیح  برداشتى 
رفع  جزوۀ  نویسندگان،  از  )جمعى  نباشد.« 

شبهات، ذیل سؤال۱۵(.

پاسخ به روایت اول

در پاسخ به این ترجمه باید گفت: هركس اندكى 
بعدی«  »النبّىَ  عبارت  از  بداند،  عربى  زبان 
جنس  نفى  برای  »ال«  كه  مى فهمد  به راحتى 
ذكر  مى توان  موضوع  شدن  روشن  برای  است. 
تهلیل را  به عنوان مثال آورد. ذكر تهلیل یا همان 
كلمۀ »الاله االاهَّلل« سر لوحۀ اعتقادات موحدان 
و یكتاپرستان است. »ال« در این ذكر برای نفى 
استثنا«  و  »نفى  قالب  در  یعنى  است،  جنس 
ابتدا مطلِق وجوِد  هرگونه »اله« را نفى مى نماید 
مى كند:  استثناء  را  متعال  خداوند  سپس  و 
مطلقًا هیچ خدایى به جز خدای یگانه نیست. 
مى فرمایند:  كرم  ا پیامبر  نیز  فوق  حدیث  در 
نزد  هارون  منزلت   همانند  من  نزد  تو  منزلت 
مى فرمایند:  ادامه  در  بالفاصله  و  است  موسى 
از  پس  اینكه  به جز  یعنى  بعدی«  النبى  انه  »اال 
بنابراین  بود.  نخواهد  پیامبری  من مطلقًا هیچ 
عبارت »تو نبى بعد از من نیستى«، به هیچ وجه 
منزلت  حدیث  در  بعدی«  »النبى   ترجمۀ 
عبارت  این  در  ترجمۀ  بارزی  اشتباه  و  نیست 
نفى  الی  »ال«  عبارت،  این  در  است.  داده  رخ 
بعد  را  پیامبری  و مطلِق وجوِد هر  جنس است 

از پیامبر اسالم نفى مى كند. 
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كه فرض مى كنیم  ترجمۀ  نكتۀ دیگر این است 
»تو«  كلمۀ  دو  بدانیم  باید  است،  صحیح  فوق 
چه  معادل  بهائیان،  در  ترجمۀ  »نیستى«  و 
آیا  است؟  اواًل،  منزلت  حدیث  در  كلمه ای 
َک« در این حدیث به كار رفته 

َ
كلمۀ »َانَت« یا »ِاّن

شده؟  استفاده  »تو«  كلمۀ  از  آن  ترجمۀ  در   كه 
كه  آمده  این حدیث  در  سَت« 

َ
»ل فعِل  آیا   ثانیًا، 

معادل آن كلمۀ »نیستى« قرار داده شده است؟ 
در  كلمات  این  از  هیچ یک 
نیست،  موجود  عربى  عبارت 
این  ترجمه  نمى توانیم  بنابراین 
»تو  عربى  معادل  بپذیریم.  را 
این  نیستى«  من  از  بعد  نبى 
سَت 

َ
ل »َانَت  است  عبارت 

فرمودۀ  با  كه  َبعدی«   ِبَنِبّى 
َبعدی«  الَنِبّىَ  ُه 

َ
َاّن  

ّ
»ِاال پیامبر 

»انه«  كلمۀ  دارد.  بارزی  تفاوت 
برای  است  مناسبى  شاهد  نیز 

 
ّ

اینكه نشان دهد قسمت دوم حدیث یعنى »ِاال
كلى  و  مهم  حقیقت  بیانگر  َبعدی«  الَنِبّىَ  ُه 

َ
َاّن

نفى  فقط  نه  است،  اسالم  پیامبر  »خاتمیت« 
این  گر منظور  ا كه  پیامبری حضرت على؟ع؟؛ 
بود، باید از ضمیر متصل »ک« در »انه« استفاده 
مى كردند و مى فرمودند »اال انک النبى بعدی.«

نویسندگان  كه  اشتباهى  ترجمۀ  از   مهم تر 
بهائى، برای این حدیث ارائه داده اند، انتساب 
گفته اند  كه  است  صدوق؟هر؟  شیخ  به  آن 

قرون  در  صدوق  شیخ  كه  بود  تعبیری  »این 
نموده....«  روایت  این  معنای  از  اسالم  اولیه 
كه چرا برای این ادعا  سؤال اساسى این است 
ارائه  سندی  صدوق،  جناب  به  انتساب  و 
موازین  با  مطابق  كار،  این  آیا  است؟  نشده 
شیخ  كه  است  آن  حقیقت  است؟  علمى 
كه از دانشمندان و محدثان بزرگ  صدوق؟هر؟ 
كه  كتاب های خود،  شیعه هستند، در اغلب 
شیعه  حدیثى  متون  مهم ترین  از 
خاتمّیت  در  روایت  ده ها  است، 
كتاب هایى  در  كرم؟لص؟  ا پیامبر 
چون من الیحضره الفقیه، خصال، 
عیون  علل الشرایع،  َامالى، 
معانى األخبار،  أخبارالرضا؟ع؟، 
و  ثواب األعمال  توحید، 
كمال الدین،  و  عقاب األعمال 
از  دوری  برای  كه  است  آورده 
همۀ  ذكر  از  بحث،  شدن  طوالنى 
ماجرا  این  نقل  به  فقط  و  كرده  خودداری  آن ها 

كتفا مى كنیم: ا

مرحوم صدوق )و پس از او بزرگانى چون شیخ 
طوسى و شیخ مفید( جلسات درسى داشتند 
كه در آن ها، مباحث حدیثى را مطرح مى كردند 
گردان ایشان، این مباحث را مى نوشتند.  و شا
كتاب ها به »امالى« یا »مجالس« مشهورند.  این 
یخ ۱۲  كه در تار در یكى از این مجالس علمى 
جمعى  حضور  با  قمری،  هجری   ۳6۸ شعبان 

اشتباهی  ترجمۀ  از   مهم تر 
بهائی،  نویسندگان  که 
ارائه  حدیث  این  برای 
به  آن  انتساب  داده اند، 
شیخ صدوق؟هر؟ است که 
بود  تعبیری  »این  گفته اند 
قرون  در  صدوق  شیخ  که 
این  معنای  از  اسالم  اولیه 

روایت نموده....« 
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گردان ایشان تشكیل شده  از بزرگان شیعه و شا
وصف  تا  مى كنند  درخواست  گردان  شا بود؛ 
دین امامیه را به صورت موجز و مختصر، بر آنان 
چنین  صدوق،  مرحوم  بنویسند.  تا  كند  امال 

امال مى كند: 

دین امامیه عبارت است از:

كه نام و یادش بلند  - اقرار به یگانگى خداوند ـ 
تنزیه  و  حق  حضرت  از  تشبیه  نفى  و  ـ  است 
آن  سزاوار  و  شایسته  و  الیق  آنچه  از  خداوند 

نیست.

و  و حّجت ها  فرستادگان  و  پیامبران  به  اقرار   -
كتاب های خداوند. فرشتگان و 

سرور  و  سّید  محّمد؟لص؟  اینكه  به  اقرار   -
از  و  آنان است  برترین  و  فرستادگان  و  پیامبران 

تمامى فرشتگان مقرب خدا هم برتر است. 

خاتم  حضرت  آن  اینكه  به  اقرار  همچنین   -
هیچ  قیامت  روز  تا  او  از  پس  و  است  پیامبران 
ص  امالى،  )صدوق،  آمد.  نخواهد  پیامبری 
فرخنده،  فرجام  نویسندگان،  از  جمعى   .6۳۹

صص 6۲-6۱(.

از  نمونه ای  و  به عنوان  بحث  تكمیل  برای 
شیخ  این  از  كالمى  منزلت،  حدیث  توضیِح 
یم  بزرگوار را از كتاب معانى االخباِر ایشان مى آور
صدوق،  جناب  كه  شود  روشن  به خوبى  تا 

اسالم؟لص؟  پیامبر  خاتمیت  به  معتقد   نه تنها 
با  نیز  مهم  اصل  این  به  حتى  بلكه  بوده اند، 

كرده اند.  استناد به همین حدیث، اقرار 

جناب صدوق مى نویسند: »قال فیه أنت منى 
كان  هارون نبیًا،  بمنزلة  هارون من موسى و قد 
النبوة البّد منه، وجب أن یكون  نفى   كان   فلّما 
فرمود:  حدیث  آن  در  پیامبر  على:  عن  نفیها 
و  هارون  است  مانند  هارون  من  به  تو  منزلت 
نبى بود، پس چون چاره ای از نفى نبوت نبود، 
نیز  على؟ع؟  حضرت  از  نبوت  كه  بود  واجب 

گردد«  )معانى االخبار، ص۷۷(. نفى 

گفت جناب صدوق،  به عبارت دیگر مى توان 
از  بعد  پیامبری  هیچ  كه  كلى  قاعده  این  از 
و  نموده  استفاده  بود،  نخواهد  اسالم  پیامبر 
نبى  نیز  على؟ع؟  حضرت  كه  گرفته اند  نتیجه 
كلى  قاعدۀ  بخواهند  اینكه  نه  بود!  نخواهند 
كرده و گفته باشند این عبارت  خاتمیت را نفى 
یعنى تو نبى بعد از من نیستى! مرحوم صدوق، 
در ادامه برای روشن تر شدن بحث، توضیحاتى 
خاتمیت  به صراحت،  كه  مى نمایند  ارائه  را 

كرم؟لص؟ را ثابت مى نماید: پیامبر ا

»فإن قال قائل: لعل قول النبى؟لص؟: “بعدی” 
إنما دل به على بعد نبوتى و لم یرد بعد وفاتى؛ 
قیل له: لو جاز ذلك، لجاز أن یكون كل خبر رواه 
أنه  بعد محمد؟لص؟  نبى  أنه ال  المسلمون من 
إنما هو ال نبى بعد نبوته و أنه قد یجوز أن یكون 
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المسلمون  اتفق  قد  قال:  فإن  أنبیاء.  وفاته  بعد 
على أن معنى قوله: "ال نبى بعدی" هو أنه النبى 
بعد وفاتى إلى یوم القیامة. فكذلك یقال له فى 
كل خبر و أثر یؤمى فیه أنه النبى بعده« )همان، 

ص ۷۸(. 

شاید  بگویند  گر  »ا ترجمه: 
كلمۀ  مقصود نبى؟لص؟ از 
این  من(  از  )پس  »بعدی« 
من  نبوت  از  بعد  كه  باشد 
پیغمبری نیست، نه پس از 
)دراین صورت  من  رحلت 
دوران  متعرض  حدیث 
رسول  درگذشت  از  پس 
خدا است تا استدالل شما 
حضرت  خالفت  ]دربارۀ 
باشد(  درست  على؟ع؟[ 
مى شود:  گفته  پاسخ  در 
بسیاری  در  »بعدی«  لفظ 
كه  دیگر  روایات  از 
بزرگوار  آن  از  مسلمانان 

»ال  خبر  جمله:  از  دارد  وجود  كرده اند  نقل 
یلى  تأو چنین  گر  ا لذا  محمد«؟لص؟.  بعد  نبى 
آن  نبوت  از  بعد  نبوتى  بگوییم  كه  باشد  روا 
از وفات  بعد  پیامبری  آنكه  نه  حضرت نیست 
كه بعد از آن بزرگوار  او نباشد، جایز خواهد بود 
مسلمانان  قول  برخالف  این  و  باشند  انبیایى 
انبیا،  خاتم  درگذشت  با  مى گویند  كه  است 

گفته شود:  گر  ا پرونده نبوت بسته شده است. 
فرمودۀ  مفهوم  كه  دارند  اتفاق نظر  مسلمانان 
كه  پیامبر خدا )نبى بعد من نیست( آن است 
قیامت  تا  جهان  این  از  من  درگذشت  از  پس 
نبى نخواهد بود؛ در جواب، همین سخن را به 
كالمى  او برمى گردانیم و مى گوییم در هر خبر و 
كه چنین لفظى از آن حضرت 
اشاره  آن  در  و  باشد  رسیده 
همین  باشد،  معنى  این  به 
مفهوم را دربر خواهد داشت.« 

از این كالم به وضوح پیداست 
پاسخ  در  صدوق  جناب  كه 
كه مى گفتند  اشكال كنندگان 
دوران  به  مربوط  حدٍیث  این 
پس از درگذشِت پیامبر اسالم 
نیست و لذا نمى تواند داللت 
امیرالمؤمنین؟ع؟  خالفِت  بر 
داده اند  پاسخ  باشد،  داشته 
دوراِن  حدیث  این  اتفاقًا  كه 
اسالم  پیامبر  رحلت  از  پس 
غیراین صورت  در  كه  چرا مى گیرد،  دربر  نیز  را 
كه بعد از درگذشت پیامبر اسالم  باید قائل شد 
قول  برخالف  این  كه  داشته اند  وجود  انبیایى 
پیامبر  نبوت  به ختم  قائل  كه  مسلمانان است 

اسالم هستند. 

که  پیداست  به وضوح  کالم  این  از 
جناب صدوق در پاسخ اشکال کنندگان 
مربوط  حدٍیث  این  می گفتند  که 
پیامبر  درگذشِت  از  پس  دوران  به 
داللت  نمی تواند  لذا  و  نیست  اسالم 
داشته  امیرالمؤمنین؟ع؟  خالفِت  بر 
این  اتفاقًا  که  داده اند  پاسخ  باشد، 
پیامبر  رحلت  از  پس  دوراِن  حدیث 
در  که  چرا می گیرد،  دربر  نیز  را  اسالم 
بعد  که  شد  قائل  باید  غیراین صورت 
انبیایی  اسالم  پیامبر  درگذشت  از 
که این برخالف قول  وجود داشته اند 
مسلمانان است که قائل به ختم نبوت 

پیامبر اسالم هستند. 



ء

شماره 12   زمستان 98

188

گفتاری از این صریح تر از مرحوم  به نظر مى رسد 
كه هم معنای حدیث  كرد  صدوق، نتوان پیدا 
كند و  منزلت و جواب اشكال كنندگان را بیان 
هم اقرار به خاتمیت پیامبر اسالم؟لص؟ نماید. 
مرحوم  به  اعتقاد  این  انتساب  آنكه  نتیجه 
شیعه  دانشمندان  بزرگ ترین  از  كه  صدوق 
بوده، عملى ناروا و تهمت به اعتقادات ایشان 

است. 

2- روایت دوم

»روایت  نوشته اند:  چنین  بهائى  نویسندگان 
محمد؟لص؟  حضرت  از  بیانى  به  مربوط  دوم 
حالل  حاللى  »اّیهاالناس  فرموده اند:  كه  است 
الى یوم القیامة و حرامى حرام الى یوم القیامة« 
یعنى  ص۲60(   ،۲ ج  بحاراالنوار،  )مجلسى، 
است  حالل  قیامت  روز  تا  من  حالل  مردم  ای 
است. برای  حرام  قیامت  روز  تا  من  حرام  و 
درک این حدیث شایسته است مفهوم قیامت 
حقیقت  دهیم.  قرار  بررسى  مورد  دقیق تر  را 
مقدسه،  كتب  دیگر  و  قرآن  در  كه  است  این 
اما  است  بعد  پیامبر  ظهور  دیانتى  هر  قیامِت 
از  كنون  كه مسلمانان تا به دلیل فهم اشتباهى 
روز  كه  مى پنداشتند  این چنین  داشته اند،  آن 
قیامت روزی بعد از مرگ تمامى  انسان ها و در 
گر  این گونه  ا لذا  و  افتاد  خواهد  اتفاق  آن  پایان 
كه حالل پیامبر اسالم و حرام او تا قیامت  باشد 
بنابراین  باشد؛  حرام  همان  و  حالل  همان 
بتواند  كه  آمد  نخواهد  ایشان  از  بعد  پیامبری 

بیاورد.  جدیدی  احكام  و  نسخ  را  او  شریعت 
گرفته شود  گر معنای صحیح قیامت درنظر  اما ا
معنای این روایت نیز قابل فهم است و نباید از 
كه دیانت اسالم نسخ نخواهد  گرفت  آن نتیجه 
شد )جمعى از نویسندگان، همان، ذیل پاسخ 

به سؤال۱۵(.

پاسخ به روایت دوم 

نظریۀ  اثبات  به  وابسته  فوق،  سخن  اثبات 
گر  ا كه  معنا  این  به  است،  بهائى  نویسندگان 
با  برابر  دیانتى،  هر  قیامت  كه  كرد  ثابت  بتوان 
كه  ظهور پیامبر بعدی است، مى توان پذیرفت 
پیامبر  ظهور  با  نیز  اسالم؟لص؟  پیامبر  شریعت 
گر نتوان از محتوای  بعدی نسخ خواهد شد؛ اما ا
ثابت  را  مطلبى  چنین  روایات  و  قرآن  آیات 
نمود، ادعای ظهور پیامبر جدید زیر سؤال رفته 
و به كلى نامعتبر خواهد بود. برای درک درست 
كه  نادرستى  درِک  اثبات  و  قیامت  معنای 
بهائیان از آن دارند؛ خوانندگان محترم را به دو 
مقالۀ »چالش های معنای نوین قیامت در آئین 
همین  از  بهائى«  آئین  منظر  از  »معاد  و  بهائى« 
برخیزند«  همه  »وقتى  كتاب  نیز  و  نویسنده 
به  كه  گوی(  نشر  حیات شاهى،  و  )حسینى 
تفصیل به بررسى این موضوع مى پردازد ارجاع 
كه  مى دهیم و فقط نمونه هایى از آیات قرآن را 
همین  در  نمى تواند  قیامت  روز  مى كند  اثبات 
دنیا و در فاصلۀ ظهور تا مرگ یک پیامبر االهى 

اتفاق بیفتد؛ ذكر مى كنیم: 
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تمام  که  است  این  قیامت  ویژگی های  از   -۱
گرد   انسان ها، از اولین تا آخرین آن ها، در این روز 
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به راستى  آیا  شدیم،  استخوان 
آیا  و  مى شویم؟  برانگیخته 
گذشتۀ ما نیز برانگیخته  پدران 

و همۀ  بگو بى تردید همۀ پیشینیان  مى شوند؟ 
گرد آورده  پسینیان، براى وعده گاه روزى معین 
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آخرینشان  تا  اولین  از  تمام  انسان ها  كه  است 
شد.  خواهند  جمع  هم  گرد  قیامت  روز  در 
را  قیامت  از  بهائیان  تعریف  گر  ا درحالى كه 
كنیم فقط مردمانى  بپذیریم، به ناچار باید قبول 
كه در فاصلۀ بعثت تا ظهور  آن را درک مى كنند 
با  اعتقاد  این  كه  مردم؛  همۀ  نه  باشند  پیامبر 

آیات قرآنى در تضاد است.

فیزیکی  انسان ها  مرگ  از  بعد   
ً
قطعا قیامت   -2
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خون  صورت  به  را  نطفه  آن 
بسته درآوردیم، سپس آن خون 
پاره  گوشت  صورت  به  را  بسته 
گوشت  آن  سپس  ساختیم، 
كردیم،  استخوان دار  را  پاره 
بپوشاندیم،  گوشت  با  را  استخوان ها  سپس 
دیگر  آفرینشى  صورت  به  را  ]جنین [  آن  آن گاه 
كه  پدید آوردیم، مبارك و خجسته بادا خداوند 
بهترین آفرینندگان است.( )مٔومنون، ۱6-۱۲(.

مراحل  به  اشاره  از  بعد  خداوند  آیات  این  در 
)نطفه،  روحانى  انسان ها  و  جسمانى  خلقت 
فیزیكى  مرگ  به  اشاره   ،)... و  مضغه  علقه، 
و   » َ

ون
ُ
ت ّیِ

َ
م

َ
ل  

َ
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َ
ذ  

َ
د

ْ
ع

َ
ب کُم 

َّ
ِإن »ثُم  مى كند:  آن ها 

را  برانگیختن روز قیامت  از مرگ فیزیكى،  بعد 
»َفـ«  و  »ثّم«  از  استفاده  بار  هشت  با  مى فرماید. 
ـ  توالى  زمانى اند  نمایانگر  عربى  زبان  در  كه  ـ 
با  است.  مشخص  مراحل  این  زمانى  ترتیب 
توجه به مراحل خلقت  انسان ها و اینكه بعد از 

خلقت  مراحل  به  توجه  با 
این  از  بعد  اینکه  و   انسان ها 
خواهد  اتفاق  مرگ  مراحل، 
گرفت  نتیجه  می توان  افتاد؛ 
مرگ  آیه،  این  موردنظر  مرگ 
که برای  عادی و فیزیکی است 
تمام  انسان ها اتفاق می افتد  و 
از  بعد  است  واقعه ای  قیامت 

مرِگ فیزیکی همۀ افراد. 
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مى توان  افتاد؛  خواهد  اتفاق  مرگ  مراحل،  این 
گرفت مرگ موردنظر این آیه، مرگ عادی  نتیجه 
اتفاق  تمام  انسان ها  برای  كه  است  فیزیكى  و 
مرِگ  از  بعد  است  واقعه ای  قیامت  و  مى افتد۱ 

فیزیكى همۀ افراد. 
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گرد  نیست،  آن  در  شّكى  هیچ  كه  قیامت 
آن،  از  بهائیان  تعریف  با  قیامت  مى آورد«، 
كه با تعریف آن ها، قیامت،  مطابق نیست؛ چرا
مرگ  تا  بعثت  فاصلۀ  در  كه  مردمانى  برای 
مرگ  از  قبل  و  مى كنند  زندگى  االهى  پیامبر 
فیزیكى آن ها اتفاق مى افتد؛ درحالى كه در این 

آیه قیامت پس از مرگ انسان هاست. 

در  می افتد،  اتفاق  آن  در  قیامت  که  ۳-  زمانی 
قالب  زمان دنیوی نمی گنجد: خداوند در آیه ۸۵ 
سورۀ بقره خطاب به یهودیان  زمان پیامبر اسالم 
مى فرماید:  ص۱۵۴(   ،۱ ج  )تفسیرالصافى، 
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که تعریف مرگ در اینجا، با تعریف بهائیان از  1.  واضح است 
که  اواًل، بعد از اشاره به مراحل خلقت  آن، مطابق نیست، چرا
 انسان ها و به عنوان واقعه ای در انتهای این فرایند از آن یاد 
را  می شوید(  )میرانده  لمیتون  تعبیر  قرآن  است؛  ثانیًا،  شده 
برای آن به کار برده که نشان می دهد مرگ در اینجا به معنای 
کافر شدن همۀ  آن  نتیجه  باشد،  گر  ا که  نیست،  کافر شدن 
افراد به دست خداست و این نه با عقل و منطق سازگار است 

و نه با آموزه های دینی.
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كفر  دیگر  بخشى  به  و  ید  مى آور ایمان  ]تورات [ 
چنین  كه  شما  از  كسى  كیفر  پس  ید؟  مى ورز
روز  و  نیست  دنیا  زندگى  در  خوارى  جز  كند 
برگردانیده  عذاب  سخت ترین  به سوى  قیامت 
مى دهید،  انجام  آنچه  از  خداوند  و  مى شوند 
این  قیامِت  بهائى،  باور  به  بنا  نیست.«  غافل 
با  برابر  اسالم،  پیامبر  معاصر  یهودیان  از  دسته 
از  تا مرگ باب است، در عباراتى  فاصلۀ ظهور 
شجرۀ  ظهور  حین  »از  مى خوانیم:  چنین  باب 
بیان )یعنى خود باب( الى مایغرب )یعنى مرگ 
كه در قرآن خداوند  او(، قیامت رسول اهَّلل است 
اولى،  نقطه  حضرت  )فیضى،  فرموده«  وعده 
ص ۱۲0 به نقل از باب، بیان فارسى، باب ۷ از 
ک قرار دهیم؛  گر این تعریف را مال واحد ثانى(. ا
كه عذاب شدن  آنگاه این سؤال مطرح مى شود 
یست سال پیش و در  زمان  كه هزار و دو افرادی 
یسته اند، در  زمان على محمد  پیامبر اسالم مى ز
شیرازی چه معنایى مى تواند داشته باشد؟ آیا 
با  قیامت  از  بهائیان  تعریف  كه  است  این  جز 

توصیف آیات قرآن از آن سازگار نیست؟ 

سورۀ   ۲۵ آیۀ  به  مى توان  بیشتر  نمونه های  برای 
شده  گفته  آیه  این  در  كرد؛  اشاره  عنكبوت 
را در  ابراهیم؟ع؟ یكدیگر  كافراِن  زمان حضرت 
گرفتن  كه با در نظر  روز قیامت لعنت مى كنند 
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تعریف بهائیان، این لعنت باید در  زمان قیامِت 
مرگ  تا  ظهور  فاصلۀ  در  یعنى  ابراهیم  حضرت 
كه این  گرفته باشد  حضرت موسى؟ع؟ صورت 
گرفتن  زمان، غیرممكن و بى معنى  هم با درنظر 
روز  در  مى گوید  هم  هود  سوره   ۹۸ آیۀ  مى شود. 
حركت  خود  قوم  پیشاپیش  فرعون  قیامت 
قوم  و  فرعون  قیامت  آتش مى شود.  وارد  و  كرده 
مرگ  تا  ظهور  فاصلۀ  بهائیان  زعم  به  باید  او 
حضرت عیسى؟ع؟ باشد؛ با این حساب ورود 
فرعون و قومش به آتش، قرن ها پس از مرگشان 
و در هنگام ظهور حضرت عیسى چه معنایى 
تعریف  بگوییم  اینكه  جز  داشت؟  خواهد 

بهائیان از قیامت نادرست است.

نباید  بهائى،  نویســــــندگان  دراین صورت، 
ى 

َ
ِإل َبدًا 

َ
أ  

ٌ
ل

َ
َحال ٍد  ُمَحّمَ   

ُ
ل

َ
»َحال حدیث صحیح 

ِقَیاَمِة 
ْ
ال َیْوِم  ى 

َ
ِإل َبدًا 

َ
أ َحَراٌم  َحَراُمُه  َو  ِقَیاَمِة 

ْ
ال َیْوِم 

كافى،   َیِجى ُء َغْیُره « )كلینى، 
َ

 َیُكوُن َغْیُرُه َو ال
َ

ال
كه  كید بر این دارد  كه اتفاقًا  تأ ج۱، ص۵۸( را 
َیُكوُن   

َ
)ال آمد  نخواهد  اسالم  دین  از  غیر  دینى 

ادعا  و  بگیرند  نادیده  َغْیُره (،  َیِجى ُء   
َ

ال َو  َغْیُرُه 
و  گردیده  نسخ  اسالم  حرام  و  حالل  كه  كنند 
جهانیان  بر  جدید  احكامى  با  جدید  دیانتى 

عرضه شده است.

3- روایت سوم

دیگری  »روایت  نوشته اند:  بهائى  نویسندگان 
از  بیانى  گردیده  نبوت  خاتمه  تعبیر  آن  از  كه 

به  را  خود  كه  است  محمد؟لص؟  حضرت 
تشبیه  ساختمان  یک  بنای  در  سنگ  آخرین 
كمثل  االنبیاء  فى  مثلى  انما  »قال  نموده اند: 
نها اال موضع لبنة  كملها و حّسَ رجل بنى دارًا فا
فكان من دخل فیها فنظر الیها قال ما احسنها 
اللبنة  موضع  فانا  قال  اللبنة  هذه  موضع  اال 
مجمع  مختصر  )ناصری،  االنبیاء«  بى  ختم 
كرم؟لص؟  ا )پیامبر   .)۵۹ ص  ج۳،  البیان، 
پیشین،  پیامبران  َمَثل  و  من  َمَثل  همانا  فرمود: 
بنا  كامل  و  زیبا  خانه ای  كه  است  مردی  َمَثل 
جای  خانه،  از  گوشه ای  در  آنكه  جز  مى كند؛ 
خانه  آن  گرد  مردم  مى گذارد.  خالى  را  خشتى 
مى گویند:  و  مى شوند  شگفت زده  و  مى گردند 
پیامبر  نیست؟  جایش  در  اینجا  خشت  چرا 
كامل  فرمود: من همانند آن خشتم ]كه خانه را 
مى كند[ و من پایان بخش پیامبرانم.(« )جمعى 
پاسخ  ذیل  شبهات،  رفع  جزوۀ  نویسندگان،  از 

به سؤال ۱۵(.

كه  روایت  این  توضیح  در  بهائى  نویسندگان 
بیان  را  اسالم؟لص؟  پیامبر  خاتمیت  به وضوح 
مى كند، آورده اند: به فرض صحت این روایت، 
این  معنای  به  ساختمان  یک  بنای  پایان  آیا 
نخواهد  ساخته  هم  دیگری  بنای  كه  است 
شد؟ و یا به عبارتى بهاءاهَّلل است كه ساختمان 
كرده و سلسلۀ انبیای االهى  جدید نبوت را بنا 

را ادامه مى دهد.
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پاسخ به روایت سوم

گفت: همانند  در توضیِح روایِت ذكرشده، باید 
فقیهان  مفّسران،  محدثان،  شیعه،  دانشوران 
رسول  خاتمّیت  به  نیز  تسنن  اهل  متكلمان  و 

كثر  ا و  معتقدند  كرم؟لص؟  ا
كتب  در  را  حدیث  این  ایشان 
از  )جمعى  آورده اند  خود 
فرخنده،  فرجام  نویسندگان، 

ص ۷۱(. 

حدیث،  این  صحت  فرض  بر 
پایان  »آیا  به استدالل  در پاسخ 
به معنای  بنای یک ساختمان 
هم  دیگری  بنای  كه  است  این 

در  گفت:  اواًل،  باید  شد؟«  نخواهد  ساخته 
برده  به كار  كه  از تشبیهى  این روایت صرف نظر 
مى فرمایند  به وضوح  كرم؟لص؟  ا پیامبر  شده، 
»َخَتَم بى األنبیاء: پیامبران به من ختم شده اند 
تمام  به تنهایى  این  رسیده اند(«،  پایان  )به 
مى رساند.  ثانیًا،  خاتمیت  درمورد  را  مطلب 
تمام  است.  واضح  كاماًل  حضرتش  مثال 
آن  و  بوده اند  بنا  یک  ساختن  كار  در  پیامبران 
یكى  نیز  اسالم؟لص؟  پیامبر  و  بوده  دین  بنای 
بنا  آن  تكمیل كنندۀ  و  و  پایان دهنده  ایشان  از 
پیامبران  آمدن  بر  قرار  گر  ا درنتیجه  بوده اند. 
بنا  این  بر  گذاشتن خشت های دیگری  و  دیگر 
كردم و آخرین  كامل  كه آن را  بود،  نمى فرمودند 
آن ها هستم. این نكته ای را نویسندگان بهائى، 

ساختمان  سراغ  به  لذا  برده اند،  پى  آن  به  نیز 
باید  بهاءاهَّلل  گمان خود،  به  كه  رفته اند  دیگری 
گر  بهاءاهَّلل  از اینكه ا كند. غافل  آن را پى ریزی 
بود،  و در مقام پیامبری  انبیا  از همان  نیز یكى 
همان  ساختن  كار  در  باید 
مى بود؛۱  دین  بنای  یعنى  بنا، 
بنای  نو،  از  بخواهد  اینكه  نه 
آن  آنكه  مگر  كند؛  برپا  دیگری 
بنا، بنایى به جز پیكرۀ یک دین 

االهى باشد. 

4-روایت چهارم

از  كالمى  چهارم،  روایت 
كه  است  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
اهَّلل  رسول  على محمد  السالم  »قل:  فرموده اند: 
رب  صفوة  و  المرسلین  سید  و   خاتم النبیین 
و  امره  عزائم  و  وحیه  على  اهَّلل  امین  العالمین 

کرد،  بیان  می توان  زیادی  مثال های  مطلب  این  برای   .1
بهاءاهلل  پدرش  عبدالبهاء،  بهائی،  آئین  ازنظر  اینکه  ازجمله 
)دوستدار،  می دانست  ادیان  میان  وحدت  تأمین کنندۀ  را 
را در  ازنظر عقل، شوقی عقِل مردمان  پیام صلح، ص 1۷(، 
ظهور  دوران  در  که  می دانست  ای  گستره  مختلف  روزگاران 
آئین بهائی، به اعلی درجۀ خود می رسد )شوقی، نظم جهانی 
بهائی، ص ۸۹(، ازنظر  زمان، بهاءااهلل همۀ پیامبران االهی 
که من االزل الی االبد  گستره زمانی می دانست  را بر روی یک 
گنج شایگان، ص۲0۲  به نقل  آمده و خواهند آمد. )خاوری، 
تمامی  در  که  ما می پرسیم چگونه است  کنون  ا بهاءاهلل(.  از 
موارد، آئین بهائی، در نصوصش، خود را جدا از دیانت های 
به  مواقعی،  چنین  در  ل  استدال گاِه  به  اما  نمی داند،  االهی 
که  می روند  دین  در  دیگری  ساختمان های  بنای  سراغ 
از  یکی  نیز  بهاءاهلل  گر  ا به راستی  باشد؟  آن  معمار  بهاءاهلل 
و  بنا  کار ساختن همان  نباید در  بود،  االهی  پیامبران  همان 

گذاشتن خشت های دیگری بر آن بود؟ 

صرف نظر  روایت  این  در   اواًل، 
که به کار برده شده،  از تشبیهی 
به وضوح  کرم؟لص؟  ا پیامبر 
األنبیاء:  بی  »َخَتَم  می فرمایند 
به من ختم شده اند  پیامبران 
این  رسیده اند(«،  پایان  )به 
را  مطلب  تمام  به تنهایی 

درمورد خاتمیت می رساند.
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یعنى  استقبل:  لما  الفاتح  و  سبق  لما  الخاتم 
انبیا  خاتم  خدا،  فرستادۀ  محمد  بر  سالم  بگو: 
و سرور رسوالن و امین خداوند در وحى و ارادۀ 
آیندگان«  راهگشای  و  گذشتگان  خاتم  و  او 
ص۳60(.   ،۹۷ ج  بحاراالنوار،  )مجلسى، 
»الفاتح  عبارت  از  مقصود  بهائى  نویسندگان 
لما اسُتقبل« را به معنای راهگشای آیندگان یا 

آمدن پیامبران بعدی دانسته اند. 

پاسخ به روایت چهارم

لما  »الخاتم  عبارت  گفت:  باید  پاسخ  در 
ظهور  بیانگر  متعدد،  شواهد  بر  بنا  سبق...« 
نیست.  اسالم  پیامبر  از  بعد  جدید  پیامبرانى 

این شواهد عبارتند از: 

جمله  این  در  دوبار  كه  »ما«  موصول  حرف   -۱
كه بحثى  بر این است  به كار رفته است، دلیل 
از پیغمبران در میان نیست؛ زیرا در زبان عربى 
»ما«  موصول  از  ی العقول  غیرذو برای  عمومًا 
العین،  كتاب  )فراهیدی،  مى شود  استفاده 
كه دربارۀ  گر قصد بر آن بود  ج۸، ص ۳۴۳( و ا
گفت وگو شود؛ مى بایست موصول »من«  انبیاء 
بسیار  نكته ای  این  مى رفت.  به كار  جمله  در 

مهم است. 

پیش  و  زدن  جلو  معنای  به  »َسَبَق«  فعل   -۲
ج۳،  قرآن،  قاموس  )قرشى،  است  افتادن 
نیست  مشخص  جمله  این  در  اما  ص۲۲۱(؛ 
پیغمبر  كدام اند؟  فعل  این  مفعول  یا  فاعل  كه 

به  »ما«  موصول  جایشان  به  كه  چیزهایى  یا 
فاعل  هر  است  طبیعى  است؟  شده  برده  كار 
گرفته  درنظر  جمله  معنای  در  كه  مفعولى  یا 
جمله  معانى  و  ساختار  بقیۀ  با  باید  مى شود، 

سازگار باشد.

معنای  »راهگشا«،  معنای  فاتح  عالوه بر   -۳
)ابن فارس،  مى دهد  نیز  را  پیروز  و  كم  حا

مقاییس اللغه، ج۴، ص ۴6۹(.

یشۀ  ۴- فعل »اسُتقَبل« ماضى مجهول بوده و ر
فرهنگ  )رضا،  آوردن«  ی  »رو معنای  به  آن 
و  است   )6۳ ص  عربى-فارسى،  ابجدی 
مى شود:  چنین  مجهول  ماضى  در  معنایش 
ی آورده شد.« بنابراین  ترجمۀ آن به عبارت  »رو
است.  غلط  كاماًل  آیندگان«  »راهگشای 
را  آن  ماضى،  فعل  به جای  بهائى  نویسندگان 
بدین  و  پنداشته اند  آینده  یا  در معنای مضارع 
نموده اند.  استفاده  آیندگان  كلمۀ  از  جهت 
فعِل  از  آینده  معنای  نابجای  برداشت  شاید 
برداشت  و  رفتن  بیراهه  باعث  مجهول  ماضى 

اشتباه از معنای صحیِح  جمله شده است. 

قطعى  و  صحیح  معنای  كه  اینجاست  سؤال 
كه  است  این  حقیقت  چیست؟  عبارت  این 
است؛  مبهم  و  كلى  عبارتى  فوق  عبارت  چون 
بیان  آن  برای  قطعى  و  مسلم  معنای  نمى توان 
با  ترجمه  یادی  ز حدود  تا  كه  معنایى  اما  كرد؛ 
كلمات نیز سازگار باشد؛ این است: »بگو سالم 
و  پیامبران  و  پایان دهندۀ  خدا  رسول  محمد  بر 
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سرور و سید انبیا و برگزیدۀ پروردگار جهانیان، 
امین خدا بر وحى و ارادۀ او، پایان دهندۀ آنچه 
داشت  وجود  او  از  پیش  كه  ]نابسامانى هایى[ 
و  ]دشواری ها  آنچه  بر  پیروز  و  كننده  غلبه  و 

ی آور شد.«  كه به او رو تى[  مشكال

جملۀ  این  قسمت،  این  به  پاسخ  انتهای  در 
توجه  قابل  بهائى،  نویسندگان  عجیب  بسیار 

دوران  ختم  »بنابراین  است: 
آغاز  مقدمۀ  خاتم،  به  گذشته 
ظهور  كه  است  جدید  دورانى 
خود  دل  در  را  جدید  پیامبران 
نور  شاءاهَّلل  ان  و  داشت  خواهد 
جهل  تیرگى های  ظهورات  این 
كند«  و ظلم را از عالم برخواهد 
»ختم  كه  اینجاست  پرسش 
كنار  گذشته به خاتم« در  دوران 
»آغاِز دورانى جدید«، آیا معنای 
گذشته  دوران  به  دادن  پایان 
برای  جدید  دورانى  آغاز  و 

دیگر،  عبارت  به  نمى دهد؟  را  بعدی  پیامبران 
» پایان دهنده«  معنای  به  اینجا  در  »خاتم«  آیا 
در  پیش تر  كه  كلمه ای  است؟  نشده  معنا 
خاتم النبیین،  آیۀ  معنای  در  و  چهارم  قسمت 
از  غیر  معنایى  بود  شده  سعى  تمام،  باجدیت 
 پایان دهنده به آن نسبت داده شود! آیا با  این گونه 
در  این  مسأله  كلمات،  كردن  معنا  سلیقه ای 
نویسندگان  كه  نمى شود  تداعى  خواننده  ذهِن 
را  كلمه  معنای  بخواهند،  كه  هرجا  بهائى، 

كه  مى كنند  ابداع  را  معادلى  و  مى دهند  تغییر 
كتاب لغتى یافت نمى شود و هرجا به  در هیچ 
زعم خویش به نفع استداللشان است؛ آن را در 
مى برند؟  به كار  خود  حقیقى  و  درست  معنای 
به  خاتم  لماسبق«  »الخاتم  عبارت  در  چگونه 
عبارت  در  اما  است،  » پایان دهنده«  معنای 
است؟  این  از  غیر  معنایى  به  »خاتم النبیین« 
كه  است  اساسى  پرسشى  این 
آن  به  بهائى  نویسندگان  باید 

پاسخ دهند. 

میان  تفاوت  ششم:  قسمت 
نبی و رسول 

در این قسمِت كه بحث تفاوت 
میان نبى و رسول است، چنین 
نوشته اند: »رسول دارای مقامى 
باالتر از نبى است؛ حتى در قرآن 
كه خداوند از نبیین  گردیده  ذكر 
رسوالن  وقتى  كه  گرفته  پیمان 
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كتاب  چون  گرفت،  پیمان  انبیاء  از  خداوند 
كه  وقتى  پس  شده،  داده  شما  به  حكمت  و 
آنچه  تصدیق كننده  كه  آمد  شما  برای  رسولى 
یش  یار و  ید  آور ایمان  او  به  بود  شماست  نزد 

معنا  سلیقه ای  با  این گونه  آیا 
این  مسأله  کلمات،  کردن 
تداعی  خواننده  ذهِن  در 
که نویسندگان بهائی،  نمی شود 
هرجا که بخواهند، معنای کلمه 
را  معادلی  و  می دهند  تغییر  را 
ابداع می کنند که در هیچ کتاب 
لغتی یافت نمی شود و هرجا به 
زعم خویش به نفع استداللشان 
است؛ آن را در معنای درست و 

حقیقی خود به کار می برند؟ 
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را  حتى  خاتم النبیین  گر  ا بنابراین  نمایید(.  
این  بدانیم؛  هم  نبوت  پایان دهنده  معنای  به 
بنى اسرائیل،  انبیای  مانند  كه  معناست  بدان 
امام  بلكه  شد؛  نخواهد  رسول  نبى جانشین 
زیرا  دارد؛  نبى  از  باالتر  مقامى  كه  بود  خواهد 
همچون  من  امت  علماء  فرموده اند  خود  كه 
كانبیاء  امتى  »علماء  بنى اسرائیلند:  انبیاء 
پس   .)۲۲ )بحاراالنوار،ج۲،ص  بنى اسرائیل« 
خاتمیت به معنای قطع سلسله رسالت و یا ما 
استداللى  با  مفسرین  كثر  ا اما  نیست.  آن  فوق 
مفهوم  این  هست؛  هم  نبى  رسول  كه  عجیب 
این  از  یكى  چنانكه  مى دانند؛  هردو  شامل  را 
گفته  گفته: »درباره فرق میان رسول و نبى  افراد 
طریق  سه  به  او  به  كه  است  آن  رسول  كه  شد 
وحى شود: خواب، شنیدن صدا و آمدن فرشته 
خواب  به وسیله  فقط  كه  است  آن  نبى  وحى. 
كلمه  درهرحال  شود...  وحى  صدا  شنیدن  و 
گرفته؛ چون   خاتم النبیین، خاتم رسوالن را الزم 
نبى رسول  از  بعضى  ولى  نبى است؛  هر رسول 
نیست.« )قرشى، تفسیر احسن الحدیث، ج۸، 
مغالطۀ  مى توان  ساده  مثالى  با  ص۳6۷(. 
دارای  كه  كسى  مثاًل  كرد.  آشكار  را  ایشان 
تحصیالت لیسانس است؛ قطعًا مدرک دیپلم 
به  دیپلمه ای  هیچ  دیگر  بگوییم  گر  ا دارد.  هم 
من  كه  معناست  بدان  آیا  آمد؛  نخواهد  اینجا 
نخواهد  هم  باالتری  یا  و  لیسانسه  هیچ  بعد 

آمد؟«

پاسخ به شبهه تفاوت میان نبی و رسول

به طور خالصه در این شبهه، سعى شده است 
از  باالتر  مقامى  دارای  »رسول  نظیر  تى  جمال با 
نخواهد  رسول  جانشین  »نبى،  و  است«  نبى 
نمى تواند  نبى،  یک  شود  داده  نشان  شد« 
شخص  یک  كه  همان طور  باشد؛  رسول  یک 
دیپلمه نمى تواند یک لیسانسه باشد. بنابراین 
در  كه  »خاتم النبیین«  معنای  كه  بپذیریم  گر  ا
به  شده  برده  به كار  اسالم؟لص؟  پیامبر  وصف 
معنا  بدان  این  انبیاست؛  بخش  پایان  معنای 
كه ایشان پایان بخش رسل نیز هستند و  نیست 

رسولى هم دیگر نخواهد آمد. 

بهائى  نویسندگان  به  پاسخ  بهترین  شاید 
دراین خصوص، رجوع به متون و نصوص بهائى 
این  به  باشد.  آن ها  از  این سؤال  پاسخ  یافتن  و 
منظور به سه مورد از این نصوص اشاره مى شود.

نص اول از بهاءاهلل

اشاره  بدان  نیز  پیش تر  كه  بهاءاهَّلل  از  بیانى  در 
شد؛ آمده است: 

ُمَرّبى  َو  ِم 
َ
العال ِد  َسّیِ َعلى  الُم  الّسَ َو  الُة  »الّصَ

َعلى  َو  ُة  ُبّوَ الّنُ َو  ُة 
َ
سال الّرَ اْنَتَهِت  بِه  ذی 

َّ
ال َمِم  ُ ْ

اال
آِله َو أْصحاِبه داِئمًا أَبدًا َسْرَمدًا: سالم و درود بر 
و  نبّوت  كه  كسى  اّمت ها؛  مربى  و  عالم  آقای 
بر خاندان  نیز  و  یافته است  انتها  او  به  رسالت 
و  ابدی  و  دائمى  درود  و  سالم  دوستانش  و 

سرمدی باد« )بهاءاهَّلل، اشراقات، ص ۲۹۳(.
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كه  توجیهى  بر  هرگونه  را  راه  بهاءاهَّلل  اینجا  در 
خاتمه  اسالم؟لص؟  پیامبر  به  نبوت  كند  بیان 
برجاست،  پا  همچنان  رسالت  اما  یافته 
به  را،  هردو  رسالت،  و  نبوت  و  است  بسته 
به جای  مى داند.  پایان یافته  ایشان،  شخص 
كرده  استفاده  »انَتَهت«  از فعل  فعل»َخَتَم« هم 

برای  فصل الخطابى  كه  است 
فعِل  معناِی  كه  باشد  بهائیانى 
را  خاتم  و  داده  تغییر  را  »َخَتَم« 
تصدیق كننده  یا  ینت بخش  ز

معنى مى كنند. 

نص دوم از بهاءاهلل

گفته  بهاءاهَّلل  دیگر  بیانى  در 
است: 

كل  هیا تكمیل  رتبۀ  »منتهى 
است«  نبوت  رتبۀ  به  بشریه، 

)بهاءاهَّلل، بدیع، ص ۱۱۹(.

تمامى  بیان،  این  با  مطابق 
كه بر اندام بشری بودند؛ آخرین  رسوالن و انبیاء 
رتبۀ  برسند،  آن  به  مى توانستند  كه  رتبه ای 
خط  بهاءاهَّلل،  از  بیان  این  است.  بوده  نبوت 
كه  بهائى  نویسندگان  ادعای  بر  است  بطالنى 
مقام رسالت را مقامى باالتر از نبوت مى دانند، 
باالتر  مقامى  به  است  معتقد  بهاءاهَّلل  كه  چرا
بنابراین  یافت؛  دست  نمى توان  مقام  این  از 
بحث  نباید  طرف  یک  از  بهائى،  آئین  منظر  از 

طرف  از  و  باشد  كار  در  لیسانسه ای  و  دیپلمه 
از  باالتر  مقامى  بهائى،  پیشوایان  زعم  به  دیگر 

مقام نبوت نیست.

نص سوم از اشراق خاوری

بهائى  شهیر  مبلغ  و  نویسنده  خاوری  اشراق 
بهاءاهَّلل  دیدگاه های  به  عنایت  با 
نویسندگان  این  نظر  به جز  نظری 

دارد: 

به  نظر  خاتم النبیین،  اما  »و 
حضرت  دربارۀ  مبارك،  نصوص 
نه تنها  و  شده  نازل  قرآن  در  رسول 
بود،  خاتم النبیین  حضرت  آن 
بلكه خاتم الرسل بودند و این نكته 
كه بین  برای آن نفوس ذكر مى شود 
هستند.  قائل  فرق  رسول  و  نبى 
آیات  در  ]=بهاءاهَّلل[  مبارك  جمال 
كرده اند  ذكر  به صراحت،  مقّدسه 
حضرت  به  رسالت  و  نبّوت  كه 
)اشراق  شد.«  ختم  و  یافت  انتها  محّمد؟لص؟ 

خاوری، قاموس ایقان، ج۱، ص۳0۵-۳0۴(.

از  جمله ای  توضیح  در  خاوری  اشراق 
بحث  به  صراحتًا  آوردیم؛   پیش تر  كه  بهاءاهَّلل 
كرده  اشاره  »خاتم النبیین«  و  »خاتم المرسلین« 
و اعالم مى كند به تصریِح بهاءاهَّلل، هم رسالت و 
هم نبوت به وجود ایشان ختم شده و انتها یافته 

است. 

شد،  گفته  آنچه  بر  بنا 
از  نمونه  دو  مطالعۀ  با 
و  اسالمی  معتبر  روایات 
نصوص  از  نمونه هایی 
فصل الخطابی  که  بهائی 
برای بهائیان است، می توان 
خاتم االنبیا  استدالل  گفت 
و  خاتم المرسلین  بودن 
اسالم؟لص؟  پیامبر  نبودن 
که  استداللی نادرست است 
نه از مدارک اسالمی و نه از 
مدارک بهائی، نمی توان برای 

اثبات آن سندی ارائه داد.
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بهائى،  پیشوایان  از  یادشده  شواهد   عالوه بر 
اشاره  نیز  اسالمى  منابع  از  روایاتى  به  مى توان 
لقب  با  اسالم؟لص؟  پیامبر  از  آن ها  در  كه  كرد 
جمله  آن  از  است.  شده  یاد  » خاتم المرسلین« 

است دو مورد زیر: 

و  مشهور  خطبۀ  در  اسالم؟لص؟  پیامبر   -۱
جاودانۀ غدیر فرمودند: 
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كنون  پیامبران پیشین به ظهورم مژده دادند و ا
بر  برهانى  و  مرسلین  و  انبیا  پایان بخش  من 
كه در  كس  آفریدگان آسمان ها و زمینم. پس آن 
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از  یكى  امامت  در  شک  و  است  من  رسالت 
و  است  آنان  تمامى  در  شک  به سان  امامان، 
خواهد  آتش  در  ناباوران  این  جایگاه  هرآینه 

بود...« )ابن طاووس، الیقین، ص۳۵۱(.

رسول  جدشان  از  نقل  به  صادق؟ع؟  امام   -۲
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و  نماید  بیان  ما  بر  را  آن ها  فضل  تا  نمود  اراده 
منزلتشان را بشناساند و حقشان را بر ما واجب 
كرد.  گرفت و به دو نیم تقسیم  گرداند، آن نور را 
داد  قرار  عبداهَّلل بن عبدالمطلب  در  را  قسمى 
كه از آن، محمد؟لص؟ آقای انبیا و پایان بخش 
رسوالن بود و در او نبوت را قرار داد و قسم دوم 
پسر  ابوطالب  او  كه  داد  قرار  عبدمناف  در  را 
و  امیرالمؤمنین  على  او  از  كه  بود  عبدمناف 
وصى  و  ولى  را  او  خدا  رسول  بود؛  اوصیا  آقای 
دین  قاضى  و  دخترش  همسر  و  خلیفه اش  و 
عمل كننده  و  غمش  و  اندوه  برطرف كنندۀ  و 
داد ...«  قرار  دینش  یاری كننده  و  وعده  به 
مجلسى،  ص۲۲۷؛  الیقین،  )ابن طاووس، 

بحاراالنوار، ج ۳۵، ص۲۷(.
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از  نمونه  دو  مطالعۀ  با  شد،  گفته  آنچه  بر  بنا   
از نصوص  روایات معتبر اسالمى و نمونه هایى 
است،  بهائیان  برای  فصل الخطابى  كه  بهائى 
و  بودن  خاتم االنبیا  استدالل  گفت  مى توان 
اسالم؟لص؟  پیامبر  نبودن   خاتم المرسلین 
مدارک  از  نه  كه  است  نادرست  استداللى 
برای  نمى توان  بهائى،  مدارک  از  نه  و  اسالمى 

اثبات آن سندی ارائه داد.

قسمت هفتم: معنای باطنی بدویت و ختمیت

آنچه كه نویسندگان بهائى در جزوۀ رفع شبهات 
به اختصار  كرده اند؛  بیان  دراین خصوص 

به ترتیب زیر است: 

مقدمۀ اول: خدا اول و آخر و ظاهر و باطن است 
و بدئیت دارد و ختمیت.

اعتقاد  این  در  ادیان  پیروان  دوم:  مقدمۀ 
همگى  االهى  پیامبران  كه  متفق القولند 
)نظریه  هستند  خدا  اسماء  تجلى  مظهر 
و  ظاهر  و  آخرند  و  اول  همه  تجلى(، بنابراین 

باطن و بدئیت دارند و ختمیت.

حقیقت  االهى  پیامبران  سوم:  مقدمۀ 
ذات،  یک  حكم  همگى  یعنى  واحده اند، 
را  امر  یک  و  جسد  یک  روح،  یک  نفس،  یک 

دارند )نظریه وحدت مظاهر(. 

خاتم النبیین  اسالم  پیامبر  چهارم:  مقدمۀ 
هستند.

مظهر  یعنى  خاتم النبیین  پنجم:  مقدمۀ 
ختمیت خداوند. 

خدا  پیامبران  همۀ  نتیجه گیری: 
خداوند  ختمیت  مظهر   خاتم النبیین اند و 
خدا  پیامبر  آخرین  محمد؟لص؟  حضرت  و 

نخواهد بود. 

و  قسمت  این  ادامه  در  بهائى،  نویسندگان 
روایاتى  نقل  به  مطرح شده،  شبهۀ  بیان  در 
كه به دلیل تعدد آن ها و همچنین  پرداخته اند 
در  را  مطالب  عین  بیشتر،  موشكافى  و  بررسى 

اینجا از جزوۀ رفع شبهات نقل مى كنیم: 

خود  مقام  بدئیت  درمورد  حضرت  آن  »خود 
و  الماء  بین  آدم  و  نبیًا  كنت  »و  مى فرمایند: 
كلمات   ،۲ جلد  )االسماءالحسنى  الطین 
چاپ  كاشانى  فیض  مالمحسن  مكنونه 
كتاب روضات الجنان  سنگى - صفحه ۱۸6، 
 - تبریزی  حسین  حافظ  الجنان  جنات  و 
هنگامى كه  بودم  نبى  من  یعنى   )۵0۸ صفحه 
جای  در  همچنین  و  مى سرشتند  را  آدم  گل 
یدی  بین  نورا  على  و  »كنت  مى فرمایند:  دیگر 
الشیعه  الرحمن قبل ان یخلق عرشه« )حدیقة 
كتاب روح البیان  اردبیلى، ص  ۵۵؛  مالاحمد 
بودم  نوری  مثل  یعنى  حقى(  اسماعیل  شیخ 
عرش  آنكه  از  پیش  پروردگارم،  دست  میان 
فرمود:  نیز  عیسى  حضرت  كند.  خلق  را  خود 
یوحنا،  )انجیل  مى گردم«  باز  زود  و  »مى روم 
باب ۱۴، آیۀ ۲۸( درصورتى كه درظاهر حضرت 
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از  بعد  محمد  حضرت  و  بازنگشت  مسیح 
ایشان ظهور فرمود و این داللت دارد بر وحدت 
حضرت  را  موضوع  این  شرح  االهى.  پیامبران 
ایقان  مستطاب  كتاب  در  به تفصیل  بهاءاهَّلل 
»همان  مى فرمایند  ازجمله  نموده اند.  بیان 
برای  اخریت  صدق  الاول  اول  در  كه  قسمى 
بر  هم  قسم  همان  مى آید،  شهود  و  غیب  مربى 
اسم  كه  حینى  در  و  مى آید  صادق  او  مظاهر 
اولویت صادق است، همان حین اسم آخریت 
بر سر بدئیت جالسند،  كه  و در حینى  صادق 
گر بصر  كن و ا همان حین بر عرض ختمیت سا
مظهر  كه  مى نماید  مشاهده  شود  یافت  حدید 
و  باطنیت  و  ظاهریت  و  آخریت  و  اولویت 
ارواح  و  بدئیت و ختمیت، این ذوات مقدسه 
دیگر  جهت  از  هستند.«  الهیه  انفس  و  مجرده 
و  رسید  ثبوت  به  االهى  انبیا  وحدت  وقتى كه 
حقیقت  یک  مقدسه  كل  هیا كه  گردید  مسلم 
بوده و از یک منبع ساطع و متجلى مى گردند، 
ختمیت  و  بدئیت  مظهر  آنان  جمیع  پس 
فاتح النبیین  كلمه  آنان  جمیع  بر  و  مى باشند 
گر  ا مثل  در  مى گردد.  اطالق  و  خاتم النبیین 
نماید،  غروب  و  طلوع  هزاربار  آفتاب  چنانچه 
یاده نخواهد بود. به همین  باز هم یک آفتاب ز
مثاًل  حقیقى،  شموس  از  هریک  گر  ا قسم 
الهى  نور  آخرین  و  اولین  را  خود  اسالم،  پیامبر 
بنامد،  آسمانى  مظهر  آخرین  و  نخستین  و 
كه آخرین  گر ادعا فرماید  درست خواهد بود و ا
الهى  فرستاده  و  نبى  آخرین  و  آسمانى  فیض 

كه  چه  بود،  خواهد  صحیح  ایضًا  مى باشد، 
ظهورات قبل از شارع اسالم نیز ظهور حقیقت 
محمدی بوده و ظهورات بعد از حضرتشان نیز 
ظهور محمد؟لص؟ خواهد بود. به عبارت دیگر 
ظهورات آینده نیز مجئى ثانوی همان حقیقت 
كرم و  كه در وجود رسول ا و همان روحى است 
مظاهر  كه  چه  نمود،  تجلى  ی  و از  قبل  انبیای 
 َواِحَدٌة« 

َّ
ْمُرَنا ِإال

َ
مقدسه االهى به حكم آیه »َو َما أ

مگر  ما  امر  نیست  یعنى   )۵0 آیۀ  قمر،  )سوره 
متحدی  ذات  و  واحد  حقیقت  جمیعًا  واحد، 
تجلى  مختلفى  اشكال  و  الوان  به  كه  هستند 
نموده اند... خود پیغمبر دراین مورد مى فرمایند 
»اولنا محمد اوسطنا محمد اخرنا محمد فكلنا 
شرح  در  رشتى  كاظم  سید  )رساله  محمد« 
و  اول  یعنى   )۲60،۲۴۳ ص  طنجیه،  خطبه 
كل ما محمد است. و همچنین  وسط و آخر و 
سیدكاظم  القصیده  )شرح  َفَاَنا«  النبییون  »اّما 
هستم.  من  انبیا  تمام  یعنى   )۱۱۵ ص  رشتى، 
همچنین حضرت مسیح خود را مظهر بدئیت 
و ختمیت دانسته و فرمود »من الف و یا و اول و 
آیۀ  انتها هستم« )مكاشفات یوحنا، باب اول، 
۱۷( و در جای دیگر انجیل، خود را جوهر خاتم 
خدا دانسته و مى فرماید »و به وسیله او عالم ها 
كه فروغ و جاللش و خاتم جوهرش بود«  را آفرید 
شارع   .)۳ آیۀ  اول،  باب  عبرانیان،  به  )رساله 
تشریح  ایقان  كتاب  در  را  مطلب  این  بهائى 
گر جمیع ندای َاَنا  نموده و چنین مى فرماید »و ا
و شبهه  آن هم حّق است  برآرند  بیین  الّنَ خاَتُم 



ء

شماره 12   زمستان 98

200

حكم  جمیع  كه  زیرا نه؛  سبیلى  و  نه  راهى  را 
و یک جسد  روح  و یک  و یک نفس  یک ذات 
و یک امر دارند و همه مظهر بدئیت و ختمیت 
آن  باطنیت  و  ظاهریت  و  آخریت  و  اّولیت  و 
روح االرواح حقیقى و ساذج الّسواذج ازلى اند.« 
به  كه  نفوس  از  مقدار  »چه  مى فرمایند  ایضًا 

مطلب  این  به  بلوغ  عدم  سبب 
محتجب  ذكر  خاتم الّنبیین  به 
فیوضات  جمیع  از  شـــــــده 
با  شده اند،  ممنوع  و  محجوب 
فرمود:  حضرت  آن  خود  اینكه 
همچنین  و  َفَاَنا«  بیوَن  الّنَ ا  »َاّمَ
فرمودند: منم آدم و نوح و موسى 
شد.  ذكر  چنانچه  عیسى  و 
بعد  نمى نمایند  تفّكر  مع ذلک 
ازلى صادق  بر آن جمال  آنكه  از 
منم  فرمودند:  اینكه  به  مى آید 
صادق  قسم  همین  اّول،  آدم 
آدم  منم  بفرمایند:  كه  مى آید 

كه آدم باشد به  آخر و همچنان كه بدء انبیاء را 
خود نسبت دادند، همین قسم ختم انبیاء هم 
این  و  داده مى شود.  الهى نسبت  آن جمال  به 
الّنبیین  از آنكه بدء  كه بعد  بسى واضح است 
قسم  همان  است،  صادق  حضرت  آن  بر 
 )۱۷۲ ص  )ایقان،  آید«  صادق   الّنبیین  ختم 
و  الّنبیین  كّل  ترى 

َ
»ل مى فرمایند  همچنین  و 

نوٍر  و  واحدٍة  نفٍس  و  واحٍد  كهیكٍل  المرَسلین 
هم آخَرهم 

ُ
أّول واحٍد وروٍح واحدٍة، بحیث یكون 

هم« )جواهراالسرار، ص ۲۸( یعنى 
َ
أّول و آخُرهم 

مانند  را  مرسلین  و  انبیا  همۀ  مى بینى  هرآینه 
روح  و  واحد  نور  و  واحد  نفس  و  واحد  هیكل 
آن ها  آخر  آنان  اول  مى باشد  كه  به طوری  واحد 
آثار  در  نیز  باب  حضرت  آنان.  اول  آن ها  آخر  و 
خود انبیاء الهى را به خورشید تشبیه فرموده اند 
غروب  و  طلوع  بار  صدها  گر  ا كه 
طلوع  واحد  شمس  یک  فرماید 
چنانكه  است،  فرموده  غروب  و 
مثل  او  مثل  كه  »بدان  فرموده اند 
النهایه  بما  گر  ا است  شمس 
یاده  ز شمس  یک  نماید  طلوع 
النهایه  بما  گر  ا و  نیست  و  نبوده 
یاده  ز شمس  یک  كند  غروب 
در  كه  اوست  نیست،  و  نبوده 
كه  اوست  و  بوده  ظاهر  رسل  كل 
از  اولى  بوده.  ناطق  كتب  كل  در 
برای او نبوده زیرا كه اول به او اول 
مى گردد و اخری از برای او نبوده 
السبعه  )دالئل  مى گردد.  آخر  او  به  آخر  كه  زیرا 
نویسندگان، جزوۀ  از  فارسى، ص ۲(« )جمعى 

رفع شبهات، ذیل پاسخ به سؤال ۱۵(.  

پاسخ به شبهۀ بدئیت و ختمیت

بیان  قسمت  دو  در  را  شبهه  این  به  پاسخ 
مقدمات  بررسى  به  اول  قسمت  مى كنیم؛ 
و  تجلى  و  مظاهر  وحدت  نظریۀ  در  ذكرشده 
قسمت  و  دارد  اختصاص  شبهه  این  به  پاسخ 

در  را  شبهه  این  به  پاسخ 
می کنیم؛  بیان  قسمت  دو 
بررسی  به  اول  قسمت 
در  ذکرشده  مقدمات 
مظاهر  وحدت  نظریۀ 
این  به  پاسخ  و  تجلی  و 
و  دارد  اختصاص  شبهه 
بررسی  به  دوم  قسمت 
مدارکی  و  اسالمی  روایات 
بحِث  در  که  می پردازد 
وحدت مظاهر بدان استناد 

شده است. 



ء

شماره 12   زمستان 98

201

مداركى  و  اسالمى  روایات  بررسى  به  دوم 
بدان  مظاهر  وحدت  بحِث  در  كه  مى پردازد 

استناد شده است. 

قسمت اول: پاسخ به مقدمات

اشاره  مقدمه هایى  به  ابتدا  استدالل  این  در 
نتیجه گیری  مقدمه ها  آن  پایۀ  بر  سپس  و  شده 
دیگر  پیامبری  آمدن  امكان  عماًل  كه  شده 
مجموعۀ  در  كه  آنجاست  اشكال  دارد.  وجود 
كه ذكر شد، نكات مبهِم ریز و درشتى  مقدماتى 
كارآیى  از آن ها،  ابهام در هریك  كه  وجود دارد 
استدالِل فوق، برای رسیدن به نتیجۀ مطلوب 
نادرست  را  نهایى  نتیجۀ  و  كرده  خدشه دار  را 
نكات  این  از  خالصه ای  به  زیر  در  مى نماید. 

اشاره مى كنیم:

گفته  نیز  پیش تر  كه  همان طور  اول:  نکته 
عبارت  با  فقط  »خاتمیت«،  مفهوم  شد؛ 
را  آن  بتوان  تا  است  نشده  وارد  »خاتم النبیین« 
با  و  دانست  خدا«  ختمیت  »مظهر  معنای  به 
كرد.  حل  را  پیامبران  مسأله  سایر  به  آن  تسری 
و  بعدی«  »النبى  چون  عباراتى  پرسید  باید 
نقل  حدیث  كتاب های  در  بارها  كه  آن  امثال 
اختصاصى  صفت  همین  به  همگى  و  شده۱ 
پیامبر اسالم؟لص؟ اشاره مى كنند؛ چگونه قابل 

1. برای مطالعۀ بیشتر بنگرید به )هاللی، کتاب سلیم بن قیس 
کافی، ج ۸، صص 6۲و ۷01.  کلینی،  هاللی، ج۲، ص ۷46. 
صدوق، من الیحضره الفقیه، ج 4، ص ۳61. همو، االمالی، 
ص 64. همو، التوحید، ص ۹۹۳. طوسی، االمالی، ص 1۷1. 

مفید، االمالی، ص ۳5 و ۷5(. 

مفهوم  این  كه  گفت  آیا مى توان  توجیه است؟ 
درمورد همۀ انبیای پیشین صادق است؟

معناست؟  چه  به  خدا  ختمیت  دوم:  نکتۀ 
كه درمورد ساختار  یكى از پایه ای ترین ابهاماتى 
كه  است  این  است،  مطرح  فوق  استداللِى 
آیه  قرآن  در  معناست؟  چه  به  خدا  ختمیت 
سوم سورۀ حدید، به صفات: »اول، آخر، ظاهر 
و باطن« برای خدا اشاره شده، اما نه در این آیه 
و نه در هیچ جای دیگر قرآن به صفت »خاتم« 
جالب تر  و  نشده  اشاره  متعال  خداوند  برای 
برای  اسم  این  هم،  روایت  یك  در  حتى  آنكه 
مثل  دعایى  در  حتى  است؛  نشده  ذكر  خدا 
اسم  هزار  ی حدود  كه حاو كبیر  دعای جوشن 
نیامده  خدا  برای  اسم  این  نیز  است  خداوند 

است.

نکتۀ سوم: اشكال اساسى دیگر آنكه درحالى كه 
است،  نشده  ذكر  خداوند  برای  صفتى  چنین 
ختمیت  مظهر  را  مى توان  خاتم النبیین  چگونه 
بتوان  تا  كرد،  معنا  پنجم(  )مقدمه  خداوند 
مظهریت  و  بودن  واحده  حقیقت  بهانۀ  به 
داد؟  تسری  نیز  انبیاء  دیگر  به  را  آن  پیامبران، 
است  قابل پذیرش  دلیلى  نیازمند  ادعا  این 
هر  است. برای  نشده  ارائه  ساختار  این  در  كه 
پژوهشگر بى تعصبى با اندكى تأمل، این مطلب 
یك  استدالل  این  كلیت  كه  مى شود  روشن 
مى كند  تالش  كه  است  استقرایى«  »استدالل 
دیگران  به  است  پیامبر  یك  ویژۀ  كه  را  صفتى 
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نیز سرایت دهد. به این منظور ابتدا آن صفت 
یك  از  مظهری  دلیلى-  هیچ  ارائه  بدون   – را 
كه البته چنین صفتى هم  صفت خدا دانسته، 
این  طرح  با  سپس  است؛  نشده  ذكر  خدا  برای 

حقیقتى  انبیا  همۀ  كه   مسأله 
مظاهر  باید  و  واحده اند 
دامنۀ  باشند؛  خدا  صفات 
انبیای  دیگر  به  را  صفت  آن 
مى دهد.  گسترش  نیز  االهى 
گر قرار باشد چنین  گفت ا باید 
موردپذیرش  بدیعى  ساختار 
به  قائل  باید  به تبع،  گیرد؛  قرار 
انبیاء  از  هیچ یك  كه  شد  این 
نداشته اند،  مادر  و  پدر  االهى 
نكرده اند  ازدواج  هیچ یك  یا 
فرزندی  هیچ كدام  اینكه  یا 
كه  به عنوان  چه  نداشته اند؛ 
پدر  مسیح؟ع؟  حضرت  مثال 
آدم؟ع؟  حضرت  و  نداشته 
)آل  است  نداشته  مادر  و  پدر 
عمران: ۵۹(. بنابراین مى توان 
»همه  عبارت  گرفت  نتیجه 
و  یكدیگرهستند  از  عبارت 

به  آخر،  هم  و  وسط اند  هم  و  اّول اند  هم  همه، 
هم  و  آخرند  هم  نیز،  رسول  حضرت  دلیل  این 

وسط اند و هم اول«، عبارتى بى معناست.

است  شده  ذكر  دوم  مقدمۀ  در  چهارم:  نکتۀ 
متفق القولند  اعتقاد  این  در  ادیان  پیروان  كه 
صفات  تجلى  جلوه گاه  مقدسه  مظاهر  كه 
این  گفت  باید  هستند...  االهى  كماالت  و 
پیش تر  كه  همان طور  ادعا، 
آخرین  »ادعای  قسمت  در  نیز 
ادیان«،  پیروان  تمام  بودن  دین 
بدون  و  بزرگ  ادعایى  شد  گفته 
بهائى  نویسندگان  است.  سند 
علمى،  مطالب  طرح  در  باید 
پیروان  اعتقاد  از  دقیق  اسنادی 
درخور  نمونه ای  كه  ادیان 
ارائه  باشد؛  آن ها  جامعۀ  از 
كه  انتظاری  حداقل  نمایند. 
چنین  طرح  با  قسمت  این  در 
است  این  دارد،  وجود  مطالبى 
كه به حدیث یا روایتى از پیامبر 
جانشینان  یا  اسالم؟لص؟ 
اشاره  دراین باره  ایشان  معصوم 
پرسش  شود.  عالوه براین، 
گر پیروان  ا كه  اینجاست  اصلى 
اعتقادند  این  بر  همگى  ادیان 
كه مظاهر االهى جلوه گاه تجلى 
صفات خداوند بوده و همگى اول، آخر، ظاهر 
ادعای  كه  كرد  باور  مى توان  چگونه  باطنند؛  و 
است«  دین  آخرین  ما  دین  مى گویند  »همه 
و  قسمت  همین  در  اتفاقًا  كه  باشد؟  درست 

 3 آیۀ  طبق  اول،  مقدمۀ  در 
سورۀ حدید، اسامی اول، آخر، 
خداوند  برای  باطن  و  ظاهر 
مقدمۀ  در  و  شده  بیان  متعال 
دوم عنوان شده تمام پیامبران 
اسامی  این  تجلی  مظهر  االهی 
آنجاست  اشکال  اما  هستند؛ 
آیۀ شریفه و دیگر متون  که این 
در  خداوند  ظهور  به  مشابه، 
اشاره  هستی  عرصۀ  تمام 
از  بخشی  نمی توان  و  می کنند 
استثنا  آن  از  را  هستی  عرصۀ 
کرد، یعنی ظهور االهی در همۀ 
آخر  و  اول  و  دارد  وجود  هستی 
بودن مربوط به همۀ موجودات 
دو  این  طی  در  اما  است، 
فقط  نویسندگان  مقدمه، 
پیامبران را در دایرۀ این فیض 

پنداشته اند. 
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دوم  ادعای  است.  شده  مطرح   ۱۵ سؤال  ذیل 
آخر  به  باور  ادیان،  پیروان  اعتقاد  درخصوص 
ادعای  و  مى دهد  تسری  انبیا  همۀ  به  را  بودن 
و  پیامبر  یک  مختص  را  بودن  آخر  صفت  اول 
)یهودیت، مسحیت، اسالم(  یک دین خاص 
ادعای  دو  این  كه  اینجاست  سؤال  مى داند. 
پیروان  چگونه  جمع اند؟  قابل  چگونه  نقیض 
كه همۀ  ادیان، هم مى توانند باور داشته باشند 
باشند  داشته  باور  هم  و  آخرند  و  اول  پیامبران 
كه تنها پیامبر آن ها آخرین پیامبر است و سایر 

پیامبران االهى آخرین نیستند؟

رفع  جزوۀ  در  كه  نكاتى  از  یكى  پنجم:  نکتۀ 
تجلى  نظریۀ  به  بهائیان  اعتقاد  دربارۀ  شبهات 
نظریه،  این  براساس  كه  است  این  نشده،  ذكر 
و  موجودند  كه  سبب  این  به  كائنات  همۀ 
خداوند  تجلى  مظهر  دارند؛  وجود  از  بهره ای 
جز  آن ها  میان  فرقى  لحاظ  این  از  و  هستند 
تفاوت در حدود این فیض وجودی یا اختالف 
در مراتب این تجلى نیست )داوودی، الوهیت 
و مظهریت، ص ۱۱۳(. بنابراین باالترین مراتب 
كامل،  به  انسان  مربوط  بهائیان  زعم  به  تجلى 
اول،  مقدمۀ  در  است.  االهى  امر  مظاهر  یعنى 
طبق آیۀ ۳ سورۀ حدید، اسامى اول، آخر، ظاهر 
در  و  شده  بیان  متعال  خداوند  برای  باطن  و 
االهى  پیامبران  تمام  شده  عنوان  دوم  مقدمۀ 
اشكال  اما  هستند؛  اسامى  این  تجلى  مظهر 
كه این آیۀ شریفه و دیگر متون مشابه،  آنجاست 

اشاره  هستى  عرصۀ  تمام  در  خداوند  ظهور  به 
را  از عرصۀ هستى  نمى توان بخشى  و  مى كنند 
همۀ  در  االهى  ظهور  یعنى  كرد،  استثنا  آن  از 
مربوط  بودن  آخر  و  اول  و  دارد  وجود  هستى 
دو  این  طى  در  اما  است،  موجودات  همۀ  به 
دایرۀ  در  را  پیامبران  فقط  نویسندگان  مقدمه، 
با  پرسید  باید  بنابراین  پنداشته اند؛  فیض  این 
اول  بهائى،  باور  در  تجلى  نظریۀ  گرفتن  درنظر 
پیدا  معنا  چگونه  موجودات  سایر  بودن  آخر  و 
فقط  صفت  این  دیگر  عبارت  به  كرد؟  خواهد 
اولین  بتوان  كه  نیست  االهى  پیامبران  خاص 
اولینشان  را  آن ها  آخرین  و  آخرینشان  را  آن ها 
صفتى  بودن  آخرین  و  اولین  بلكه  دانست، 
ساری  و  جاری  مخلوقات  همۀ  در  كه  است 
است و با این وصف، سؤال اساسى اینجاست 
مخلوقات  همۀ  خاتمیت  و  آخرین  و  اولین  كه 

به چه معناست؟ 

وحدت  نظریۀ  توضیح  در  گر  ا ششم:  نکتۀ 
االهى  عالوه بر  پیامبران  كه  شود  گفته  مظاهر، 
نفس  و  امر  جسد،  روح،  یک  از  همه  اینكه 
پدر  بدون  نظیر  اختصاصى  صفاتى  بوده اند، 
بودن حضرت مسیح یا بدون پدر و مادر بودن 
باید  پاسخ  در  داشته اند؛  نیز  آدم؟امهع؟  حضرت 
گفت  اواًل، این توضیح، یک جسد و یک نفس 
كه در نظریۀ وحدت مظاهر مطرح  بودن انبیاء را 
است، خدشه دار مى كند؛ ثانیًا، »خاتمیت« نیز 
اسالم  گرامى  رسول  مختص  صفتى   به عنوان 
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تعریف  در  خاوری  اشراق  است.  شده  قلمداد 
بودن،  آخر  به  »ختمیت  مى نویسد:  ختمیت 
گویند«  كرم  صفت مختص به حضرت رسول ا
سؤال   .)۳۷۷ ص  ج۲،  منیع،  توقیع  )قاموس 
گر صفت ختمیت، اختصاص  كه ا اینجاست 
كه با شخص  به پیامبر اسالم دارد، به این معنا 
مى توان  چگونه  نیست؛  شریک  آن  در  دیگری 
نه،  گر  ا و  داد؟  تسری  پیامبران  سایر  به  را  آن 
چه  به  خاوری  بیاِن  در  اختصاص،  از  سخن 

معناست؟ 

هم  پیش تر  كه  بهاءاهَّلل،  گفتۀ  به  هفتم:  نکته 
یک  حكم  در  االهى  انبیای  همۀ  شد؛  اشاره 
ص  )ایقان،  هستند  امر  و  جسم  روح،  ذات، 
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برخى بر بعضى برترى و فضیلت دادیم، بعضى 
گفته و بعضى را رفعت مقام  را خدا با او سخن 
آشكار  معجزات  را  مریم  پسر  عیسى  و  داده 
دادیم و او را به روح القدس نیرو بخشیدیم« در 
نشان دهندۀ  به وضوح  و  است  آشكار  تضادی 
برتری مقام و منزلت تعدادی از پیامبران االهى 
بر برخى دیگر از آن هاست. عالوه بر این تضاد، 
اشكال  است.  وارد  آن  بر  اساسى  اشكال  دو 
فرضیه ای،  چنین  صحت  فرض  با  اینكه  اول 

به  و  یسته اند  مى ز یک  زمان  در  كه  پیامبرانى 
بودند؛  االهى  امر  مظاهر  همگى  بهائیان،  بیان 
جمع اند؟!  قابل  جسد  یک  در  باهم  چگونه 
موسى؟امهع؟  و  خضر  حضرت  مانند  پیامبرانى 
چگونه  بوده اند،  نبى  یک  زمان  در  هردو  كه  را 
كرد؟  تصور  جسم  یک  و  روح  یک  در  مى توان 
ک  انسان هایى غیر از مظاهر  اشكال دوم، اشترا
االهى، در نفس و نور وجودی پیامبران است كه 
این نظریۀ وحدت مظاهر را به اشخاصى غیر از 
پیامبران االهى تسری مى دهد و این در تناقض 
است.  االهى  مظاهر  در  وحدت  انحصار  با 
كه  تفصیل این مورد را به قسمت بعد و روایاتى 
كرده اند؛  نویسندگان بهائى در این قسمت ذكر 

موكول مى كنیم. 

نتیجه: مالحظه كردیم كه در مقدمات ذكرشده، 
بدون حل  كه  فراوانى است  اساسى  اشكاالت 
آن ها، نمى توان نظریۀ وحدت مظاهر را ارائه داد 
و بر پایۀ آن به تسری صفت خاتمیت برای تمام 

انبیا رسید.

قسمت دوم: بررسی روایات اسالمی 

در قسمت دوم از استدالل نویسندگان بهائى، 
روایاتى  به  مظاهر،  وحدت  نظریۀ  در  تأیید 
برای  است  الزم  كه  است  شده  اشاره  اسالمى 
مورد  یک به یک  را  آن ها  بحث،  شدن  كامل 
بررسى قرار دهیم تا درستى یا نادرستى ادعای 

ایشان در این زمینه روشن شود.
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روایت اول

رسول  از  است:  آمده  شبهات  رفع  جزوۀ  در 
كنت  »و  كه  است  شده  نقل  اسالم  گرامى 
بودم  نبى  )من  الطین«  و  الماء  بین  آدم  و  نبیًا 

گل آدم را مى سرشتند(. هنگامى كه 

اشاره  به روشنى  حدیث  این  در  كه  همان گونه 
از خلقت  قبل  گرامى اسالم؟لص؟  پیامبر  شده 
بوده اند.  نبوت  مقام  دارای  آدم؟ع؟  حضرت 
ایشان  نورانى  خلقت  به  اشاره  حدیث  این 
ایشان  واالی  و  خاص  جایگاه  بیانگر  و  دارد 
هیچ  و  نه تنها  است  االهى  انبیای  میان  در 
نویسندگان  ادعای  مورد  موضوع  به  ارتباطى 
پیامبر  و  آدم  حضرت  بودن  یكى  یعنى  بهائى، 
اسالم ؟امهع؟ ندارد، بلكه به عكس، نشان دهندۀ 
نسبت  اسالم  پیامبر  ویژۀ  جایگاه  و  تمایز  وجه 
و  است  آدم؟ع؟  حضرت  ازجمله  انبیا  سایر  به 
كه این دو جایگاه یكى  مشخصًا ثابت مى كند 
من  به عنوان  مى فرمایند  ایشان  كه  چرا نیستند؛ 
نبوت  مقام  دارای  مستقل،  شخصیت  یک 
بودم و حضرت آدم؟ع؟ نیز  به عنوان شخصیت 
پدر همۀ  انسان ها هستند،  كه  مستقل دیگری 
اینجاست  پرسش  بودند.  نشده  خلق  هنوز 
حدیث  این  از  چگونه  بهائى،  نویسندگان  كه 
برسند؟  االهى  مظاهر  وحدت  به  توانسته اند 
مطلبى  درست  حدیث،  مضمون  آنكه  حال 

عكس آن را نشان مى دهد.

روایت دوم

گرامى اسالم نقل شده است »كنت و  »از پیامبر 
على نورًا بین یدی الرحمن قبل ان یخلق عرشه« 
 .۵۵ ص  اردبیلى،  مالاحمد  الشیعه  )حدیقة 
یعنى  اسماعیل حقى(  البیان شیخ  روح  كتاب 
پیش  پروردگارم،  دست  میان  بودم  نوری  مثل 
از  )جمعى  كند.«  خلق  را  خود  عرش  آنكه  از 

نویسندگان، جزوۀ رفع شبهات، ذیل سؤال ۱۵(.

یم؛ نكاتى  قبل از اینكه به متن این روایت بپرداز
كه قابل تأمل  در منابع این روایت دیده مى شود 
است. در ارجاع به حدیقة الشیعه، شمارۀ جلد 
است.  اشتباه  نیز  صفحه  شماره  و  نشده  ذكر 
این  اول  جلد  از   ۱۷۷ صفحه  در  حدیث  این 
كتاب است. در ارجاع دوم نیز شماره صفحه و 
جلد مشخص نشده و فقط به ذكر عنوان كتاب 
ارجاع شایستۀ یک  كتفا شده است.  این گونه  ا
كتاب  در  آنكه  ضمن  نیست؛  علمى  مطلب 
چنین  فراوان  جست وجوی  على رغم  یادشده، 
كه  كرد  حدیثى یافت نشد و این سؤال را ایجاد 
این جزوه، خواننده  در  نقل مطلب  آیا  این گونه 
را با دغدغه های بنیادین نظیر عدم رعایت در 
امانت و نقل درست از منابع روبه رو نمى كند؟ 
نكتۀ دیگر آنكه منابع شیعى، حدیث مذكور را 
)حافظ  كرده اند  نقل  احمدبن حنبل  مسند  از 
درواقع  ص۴۴(.   انوارالیقین،  مشارق  برسى، 
سنت  اهل  به  مربوط  حدیث  این  اصلى  منبع 

است.
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نكات  نیز  آن  و  ترجمۀ  حدیث  متن  بررسى  در 
كه قابل تأمل است. نكته  ظریفى دیده مى شود 
حضرت  نام  حدیث،  ترجمۀ  در   اینكه  اول 
نوری  مثل  »من  است:  شده  حذف  على؟ع؟ 
درحالى كه  پروردگارم...«  دست  میان  بودم 
 ترجمۀ درست حدیث مذكور این است: »من و 

آنكه خدای متعال  از  على قبل 
كند، یک نور  عرش خود را خلق 
با دقت  بودیم«.  پروردگار  نزد  در 
در  مفهوم صحیح این حدیث، 
مى رسیم.  جالبى  حقیقت  به 
پیش از این درخصوص حدیث 
قسمت  از  اول  )روایت  منزلت 
بهائى  باور  كه  شد  بیان  پنجم( 
و باور اسالمى در یک نكتۀ این 
و  دارند  ک  اشترا باهم  حدیث 
على؟ع؟  حضرت  اینكه  آن 
ِة 

َ
ِبَمْنِزل ى  ِمّنِ ْنَت 

َ
»أ نیستند  نبى 

َنِبّىَ   
َ

ال ُه 
َ
ّن
َ
أ  

َّ
ِإال ُموَسى   ِمْن    هاُروَن  

من  به  نسبت  تو  یعنى  َبْعِدی « 
نسبت  هستى  مانند  هارون 

هیچ  من  از  بعد  كه  تفاوت  این  با  موسى،  به 
بحث  در  آنچه  خالصۀ  نیست.  پیامبری 
كه به ادعای  گفته شد این بود  حدیث منزلت 
كرم؟لص؟ فرموده اند  نویسندگان بهائى، پیامبر ا
ولى  نیستى،  من  از  بعد  پیامبر  تو  على  كه  ای 
كه وجود  كه متن روایت تصریح دارد  ثابت شد 

 هرگونه نبى بعد از ایشان نفى شده است. 

درهرصورت، نظر مشترک این است كه حضرت 
برای  ک  اشترا همین  و  نیستند  نبى  على؟ع؟ 
وحدت  نظریۀ  كه  است  كافى  حاضر  بحث 
كند.  غیرقابل پذیرش  و  خدشه دار  را  مظاهر 
انبیای االهى دارای یک  گر همۀ  توضیح آنكه ا
روح واحد بودند و ادعای وحدت مظاهر درست 
بین  كه  نداشت  امكان  بود؛ 
نبى و غیرنبى وحدت ایجاد 
ادعای  بر  بنا  كه  چرا شود؛ 
و  نبى  روح  مظاهر،  وحدت 
دارند.  تفاوت  باهم  غیرنبى 
ایقان،  در  بهاءاهَّلل  بیان  به 
واحد  روح  یک  فقط  و  فقط 
به  متعلق  كه  دارد  وجود 
این  و  است  االهى  انبیای 
امر  مظهر  یا  نبوت  واحد  روح 
كه در  زمان های  االهى است 
مختلف طلوع مى كند.۱ این 
روح واحد فقط مختص انبیا 
است،  االهى  امر  مظاهر  و 
به  یادشده،  حدیث  در  اما 
خلقت پیامبر اسالم و امیرالمؤمنین؟امهع؟ از یک 
كه به این معناست  نور واحد اشاره شده است 
تعلق  هم  غیرنبى  یک  به  انبیاء  واحد  روح  كه 
پیامبر  نفس  گفت  مى توان  حتى  است.  گرفته 
در  واحده  نفس  را  آن  بهاءاهَّلل  كه  اسالم؟لص؟ 

1. رجوع شود به مضمون استدالل بهائیان در قسمت هفتم از 
سؤال 15، در معنای باطنی بدئیت و ختمیت. 

گر ادعای نویسندگان  ا گفت  باید 
وحدت  درخصوص  بهائی، 
الزم  بود؛  درست  مظاهر 
که خدای متعال یا پیامبر  می آمد 
یک  در  حداقل  اسالم؟لص؟ 
ایشان  که  می کردند  اشاره  مورد 
که بازگشته با  همان عیسی است 
همان روح و جسم و نفس و امر؛ 
دراین باره  نصی  هیچ  اما  نه تنها 
وجود ندارد، بلکه نصوص و متون 
وحدت  ادعای  برخالف  بسیاری 
که در آن ها به  مظاهر وجود دارد 
استقالل پیامبران االهی و حضرت 

عیسی؟ع؟ تصریح شده است؛.
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 )۱۱۸ ص  )ایقان،  مى داند  االهى  انبیای  تمام 
با نفس امیرالمؤمنین؟ع؟ طبق آیۀ 6۱ سورۀ آل 
است.  مشترک  مباهله،  آیۀ  به  معروف  عمران، 
نظریۀ  به  مى توان  چگونه  پرسید  باید  بنابراین 
وحدت مظاهر قائل بود، حال آنكه غیرنبى نیز 
در آن راه دارد؟ آیا ممكن است غیرنبى، هم در 
باشد؟  او مشترک  با  پیامبر  نفِس  در  و هم  روح 
آن  به  بهائى،  نویسندگان  كه  حدیثى  بنابراین، 
نظریۀ  رد  بر  كرده اند خود، دلیلى است  استناد 

وحدت مظاهر.  

اصلى  پرسش  اشكاالت،  تمامى  عالوه بر 
حدیث  این  میان  ارتباطى  چه  كه  اینجاست 
این  در  دارد؟  وجود  مظاهر  وحدت  نظریۀ  و 
یک  دارای  انبیا  همۀ  كه  نشده  مطرح  روایت 
كرم؟لص؟  روح هستند و در این حدیث پیامبر ا
یكى  انبیا  تمام  جسم  یا  روح  كه  نفرموده اند 
كه من و على  است؛ آنچه فرموده اند این است 
بودیم.  خویش  پروردگار  نزد  در  واحد  نور  یک 
كجای  از  بهائى  نویسندگان  نیست  مشخص 
نتیجه ای  چنین  به  توانسته اند  حدیث،  این 
را  آن  و  برسند  مظاهر  وحدت  نظریه  درمورد 

سندی برای اثبات آن نظریه بدانند!

بیانی از حضرت مسیح؟ع؟

از  كالمى  بهائى  نویسندگان  بعدی،  سند  در 
»مى روم  كه  كرده اند  نقل  مسیح؟ع؟  حضرت 
كرده اند  استدالل  و  این گونه  بازمى گردم«  زود  و 
و  بازنگشت  مسیح  حضرت  ظاهر  در  چون  كه 

كرد،  حضرت محمد؟لص؟ بعد از ایشان ظهور 
پیامبران  وحدت  بر  دارد  داللت  این  مسأله 
بازگشته،  كه  كسى  آن  كه  معنا  این  به  االهى، 
یعنى پیامبر اسالم، همان حضرت مسیح بوده 

است. 

بهائى،  نویسندگان  ادعای  گر  ا گفت  باید 
الزم  بود؛  درست  مظاهر  وحدت  درخصوص 
یا پیامبر اسالم؟لص؟  كه خدای متعال  مى آمد 
ایشان  كه  حداقل در یک مورد اشاره مى كردند 
روح  همان  با  بازگشته  كه  است  عیسى  همان 
نصى  هیچ  اما  نه تنها  امر؛  و  نفس  و  جسم  و 
متون  و  نصوص  بلكه  ندارد،  وجود  دراین باره 
وجود  مظاهر  وحدت  ادعای  برخالف  بسیاری 
و  االهى  پیامبران  استقالل  به  آن ها  در  كه  دارد 
مثل  است؛  شده  تصریح  عیسى؟ع؟  حضرت 
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بنى اسرائیل  به  عیسى بن مریم  هنگامى كه  و 
شما  به سوى  خدا  رسول  همانا  من  گفت: 
كه مقابل من است  هستم و حقانیت تورات را 
مى دهم  مژده  را(  )شما  نیز  و  مى كنم  تصدیق 
است  احمد  نامش  كه  رسولى  من  از  بعد  كه 
معجزات  و  آیات  با  ما  رسول  آن  چون  بیاید. 
آشكار  سحرى  این  گفتند:  آمد،  خلق  به سوى 
است.« )صف: 6(. مطابق با این آیه، حضرت 
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عیسى؟ع؟ خود را شخصیت مستقلى مى داند 
كه تصدیق كنندۀ تورات است و به رسولى بعد 
احمد؟لص؟  او  نام  كه  مى دهد  بشارت  خود  از 

است.

كه باب  نكتۀ دیگر اینكه بهائیان ادعا مى كنند 
همان موعود مسیحیان، یعنى حضرت عیسى 
مهدی؟امهع؟  حضرت  یعنى  اسالم،  موعود  و 
است )خاوری، مائده آسمانى، ج۵، ص۱۸۴و 
این  عبدالبهاء(.  از  نقل  به   ۱۵۱ ص   ،۹ ج 
موعود  نشانه های  از  یكى  كه  است  درحالى 
به  عیسى؟ع؟  حضرت  كه  است  این  اسالم 
نماز  ایشان  سِر  پشت  و  آمد  خواهد  او  یاری 
منتخب  گلپایگانى،  )صافى  خواند  خواهد 
استناد  به  پس،   .)۴۸ باب  دوم،  فصل  االثر، 
و  عیسى؟ع؟  حضرت  اسالمى،  منابع  و  متون 
گانه  موعود اسالم دو شخصیت مستقل و جدا
نظریۀ وحدت مظاهر در  با  هستند، درحالى كه 

باور بهائى، باید یک روح و یک جسم باشند. 

نصرت اهَّلل  از  بیانى  به  اینجا  در  است  مناسب 
شهیر  نویسندگان  و  مبلغان  از  محمدحسینى 
از  توضیحى  در  كه  كنیم  اشاره  نیز  بهائى 
عدلیه،  صحیفۀ  سوم  باب  در  باب،  سخنان 
در بیان معرفت ابواب مى گوید: »مراتب پنجم، 
ششم و هفتم به ترتیب راجع است به »اركان«، 
»نقباء« و »نجباء« ضمن توضیح معرفت اركان 
یس  كه عیسى، خضر، الیاس و ادر مى فرمایند 
موعود(  امام  زمان)حضرت  از  فیض  اخذ 

مقام  به  است  لطیفه ای  اشارۀ  و  مى كنند 
مسیح   حضرت  زیرا  حضرتشان،  مظهریت 
مبارک  بیان  این  در  و  االهى اند  مستقل  مظهر 
)حضرت  موعودند«  حضرت  مقام  ظل  در 
با  كه  است  این  حقیقت   .)۷۹6 ص  باب، 
این سخن، اساس وحدت مظاهر و یكى بودن 
جسم، روح، نفس و امر آن ها زیر سؤال مى رود، 
این سخن، حضرت عیسى؟ع؟ یک  با  كه  چرا
مظهر مستقل االهى است، بلكه مظهری است 
این  ما  سؤال  امام  زمان؟جع؟.  مقام  ظل  در 
برای  باید  بهائى  باور  در  را  نظر  كدام  كه  است 
مظاهر ظهور صحیح دانست، استقالل مظاهر 
گستره ای متنوع  كه  یا وحدت آن ها را؟ وحدتى 

از جسم، روح، نفس و امر دارد. 

نكتۀ پایانى و مهم این بخش آنكه در جمله ای 
كرده اند،  نقل  انجیل  از  بهائى  نویسندگان  كه 
است.  مطرح  مسیح  حضرت  خوِد  بازگشت 
زود  و  »مى روم  فرمودند  عیسى؟ع؟  حضرت 
و  مى روم  من  كه  نفرمودند  ایشان  بازمى گردم«؛ 
در بدن جدیدی یا با اسم دیگری باز مى گردم، 
بازمى گردم.  خودم  كه  فرموده اند  تصریح  بلكه 
این عبارت انجیل با منابع و متون اسالمى هم 
ویژگى های  زمان ظهور  از  و یكى  مطابقت دارد 
كه حضرت مسیح؟ع؟  موعود اسالم این است 
اسالم  موعود  به  و  مى فرمایند  هبوط  زمین  به 
بهائى  نویسندگان  مى كنند.  اقتدا  نماز  در 
حضرت  كنون  تا چون  كه  كرده اند  استدالل 



ء

شماره 12   زمستان 98

209

حضرت  ایشان  از  بعد  و  بازنگشته اند  مسیح 
محمد  حضرت  پس  آمده اند،  محمد؟لص؟ 
نظریه  و  هستند  عیسى؟امهع؟  حضرت  همان 
ایشان  از  باید  است.  برقرار  مظاهر  وحدت 
پرسید آیا دنیا به پایان رسیده است و بازگشتى 
با  كه  این گونه  نبوده  عیسى؟ع؟  حضرت  برای 
كردید و پیامبر  را تفسیر  اطمینان سخن ایشان 

اسالم؟لص؟ را جایگزین ایشان نمودید؟

بررسی یک بیان از بهاءاهلل و یک مثال

قبل از بررسى ادامۀ روایات مطرح شده در جزوۀ 
و  بهاءاهَّلل  از  بیانى  است  الزم  شبهات،  رفع 
گنجانده شده  كه در میان این روایات  مثالى را 

كنیم. بیان بهاءاهَّلل این است:  است، بررسى 

كه در اول ال اول صدق اخریت  »همان قسمى 
برای مربى غیب و شهود مى آید، همان قسم هم 
كه اسم  و در حینى  او صادق مى آید  بر مظاهر 
اولویت صادق است، همان حین اسم آخریت 
بر سر بدئیت جالسند،  كه  و در حینى  صادق 
گر بصر  كن و ا همان حین بر عرض ختمیت سا
مظهر  كه  مى نماید  مشاهده  شود  یافت  حدید 
و  باطنیت  و  ظاهریت  و  آخریت  و  اولویت 
ارواح  و  مقدسه  ذوات  این  ختمیت  و  بدئیت 

مجرده و انفس الهیه هستند.« 

از  مظاهر،  وحدت  نظریۀ  بیان  برای  بهاءاهَّلل 
االهیه«  »انفس  و  مجرده«  »ارواح  عبارات 
گر  ا كه  اینجاست  سؤال  است.  كرده  استفاده 

بوده  معتقد  مظاهر  وحدت  نظریۀ  به  به واقع  او 
از یک روح، نفس، جسم  را  پیامبران  و همگى 
واژه های  از  چرا  پس  است،  مى دانسته  امر  و 
»نفس«  و  »روح«  به جای  »انفس«،  و  »ارواح« 
استفاده نموده است؟ آیا شایسته است ایشان 
كه داعیه دار این نظریه است، حتى در عبارات 
مى پردازند،  عقیده  این  تشریح  به  كه  لغاتى  و 
كافى را نداشته و از عباراتى غیردقیق در  دقت 
گر نفس، نفسى واحد  این زمینه استفاده كند؟ ا
واژه های  باید  چرا  است  واحد  روحى  روح،  و 

ارواح و انفس را برای آنان به كار برد؟ 

نویسندگان بهائى، برای توضیح نظریۀ وحدت 
تأمل  جای  كه  زده اند  آفتاب  از  مثالى  مظاهر 
گر چنانچه آفتاب هزاربار طلوع و غروب  دارد: »ا
یاده نخواهد بود. به  نماید، باز هم یک آفتاب ز
گر هریک از شموس حقیقى، مثاًل  همین قسم ا
پیامبر اسالم، خود را اولین و آخرین نور الهى و 
نخستین و آخرین مظهر آسمانى بنامد، درست 
اساس  از  قیاس  این  گفت  باید  بود.«  خواهد 
خورشید  غروب  و  طلوع  زیرا  است.  باطل 
رفتن  بین  از  نه  و  است  زمین  گردش  حاصل 
خورشید و به وجود آمدن خورشیدی دیگر! اما 
از قیاس مع الفارق  اینجا  بهائى در  نویسندگان 
پیامبر پیشین  رفتن  از دنیا  و  گردش زمین  بین 
كرده اند.  و به دنیا آمدن پیامبر بعدی استفاده 
كه هر روز طلوع و غروب  گفت خورشیدی  باید 
این  و  نیست  بیشتر  یكى  هستیم،  شاهد  را  آن 
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به وجود  را  روز  و  شب  كه  است  زمین  گردش 
مى آورد. در حقیقت در اینجا مقدمۀ غلطى به 
نام »شموس« و خورشیدها را مبنای استدالل و 
كرده اند  تشبیه قرار داده اند و آنگاه نتیجه گیری 
و  است  غلط  خورشیدها  و  شموس  چون  كه 
پیامبران  پس  دارد،  وجود  خورشید  یک  فقط 
ادعا  كسى  درحالى كه  هستند.  یكى  همه  نیز 
كه در هر طلوع، خورشید جدیدی  نكرده است 
پایان  به  آن  عمر  غروب  در  و  مى آید  وجود  به  
غلط  باشد  خواسته  بهائى  باور  كه  مى رسد 
بگیرد  نتیجه  و  نموده  ثابت  را  فرض  این  بودن 
اثبات  از  درنهایت  و  است  واحد  خورشید  كه 
كه پیامبران  واحد بودن خورشید نتیجه بگیرد 

هم واحد هستند. 

آیه ای از قرآن

برای  كه  روایاتى  كنار  در  بهائى،  نویسندگان 
االهى  )مظاهر(  پیامبران  وحدت  نظریۀ  اثبات 
كه  كرده اند  آورده اند، به آیه ای از قرآن هم اشاره 
نیست  و  َبَصر: 
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نتیجه  آن  از  و  )قمر:۵0(  واحد«  مگر  ما  امر 
حقیقت  االهى  پیامبران  تمام  كه  گرفته اند 
و  الوان  به  كه  هستند  متحدی  ذات  و  واحد 
اشكال مختلفى تجلى نموده اند... درحقیقت 
پیامبران  معنای  به  را  »امر«  بهائى،  نویسندگان 
كه امر  گرفته اند  االهى دانسته اند و از آن نتیجه 
یكى  االهى  پیامبران  یعنى  است،  یكى  االهى 

هستند. 

نویسندگان  كه  است  این  ما  اصلى  پرسش 
را  »امر«  كلمۀ  مدركى  و  دلیل  چه  با  بهائى، 
كــــــجای  در  كرده اند؟  معنا  االهى  پیامبران 
است؟  شده  معنا  االهى«  این گونه  »امر  قرآن 
پیامبران  به معنای  »امر«  كتاب لغت  كدام  در 
كردن  االهى معنا شده است؟ آیا  این گونه معنا 
واژه ها، دخالت سلیقۀ شخصى در متون دینى 
و تفسیربه رأی آن نیست؟ آیا نویسندگان بهائى 
ارائۀ  به  كه  را  مفسران  از  برخى  عمِل  خود،  كه 
تخطئه  مى پردازند،  قرآن  از  شخصى  تفاسیری 
مى نمایند، شایسته است كه خود در جای جای 
تا  گرفته  »خاتم«  كلمۀ  از   ،۱۵ سؤال  به  پاسخ 
را  آنچه  و  كرده  تفسیربه رأی  را  »وسطا«  و  »امر« 
استداللشان  با  متناسب  و  مى پسندند  خود 
برای  نمایند؟  واقعیت  جایگزین  است، 
یافت معنای صحیح آیه الزم است به آیاِت  در
كنیم، تا به دور از اعمال نظرات  قبِل آن مراجعه 
معنای  آیات،  سیاق  به  توجه  با  و  شخصى 
در  یابیم.  در آیه  این  در  را  »امر«  كلمۀ  صحیح 
ْی ٍء 

َ
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ُ
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»ِإن مى خوانیم:  قمر  سورۀ  از   ۴۹ آیۀ 
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آیۀ بعد مى فرماید: »َو ما أ
ر: و نیست امر ما مگر واحد، به مانند یک  َبصَ

ْ
ِبال

كه این آیه  چشم برهم زدن.« مالحظه مى كنیم 
و آیۀ قبل آن مربوط به نظام آفرینش و قضا و قدر 
در عالم است و سخنى درمورد پیامبران االهى 
ر«  َبصَ

ْ
ِبال ٍح 

ْ
م

َ
ل

َ
»ك عبارِت  باوجود  كه  چرا نیست، 

به معنای چشم برهم زدن، امر باید چیزی باشد 
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كه عبارت »چشم برهم زدن« درمورد آن صادق 
پیامبران  را  امر  گر  ا كه  اینجاست  سؤال  باشد. 
معناست؟  قابل  چگونه  آیه  كِل  بدانیم،  االهى 
»و نیست پیامبران ما مگر واحد، مانند چشم بر 
كلمۀ پیامبران االهى  هم زدن«!! آیا با قرار دادن 
بى معنا  یا  است  معنى  قابل  آیه  امر،  به جای 

مى شود؟ 

مذكر  »امر«  آنكه  دیگر  نكتۀ 
لذا  مونث،  »واحده«  و  است 
»امر«  به  نمى تواند  »واحده« 
گر واحد بودن مربوط  ا برگردد. 
كلمۀ  به امر بود، مى بایست از 
»واحد« در آیه استفاده مى شد 
برخى  ازاین رو  »واحده«؛  نه  و 
كه  باورند  این  بر  مفسران  از 
است  مؤنثى  صفت  »واحده« 
معنای  به  »ُكن«  فعل  برای 
قواعد  طبق  و  باش«  »موجود 
صفت  چون  عرب،  ادبیات 

طوسى  شیخ  باشد.  مؤنث  باید  است،  جمله 
ما  »و  مى كند:  معنا  چنین  را  بحث  مورد  آیۀ 
إنما  إال مرة واحدة  أردنا ان یكون شیئًا  إذا  أمرنا 
كن فیكون أی هذه منزلته فى سرعته و  نقول له 
كه هنگامى كه  انطیاعه: و امر ما جز این نیست 
مى گوییم  باشد،  موجود  شیئى  كه  كردیم  اراده 
منزلۀ  به  اینكه  یا  مى شود  موجود  پس  باش، 
فى  )التبیان  است«  فرمانبرداری  و  سرعت 

تفسیرالقرآن، ج ۹، ص ۴6۱(. نتیجه اینكه امر 
االهى در اینجا به خلقت و ایجاد اشیاء مربوط 
كه  است  جالب  و  االهى  پیامبران  نه  مى شود 
بهائى  نویسندگان  استدالل  تمام  كه  »واحده« 
آن  مبنای  بر  مظاهر  وحدت  نظریۀ  اثبات  برای 
كه  نمى گردد  بر  »امر«  كلمۀ  به  است  شده  بنا 
امر  تغییر معنای  با  بتوان  حتى 

به مقصود مورد نظر رسید. 

روایت سوم

را  روایتى  روایات،  ادامۀ  در 
نقل  اسالم؟لص؟  پیامبر  از 
بهائیان،  زعِم  به  كه  مى كنند 
ایشان در زمینۀ وحدت مظاهر 
محمد  »اولنا  فرمودند:  االهى 
محمد  اخرنا  محمد  اوسطنا 
شیخ  )رساله  محمد«  فكلنا 
خطبه  شرح  در  رشتى  كاظم 
طنجیه، ص ۲60،۲۴۳( یعنى 

كل ما محمد است.« اول و وسط و آخر و 

در  این گونه  اینكه  برای  مى شود  یادآوری 
است  الزم  شود،  پذیرفته  استدالل  مباحث، 
ارجاعات به منابع موردقبول طرف مقابل باشد 
مشاهده  روایت،  این  نشانى  به  مراجعه  با  ولى 
)بدون  مرسل  روایتى  خطبه،  این  كه  مى كنیم 
و  منابع  از  هیچ یک  در  كه  است  یان(  راو ذكر 
هجری  هشتم  قرن  از  پیش  شیعى،  مصادر 

است  مذکر  »امر«  آنکه  دیگر  نکتۀ 
»واحده«  لذا  مونث،  »واحده«  و 
گر  ا برگردد.  »امر«  به  نمی تواند 
بود،  امر  به  مربوط  بودن  واحد 
کلمۀ »واحد« در آیه  می بایست از 
»واحده«؛  نه  و  می شد  استفاده 
این  بر  مفسران  از  برخی  ازاین رو 
که »واحده« صفت مؤنثی  باورند 
معنای  به  »ُکن«  فعل  برای  است 
قواعد  طبق  و  باش«  »موجود 
ادبیات عرب، چون صفت جمله 

است، باید مؤنث باشد. 
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كتاب »مشارق  قمری نیست و نخستین بار در 
هجری  نهم  قرن  در  تألیف شده  انوارالیقین«، 
رشتى  سیدكاظم  و  است  شده  نقل  قمری، 
و  منشعب  فرق  از  كه  شیخیه  فرقۀ  رهبران  از  ـ 
كتاب خود  جداشده از شیعه هستند ـ آن را در 

آورده است.  

ـ  روایت  این  متن  كه  است  آن  مهم تر   مسألۀ 
رفع  جزوۀ  در  تقطیع شده،  به صورت  البته  كه 
امر  بیانگر وحدت مظاهر  ـ  آمده است  شبهات 
االهى  انبیای  تمام  جسم  و  روح  بودن  واحد  و 
باور  این  برخالف  موضوعى  به  دقیقًا  و  نیست 
كه از امیرالمؤمنین؟ع؟  اشاره دارد. متن روایت 
خلقت  و  امر  بودن  واحد  به  اشاره  شده،  نقل 
درست  كه  هدی؟مهع؟دارد  ائمۀ  و  كرم  ا پیامبر 
خلقت  و  امر  بودن  واحد  بهائى،  باور  برخالف 
خط  و  كرده  مطرح  را  غیرنبى  چند  و  نبى  یک 
بطالنى بر نظریه وحدت مظاهر االهى مى كشد. 

پیامبر  از  اساسًا  حدیث  این  اینكه  دیگر  نكتۀ 
با  بتوان  كه  است  نشده  نقل  اسالم؟لص؟ 
وحدت  به  محمد«  كلنا  »و  عبارت  بر  تكیه 
دو  در  فوق،  عبارت  رسید.  االهى  پیامبران 
یكى  كه  است  آمده  شیعى  مصادر  در  حدیث 
امام« و دیگری  در مقام تبیین »جایگاه و شأن 
اهل بیت؟مهع؟«  نوری  خلقت  بر  »شاهدی 
على؟ع؟  حضرت  از  حدیث  یک  در  است. 
و  جایگاه  مقام،  معرفى  بحث  در  كه  شده  نقل 
نباید  چرا  اینكه  علت  تبیین  در  و  امام  شؤون 

چنین  شد،  قائل  تفاوتى  اهل بیت؟مهع؟  بین 

و  قلوبکم،  بضمائر  عالم  ی 
ّ
إن »و  مى فرمایند: 

ة من ولدی یعلمون و یفعلون هذا إذا أحّبوا 
ّ

الأئم

أوسطنا  و  د 
ّ

أّولنا محم واحد،  نا 
ّ
ا كل

ّ
لأن أرادوا،  و 

فلاتفّرقوا  د، 
ّ

محم نا 
ّ
كل و  د 

ّ
محم آخرنا  و  د 

ّ
محم

گاهم و نیز  بیننا: من به ضمائر قلب های شما آ

گاهند  كه از فرزندان من هستند به آن آ امامانى 
آن  كنند  اراده  و  باشند  داشته  دوست  هرگاه  و 
مى یابند(  اطالع  ضمائر  )بر  مى دهند  انجام  را 
و  آخر  و  وسط  و  اول  واحدیم؛  ما  همۀ  كه  زیرا 
كل ما محمد است و اختالفى میانمان نیست 
)علوی، المناقب )الكتاب العتیق(، ص۷۵(. 
سجاد؟ع؟  امام  از  دیگری  جای  در  همچنین 
امام  خود  فرزند  حضور  در  كه  است  شده  نقل 
باقر؟ع؟ درخصوص خلقت نوری و واحد بودن 
این خلقت به جابر این چنین توضیح مى دهند: 
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و  هستیم  واحدی  نور  از  و  یكى  ما  همۀ  د:  َّ
م

َ
ح

ُ
م

آخر  و  وسط  و  اول  است،  االهى  امر  از  ما  روح 
بحاراالنوار،  )مجلسى،  است«  محمد  ما  كل  و 
خلقت  كه  پیداست  گفته  نا   .)۱6 ص  ج۲6، 
كه شامل  نوری و واحد بودن امر اهل بیت؟مهع؟ 
یک نبى و چند غیرنبى است، به وضوح ادعای 
این  با  مخالف  و  نموده  رد  را  پیامبران  وحدت 

ادعاست. 
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روایت چهارم

وحدت  نظریۀ  اثبات  در  بهائى  نویسندگان 
كرم؟لص؟  ا پیامبر  از  روایتى  به  استناد  مظاهر 
النبییون  »اما  فرمودند:  ایشان  كه  كرده اند 
القصیده،  )شرح  هستم«  من  انبیا  تمام  فانا: 

سیدكاظم رشتى، ص ۱۱۵(.

روایت  این  سوم،  روایت  نظیر 
است  شده  نقل  منبعى  از  نیز 
كه موردقبول شیعه اثنى عشری 
كه  نیست و شایسته تر این بود 
معتبر  منابع  از  زمینه  این  در 
مى كردند.  روایت  نقل  شیعى 
در  كه  نماند  گفته  نا البته 
شرح  كتاب  سنگى  چاپ 
نیز  القصیده سیدكاظم رشتى 
چنین حدیثى یافت نشد. لذا 
منابع  به  مراجعه  با  اینجا  در 
را  روایت  این  شیعى،  معتبر 

نقل مى كنیم. 

معتبر  منابع  در  جست وجو  با 
النبییون  »اما  عبارت  كه  دید  خواهیم  شیعى 
اسالم  پیامبر  از  روایتى  از  كوتاه  قسمتى  فانا« 
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به  كتاب مصباح االنوار  اهَّلل در 
انس بن مالک  از  خود  اسناد 
با  روزی  كه  مى كند  نقل 
صبح  نماز  كرم؟لص؟  ا پیامبر 
جناب  آن  سپس  خواندیم،  را 
من  برگردانید.  ما  به سوی  رو 
كردم یا رسول اهَّلل! برای  عرض 

بفرمائید:  تفسیر  را  آیه  این  ما 
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فرمودند:  ایشان  فیقا« 
َ

ر  
َ

ولِئك

ُ

أ

على  برادرم  صدیقین  از  و  منم  انبیا  از  منظور 
دخترم  صالحین  از  و  حمزه  عمویم  شهدا  از  و 

فاطمه و  اوالد او حسن و حسین؟مهع؟ است.«

پیداست،  نیز  روایت  متن  از  كه  همان طور 
رفع  جزوۀ  در  اسالم؟لص؟  پیامبر  از  كه  بیانى 
آسمان  تا  زمین  شده،  و  ترجمه  نقل  شبهات 

روایت  متن  از  که  همان طور 
پیامبر  از  که  بیانی  پیداست،  نیز 
اسالم؟لص؟ در جزوۀ رفع شبهات 
تا  زمین  شده،  و  ترجمه  نقل 
اصلی  منظور  آنچه  با  آسمان 
دارد.  تفاوت  بوده  کرم  پیامبرا
کلمۀ  توضیِح   در  ایشان  که  چرا
مقصود  که  فرموده اند  »النبیین« 
منظور  و  هستم  من  کلمه  این  از 
 ... و  علی  برادرم  »الصدیقین«  از 
نویسندگان  که  نیست  معلوم  اما 
را  عبارت  این  چگونه  بهائی 
هستم«  من  انبیا  »تمام  به صورت 

 ترجمه کرده اند! 
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تفاوت  بوده  كرم  پیامبرا اصلى  منظور  آنچه  با 
كلمۀ »النبیین«  كه ایشان در توضیِح   دارد. چرا
هستم  من  كلمه  این  از  مقصود  كه  فرموده اند 
اما   ... و  على  برادرم  »الصدیقین«  از  منظور  و 
چگونه  بهائى  نویسندگان  كه  نیست  معلوم 
این عبارت را به صورت »تمام انبیا من هستم« 
است  الزم  اینكه  بر  مضاف  كرده اند!   ترجمه 
و  جامع  استداللى  برای  چرا  كه  شود  پرسیده 

روایت  و  آیه  اصل  به  درخور، 
تنها  و  نشده  اشاره  آن  ذیل 
آن  از  تقطیع شده  قسمتى  به 
ممكن  است؟  شده  بسنده 
كلمۀ  كه  شود  سؤال  است 
است،  جمع  كه  را  »النبیین« 
فرد  یک  به  مى توان  چطور 
نسبت داد و بقیۀ انبیا را از آن 
كرد؟ پاسخ این سؤال  مستثنا 
كه در آیه  در حرف »ِمن« است 
آمده  »النبیین«  كلمۀ  از  پیش 
النبیین«  »من  عبارت    است. 

كه مراد خداوند متعال،  در آیه بیانگر آن است 
خاص  پیامبر  یک  یا  پیامبرانش،  از  بخشى 
آن  از  بهائى  نویسندگان  كه  و  ترجمه ای  است 
آیه  اصلى  مراد  برخالف  كاماًل  داده اند،  ارائه 

است. 

بیانی دیگر از حضرت عیسی؟ع؟

»همچنین  است:  آمده  شبهات  رفع  جزوۀ  در 
حضرت مسیح خود را مظهر بدئیت و ختمیت 
انتها  و  اول  و  یا  و  الف  »من  فرمود  و  دانسته 
 )۱۷ آیۀ  اول،  باب  یوحنا،  )مكاشفات  هستم« 
و در جای دیگر انجیل خود را جوهر خاتم خدا 
را  عالم ها  او  به وسیله  »و  مى فرماید  و  دانسته 
بود«  و خاتم جوهرش  و جاللش  فروغ  كه  آفرید 
)رساله به عبرانیان، باب اول، 

آیۀ ۳(.«

نقِل   در  پیش تر  كه  همان طور 
مسیح؟ع؟  حضرت  از  بیانى 
شد،  گفته  قبلى  روایات  و 
منابعى  از  نیز  را  بیان  این 
شیعه  موردقبول  كه  آورده اند 
ضمن  نیست.  اثنى عشری 
به  منسوب  بیانات  آنكه 
هم  مسیح؟ع؟  حضرت 
بیانگر وحدت پیامبران االهى 
و  یا  و  الف  »من  بیاِن  در  مثال  به طور  نیست؛ 
با اطمینان  انتها هستم« چگونه مى توان  و  اول 
انتها  و  اول  و  یا  و  الف  از  ایشان  مقصود  گفت 
استدالل  از  نوع  این  است؟  االهى  پیامبران 
است  »امر«  كلمۀ  تفسیربه رأی  مانند  درست 
بر  كردیم. مضاف  آن، بحث  كه پیش تر درمورد 
جهان  پایان  از  صحبتى  بهائى،  باور  در  اینكه 
اسالم  در  آنچه  با  نیز  قیامت  معنای  و  نیست 

مصادر  از  حدیث  این  اول  اینکه 
اینکه  دوم  و  نیست  شیعی  اصیل 
درمورد  علی؟ع؟  حضرت  از  نقل 
فرموده اند:  که  است  خودشان 
این  و  هستم  نوح  و  آدم  من 
به کلی نظریۀ وحدت مظاهر را زیر 
که یک  سؤال می برد؛ به این معنا 
»غیرنبی« ادعای یکی بودن با یک 
که  گفتیم  کرده است و قباًل  »نبی« 
نظریۀ وحدت  با  نکته، مغایر  این 

مظاهر االهی است. 
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نمى توان  را  انتهایى  لذا  است،  متفاوت  آمده 
برای پیامبران االهى تصور نمود و از این جهت 
كه وجوب ظهور پیامبرانى بعد از بهاءاهَّلل  است 
در آئین بهائى مطرح شده است. با این اوصاف 
در  انتها  از  مقصود  مى توان  چگونه  پرسید  باید 
االهى  پیامبر  یک  را  مسیح؟ع؟  حضرت  بیان 

دانست؟ 

به وسیلۀ  »و  آورده اند  ایشان  از  دیگر  بیانى  در 
خاتم  و  جاللش  و  فروغ  كه  آفرید  را  عالم ها  او 
جوهرش بود« این بیان نیز معلوم نیست چگونه 
كدام  مى رساند؟  را  االهى  پیامبران  وحدت 
روح  وحدت  نشان دهندۀ  بیان  این  از  قسمت 
است؟  االهى  پیامبران  امر  و  نفس  و  جسم  و 
و  مسیح  حضرت  از  جمله ای  نقل  فقط  آیا 
تا  است  كافى  آن،  در  خاتم  كلمۀ  به كارگیری 
كند روح و جسم پیامبران یكى است؟ آیا  ثابت 
این نحو از استدالل این  مسأله را در ذهن تداعى 
برای  داشته اند  سعى  نویسندگان  كه  نمى كند 
پیامبر  جمالت  از  انبوهى  از  خود،  نظر  اثبات 
بى ربط  و  باربط  عیسى؟امهع؟،  حضرت  و  اسالم 
جایگزین  مطالب،  حجم  تا  كنند  استفاده 
در  كه  است  آن  حقیقت  شود؟  آن ها  مفهوم 
نویسندگان  اینجا  تا  كه  مستنداتى  از  هیچ یک 
مطرح  مظاهر  وحدت  نظریه  اثبات  در  بهائى، 
كرده اند، اثری از حتى تبیین این نظریه نیز دیده 
نوشته هایشان،  از  بسیاری  بسا  چه  و  نمى شود 

خط بطالنى بر آن نیز محسوب مى گردد. 

بررسی بیانی دیگر از بهاءاهلل و باب

بهائى  نویسندگان  قسمت،  این  انتهای  در 
و  باب  از  بیان  دو  با  را  مظاهر  وحدت  ادعای 
ی نكاتى است  كه حاو بهاءاهَّلل به پایان مى برند 

یم:  كه در اینجا به بررسى آن ها مى پرداز

مى فرمایند  »ایضًا  مى نویسد:  ایقان  در  بهاءاهَّلل 
بلوغ  عدم  سبب  به  كه  نفوس  از  مقدار  »چه 
محتجب  ذكر  خاتم الّنبیین  به  مطلب،  این  به 
ممنوع  و  محجوب  فیوضات  جمیع  از  شده، 
ا  »َاّمَ فرمود:  حضرت  آن  خود  اینكه  با  شده اند 
آدم  منم  فرمودند:  همچنین  و  َفَاَنا«  بییوَن  الّنَ
شد.  ذكر  چنانچه  عیسى  و  موسى  و  نوح  و 
آن  بر  آنكه  از  بعد  نمى نمایند  تفّكر  مع ذلک 
فرمودند:  اینكه  به  مى آید  صادق  ازلى  جمال 
كه  مى آید  صادق  قسم  همین  اّول،  آدم  منم 
بفرمایند: منم آدم آخر و همچنان كه بدء انبیاء 
همین  دادند،  نسبت  خود  به  باشد  آدم  كه  را 
الهى نسبت  آن جمال  به  انبیاء هم  قسم ختم 
كه بعد از  داده مى شود و این بسى واضح است 
آنكه بدء الّنبیین بر آن حضرت صادق است، 
)ایقان،  آید«  صادق   الّنبیین  ختم  قسم  همان 
كّل  ترى 

َ
»ل مى فرمایند  همچنین  و   )۱۷۲ ص 

نفٍس  و  واحد  كهیكٍل  المرَسلین  و  الّنبیین 
نوٍر واحد و روٍح واحدة، بحیث یكون  واحدة و 
االسرار،  )جواهر  هم« 

َ
أّول آخُرهم  و  آخَرهم  هم 

ُ
أّول

ص۲۸(.«
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نکته اول

منتسب  نقل  دو  به  بهاءاهَّلل  از  قول  نقل  این  در 
كه  است  شده  اشاره  اسالم؟لص؟  پیامبر  به 
َنا« و »منم آدم 

َ
وَن  َفأ ِبّیُ ا الّنَ ّمَ

َ
عبارتند از دو بیاِن »أ

و نوح و موسى و عیسى.«

اولین روایت، همان روایت چهارم یعنى روایت 
كه ثابت شد این بیان  َنا« است 

َ
َفأ وَن   ِبّیُ الّنَ ا  ّمَ

َ
»أ

االهى  پیامبران  وحدت  بیانگر  به هیچ وجه 
نیست و بالعكس با آوردن حرف »ِمن« در آیه ای 
كه این روایت توضیح آن است، مشخص است 
یا پیامبری  از پیامبران  گروهى  كه مقصود فقط 
مى گوییم  دوم،  روایت  دربارۀ  خاص   است. 
بهائى،  نویسندگان  او  دنبال  به  و  بهاءاهَّلل 
كجاست  از  اسالم  پیامبر  از  نقل  كه  نگفته اند 
مهم تر  همه  از  و  سند  بدون  سخنى  نقل  آیا  و 
انتساب آن به خاتِم پیامبران، شایستۀ یک نقل 
قول علمى و قابل پذیرش است؟ حقیقت این 
اسالم؟لص؟  پیامبر  از  سخنى  چنین  كه  است 
منابع  در  جست وجو  با  اما  است،  نشده  نقل 
از  نه  روایتى  بیان،  این  با  شیعى مى توان مشابه 
پیامبر اسالم، بلكه از حضرت على؟ع؟ آن هم 
المناقب،  )علوی،  یافت  خودشان  وصف  در 
الیقین،  انوار  مشارق  برسى،  حافظ  ۷۴؛  ص 
دانست:  باید  را  نكته  دو  اینجا  در  ص۲۴۹(. 
اول  اینكه این حدیث از مصادر اصیل شیعى 
على؟ع؟  حضرت  از  نقل  اینكه  دوم  و  نیست 
كه فرموده اند: من آدم و  درمورد خودشان است 

نوح هستم و این به كلى نظریۀ وحدت مظاهر را 
كه یک »غیرنبى«  زیر سؤال مى برد؛ به این معنا 
و  است  كرده  »نبى«  یک  با  بودن  یكى  ادعای 
كه این نكته، مغایر با نظریۀ وحدت  گفتیم  قباًل 

مظاهر االهى است. 

نکته دوم

 »... و  نوح  و  آدم  »منم  جملۀ  ادامۀ  در  بهاءاهَّلل 
شده  نقل  امیرالمؤمنین؟ع؟  از  اصل  در  كه 
كرده  اضافه  خود  از  را  توضیح  این  است، 
است: »مع ذلک تفّكر نمى نمایند بعد از آنكه بر 
آن جمال ازلى صادق مى آید به اینكه فرمودند: 
كه  مى آید  صادق  قسم  همین  اّول،  آدم  منم 
بفرمایند: منم آدم آخر و همچنان كه بدء انبیاء 
همین  دادند،  نسبت  خود  به  باشد  آدم  كه  را 
الهى نسبت  آن جمال  به  انبیاء هم  قسم ختم 
كه عبارات آخر این  داده مى شود« واضح است 
بفرمایند:  كه  مى آید  صادق  قسم  »همین  نقل 
منم آدم آخر« درواقع برداشت بهاءاهَّلل از روایت 
این  در  آخر«  آدم  »منم  عبارت  و  است  فوق 
بهاءاهَّلل  نه تنها  ترتیب،  بدین  نیست.  روایت 
كه هرگز از پیامبر اسالم نقل نشده به  حدیثى را 
آن حضرت نسبت داده، بلكه عباراتى را نیز از 
و مقصود  به مراد  برای دستیابى  و  جانب خود 

كرده است.  خویش، به روایت اضافه 

نکته سوم

كتاب  از  بیانى  به  قبل،  قسمت  ادامۀ  در 
كه »و همچنین  جواهراالسرار اشاره شده است 



ء

شماره 12   زمستان 98

217

المرَسلین  و  الّنبیین  كّل  ترى 
َ
ل مى فرمایند 

و  واحد  نوٍر  و  واحدة  نفٍس  و  واحد  كهیكٍل 
و  آخَرهم  هم 

ُ
أّول یكون  بحیث  واحدة،  روٍح 

در  ص۲۸(.   )جواهراالسرار،  هم« 
َ
أّول آخُرهم 

از  مقصود  كه  نیست  مشخص  بیان،  این 
است؟  كسى  چه  مى فرمایند«  همچنین  »و 
جست وجوی  با  كرم؟لص؟؟  ا پیامبر  یا  بهاءاهَّلل 

بهائى،  منابع  در  حدیث  این 
كتاب  در  مى توان  را  بیان  این 
به  و  بهاءاهَّلل  جواهراالسرار 
اما نكتۀ مهم  یافت؛  او  از  نقل 
كه آیا مى توان برای  اینجاست 
وحدت  نظریه  درستى  اثبات 
آن  بهاءاهَّلل  شخص  كه  مظاهر 
او  خود  بیاِن  از  كرده  تبیین  را 
به  كار  این  آیا  كرد؟  استفاده 
مورد  و  صحیح  علمى  لحاظ 

پذیرش است؟ 

گفته شد این قسمت با سخنى از  كه  همان طور 
كه مثل او مثل  كه »بدان  باب پایان یافته است 
یک  نماید  طلوع  النهایه  بما  گر  ا است،  شمس 
النهایه  بما  گر  ا و  نیست  و  نبوده  یاده  ز شمس 
نیست،  و  نبوده  یاده  ز شمس  یک  كند  غروب 
كه  اوست  و  بوده  كل رسل ظاهر  كه در  اوست 
نبوده  او  برای  از  اولى  بوده  ناطق  كتب  كل  در 
برای  از  اخری  و  مى گردد  اول  او  به  اول  كه  زیرا 
)دالئل  او آخر مى گردد.  به  كه آخر  زیرا  نبوده  او 
بیان  این  توضیح  در   »)۲ ص  فارسى،  السبعه 

كه پیش تر در توضیح مثالى از جزوۀ   همان طور 
مع الفارقى  قیاس  باب  گفتیم،  شبهات،  رفع 
فرض  را  غلطى  اندیشۀ  او  درواقع  است.  كرده 
فكر  عموم  انسان ها  است  ممكن  كه  گرفته 
بین  از  یعنى  خورشید  غروب  و  طلوع  كنند 
رفتن یک خورشید و به وجود آمدن خورشیدی 
تا بى نهایت هم  گر خورشید  ا دیگر، درحالى كه 
گفت  نمى توان  كند،  طلوع 
كرده  طلوع  جدیدی  خورشید 
دنبال  به  باب  سپس،  است. 
فرض،  این  بودن  باطل  بیان 
پیامبران را با خورشید مقایسه 
كه قیاس درستى  كرده است، 

نیست.  

بر  قرآن  کید  تأ هشتم:  قسمت 
ظهور پیامبران در آینده

در قسمت هشتم، نویسندگان 
بهائى برای اثبات پایان نیافتن 
سلسلۀ پیامبران االهى به پیامبر اسالم؟لص؟ و 
تبیین وجوب ارسال پیامبرانى بعد از ایشان، به 

طرح چند آیه از قرآن پرداخته اند. 

آیۀ اول: اجل امت ها

در جزوۀ رفع شبهات آمده است: »قرآن در سورۀ 

اء 
َ

ج ا 
َ

ذ إِ
َ
ف ٌل 

َ
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َ

أ ٍة 
َّ
م

ُ
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ُ
»َوِلک فرموده:   ۳۴ آیه  اعراف 

« )یعنى 
َ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
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ُ
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ُ
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َ
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َ
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برای هر امتى )پیروان هر دیانتى( پایانى است و 
پیش  و  پس  ساعتى  رسد،  فرا  كه  زمانش  وقتى 

آیات  این  از  که  همان طور 
فرارسیدن  کریم  قرآن  پیداست 
خلقت  تمام  شامل  را  اجل 
در  منحصر  را  آن  و  می داند 
امت ها علی الخصوص امت های 
بسی  جای  اما  نمی کند؛  االهیه 
تعجب است که نویسندگان بهائی 
به صورت  را  قرآن  آیات  از  برخی 
انتخابی مورداستفاده قرار داده 
امت های  در  فقط  را  اجل  این  و 

کرده اند. االهیه خالصه 
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ا 
َ
نخواهد شد(. بالفاصله درآیه بعد مى فرمایند: »ی

ْم 
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َ
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و  بیایند  از شما  پیامبرانى  كه  آدمیزادگان، چون 
آیات خداوند را بر شما بخوانند پس هركه تقوی 
این  از  شاید  داشت.  نخواهد  كرد  ترسى  پیشه 
كید  تأ آینده  بر ظهور پیامبران در  نتوان  صریح تر 
مى فرمایند:   ۵ آیه  حجر  سورۀ  در  نیز  و  ورزید 

« یعنى هیچ  َ
ِخُرون

ْ

أ
َ

ْست
َ
ای

َ
ا َو م

َ
ه

َ
ل

َ
ج

َ

ٍة أ
َّ

م

ُ
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َ
ات
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»م

امتى اجلش پس و پیش نخواهد شد. در سورۀ 
یونس آیه ۴۹ هم مفهوم مشابهى بیان مى گردد: 
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ْست
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ج
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أ ٍة 
َّ

م

ُ

أ ّلِ 
ُ
»...ِلک

.« "أمة" به معنای جماعت پیرو یک آئین 
ً

ة
َ

َساع

قرآن أمت  و در هیچ جای  آئین است  یا خوِد  و 
اسالم ابدی خوانده نشده اند و از فرا رسیدن أجل 

مستثنى نگشته اند.«

پاسخ 

آنچه به طور خالصه از استدالل بهائیان درمورد 
این  گفت  مى توان  اعراف  سورۀ   ۳۵ و   ۳۴ آیۀ 
كه چون امت اسالم دارای اجل و پایانى  است 
است، لذا نمى تواند آخرین باشد و امت هایى 
االهى با دیانت و شریعت جدید پس از ایشان 

خواهند آمد. 

اساسِى  تفاوت  به  ابتدا  است  الزم  پاسخ  در 
اعتقادی اسالم درمورد پایان دنیا، با آنچه آئین 

بهائى مدعى آن است اشاره شود. 

آیات  صریح  نص  با  مطابق  اسالم،  دیانت  در 
است  شده  پیش بینى  دنیا  برای  پایانى  قرآن، 
كه همان فرارسیدن معاد و روز قیامت است و 
از  تمامى  انسان ها،  اعمال  به  رسیدگى  هنگام 

اولین تا آخرین آن ها.۱ 

قرآن این حقیقت بزرگ را در آیۀ ۳ سورۀ احقاف 

ماواِت 
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َ
ن

ْ
ق

َ
ل

َ
خ »ما  مى كند:  بیان   این گونه 
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معین  مدتى  براى  و  حق  به  جز  را  زمین  و 
هرچه  از  شدند،  كافر  كه  كسانى  و  نیافریدیم 
ی گردانند.« یا در آیۀ ۸ سورۀ  انذار مى شوند، رو
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روم مى فرماید: »أ
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كه خدا  کاِفُرون: آیا در نفس خود نمى اندیشند 
َ
ل

آسمان ها و زمین و آنچه را بین آن دو است، جز 
خلق  معین  مدتى  براى  جز  و  نیافریده  حق  به 
از مردم به دیدار پروردگار  نكرده؟ ولى بسیارى 

كافرند.«  خود 

كریم  قرآن  آیات پیداست  این  از  كه  همان طور 
مى داند  خلقت  تمام  شامل  را  اجل  فرارسیدن 
على الخصوص  امت ها  در  منحصر  را  آن  و 
بسى  جای  اما  نمى كند؛  االهیه  امت های 

ع شود به مقاله ای  1. برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه رجو
آئین بهائی، فصلنامه  از منظر  با نام معاد  از همین نویسنده 

بهائی شناسی، شماره 10، صص11۲-651
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از  برخى  بهائى  نویسندگان  كه  است  تعجب 
مورداستفاده  انتخابى  به صورت  را  قرآن  آیات 
قرار داده و این اجل را فقط در امت های االهیه 

كرده اند. خالصه 

و  گرفتن اجل  و درنظر  آیاِت ذكرشده  به  توجه  با 
پایانى برای دنیا، مسلمًا و به حكم عقل، امتى از 
كه در پایان دنیا حضور داشته  امت های االهى 

اجل  با  قرین  اجلشان  باشند، 
قیامت  روز  فرارسیدن  و  دنیا 
آخرین  امت،  این  و  مى شود 
پس  بود.  خواهد  االهى  امت 
به وضوح مى توان گفت اجل دار 
عدِم   معنای  به  امت  بودن 
امكان آخرین بودن آن نیست، 
برای  پایانى  و  آغاز  گر  ا چراكه 
الجرم  شود،  گرفته  درنظر  دنیا 
آخرین،  امتى  و  اولین  امتى 

خواهد شد. قرآن نیز به صراحت این حقیقت را 
بیان كرده و پیامبر گرامى اسالم را »خاتم النبیین« 
را  قرآن  و  االهى  پیامبر  آخرین  و   )۴0 )احزاب: 
دانسته  قید  زمانى  بدون  جهانیان،  برای  كتابى 
مى توان  به صراحت  بنابراین  )فرقان:۱(.  است 
گفت آخرین دین و پیامبر االهى از دیدگاه قرآن، 
اسالم و پیامبر اكرم است و امت اسالمى اجلى 
خواهد داشت كه مصادف با اجل دنیا و برچیده 

شدن آن خواهد بود.

ادعا  آئینى  كه  آنجاست  اصلى  اشكال  اما 
و  ازلى  دنیا  این  و  نیست  دنیا  برای  پایانى  كند 

برای  اجلى  گر  ا دراین صورت،  است.  ابدی 
گرفته شود، مسلمًا آن امت را دیگر  امتى درنظر 
كه پس  نمى توان آخرین امت االهى نامید، چرا
از این امت، خلق خدا به پایان نمى رسد و امتى 
و  دین  دارای  كه  آمد  خواهد  امت  آن  از  بعد 
گانه باشد و آخر بودن دین قبلى را  شریعتى جدا
گفت با  كند. لذا با این استدالل مى توان  نقض 
توجه به اجل دار بودن امت اسالم، نمى توان آن 
پیامبر  و  االهى  امت  آخرین  را 
االهى  پیامبر  آخرین  را  اسالم 

كرد.  معرفى 

آئین  در  ادعا  این  مشكل 
دنیا  این  كه  آنجاست  بهائى، 
ابدی  و  ازلى  را  آن  مردم  و 
را  آن  در  پیامبران  ارسال  و 
)خاوری،  مى داند  همیشگى 
گنج شایگان، ص۲0۲  به نقل 
برای  به صراحت  قرآن  آنكه  حال  بهاءاهَّلل(.۱  از 
همۀ آفرینش، اعم از آسمان ها و زمین و امت ها 

پایانى قائل است. 

این  ادامۀ  در  كه  آنجاست  جالب تر  نكتۀ 
مشخص  برای  بهائى  نویسندگان  قسمت، 
امت های  میان  در  اسالم  امت  جایگاه  كردن 

از   ص۲0۲  خود  شایگان  گنج  کتاب  در  خاوری  اشراق   .1
َقبِل  ِمن  ُسَل  الّرُ »َبَعثَنا  می کند:  نقل  را  عبارت  این  بهاءاهلل  
ُسَل  الّرُ ِبِه  ُنرِسَلّنَ  و  الِعباِد...  ِالی  َارَسلناُهم  و  َله  َقبَل  ال  ذی 

َ
اّل

قبل  بی نهایت  از  را  رسوالنی  ما  و  َلُه:  آِخَر  ال  ذی 
َ
اّل آِخر  ِالی 

برانگیختیم و آن ها را به سوی بندگان فرستادیم... و همانا 
رسوالنی تا بی نهایت بعد خواهیم فرستاد.«

لغت،  این  که  ازآنجا بنابراین 
معناست،  سه  دارای  حداقل 
هریک  استفادۀ  و  استعمال  برای 
دلیل  و  قرینه  به  معانی  این  از 
یافتن  با  که  طوری  نیازمندیم، 
معنی  سه  این  از  یکی  قرینه، 
درست و بقیه به دلیِل  نداشتن 

کنار گذاشته می شوند.  قرینه 
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امت هایى  آن ها  از  پیش  كه  فرستادیم  امتى 
بیان   )۳0 )رعد:  رفتند«  و  آمدند  گذشته  در 
از  قبل  كه  امتى است  امت اسالم  كه  مى كنند 
همچنین  رفته اند.  و  آمده اند  امت هایى  آن، 
 
ً
َوَسطا  

ً
ة

َّ
م

ُ

أ ْم 
ُ

ناك
ْ
ل

َ
ع

َ
ج  

َ
ذِلك

َ
ك »َو  آیۀ  طبق 

این گونه  را  ما شما  و  اِس: 
َّ

الن ی 
َ
ل

َ
ع داَء 

َ
ه

ُ
ش وا 

ُ
ون

ُ
ک

َ
ِلت

بر سایر مردم  تا شاهدان  قرار دادیم  امتى وسط 
باشید )سورۀ بقره، آیۀ ۱۴۳(، امت اسالم امتى 
كه در میانه و وسط امت های االهى قرار  است 
گرفته است و چون اجل دار نیز هست، بنابراین 

نمى توان آخرین باشد. 

آیۀ  به  استناد  با  كه  شبهه ای  به  پاسخ  كنار  در 
كرد،  خواهیم  بیان  ادامه  در  بقره  سورۀ   ۱۴۳
است  الزم  اینجا  در  جالب  نكته ای  به  توجه 
امت  جایگاه  بهائى،  نویسندگان  اینكه  آن  و 
االهى  امت های  سایر  میانۀ  و  وسط  را  اسالم 
گر بنا باشد »وسط«  كه ا مى دانند. واضح است 
كه این نویسندگان از آن ارائه داده اند  با معنایى 
امت های  جریاِن  باید  الجرم  باشد،  مطابق 
معنای  تا  باشد  داشته  انتهایى  و  ابتدا  االهیه 
گردد. پس در اینجا  وسط و میانه در آن محقق 
خواهد  آخرین  االهیه،  امت های  از  امتى  هم 
خواهد  تحقق  آن  برای  بودن  آخر  مفهوم  و  بود 
گر مطابق با باور بهائى، این  یافت. درحالى كه ا
را  آن  در  رسل  ارسال  و  خلقت  جریان  و  دنیا 

ابدی و ازلى بدانیم، با خط یا احتمااًل نیم خط 
بى انتهایى از جریان امت های االهیه مواجهیم 
لذا  كرد.  تصور  وسطى  آن  برای  نمى توان  كه 
است،  مواجه  جدی  مشكل  با  استدالل  این 
كه یا باید اعتقاد به مفهوم اول، وسط و آخر  چرا
بودن یكى از امت های االهیه داشت یا جریان 
ابدی  و  ازلى  را  االهى  امت های  و  رسل  ارسال 
كه دراین صورت وسطى نمى توان برای  دانست 
با  بهائى  نویسندگان  بنابراین،  انگاشت.  آن 
وسط  امت  و  بقره  سورۀ   ۱۴۳ آیۀ  كردن  مطرح 
ازلى  كه  را  خویش  اصلى  اعتقاد  حقیقت،  در 
امت های  و  رسل  ارسال  جریان  بودن  ابدی  و 
كرده اند و آخرین بودن یک  االهى است، نقض 
امت از امت های االهى را به اثبات رسانده اند. 
كه نویسندگان بهائى برای  عالوه براین، معنایى 
است  بحث  قابل  داده اند،  ارائه  »وسط«  كلمه 

یم. كه در ادامه به بررسى آن مى پرداز

آیۀ دوم: امت وسط

سورۀ   ۱۴۳ آیۀ  به  استناد  با  بهائى  نویسندگان 
وا 
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اس: و ما شما را این گونه امتى وسط 
َّ
ی الن

َ
ل

َ
داَء ع

َ
ه

ُ
ش

و  باشید«  مردم  سایر  بر  شاهدان  تا  دادیم  قرار 
كه در این آیه برای امت اسالم  توصیف »وسطًا« 
كرده اند  استدالل  این چنین  است،  رفته  به كار 
كه امت اسالم در میانۀ جریان امت های االهیه 

قرار دارد و بنابراین آخرین آن ها نیست. 
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پاسخ

اشكال  شبهه،  عالوه بر  این  به  پاسخ  در 
باید  شد،  بیان  قبل  قسمت  در  كه  بنیادینى 
بررسى مفهوم  و  آیه  نیز در معنای اصلى  تأملى 
باید  از آن،  آیه داشت. قبل  این  امت وسط در 
در  آن  كاربرد  و  امت  كلمۀ  درمورد  توضیحى 
گردد. در جزوۀ رفع شبهات، مقصود  قرآن بیان 
آن  خود  یا  آئین  یک  پیرو  جماعت  امت،  از 
كه  این درحالى است  و  بیان شده است  آئین 
امت  كلمۀ  برای  كریم،  قرآن  مختلف  آیات  در 
معانى دیگری نیز ارائه شده است. به طور مثال 
ِض 
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ْ
ال فِی  ٍة 
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با  كه  پرنده ای  هیچ  یا  زمین  در  جنبده ای 
گروهى  مگر  نیست  درآید،  پرواز  به  بال هایش 
گروهى  معنای  به  امت  شما  انسان ها«،  مثل 
 

َّ
»ِإن آیۀ  آمده است. در  یا  انسان ها  از جانداران 
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فرمان  مطیع  امتى  خود،  ابراهیم،   : َ
ِركین

ْ
ش

ُ
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ْ
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خداوند و حنیف بود و از مشركان نبود« )نحل: 
یک  به تنهایى  خود  ابراهیم؟ع؟  حضرت   )۱۲0
گفت  مى توان  بنابراین  شده اند.  نامیده  امت 
معنای  به  لزومًا  امت  كه  یم  ندار متقنى  دلیل 
جماعِت پیرو یک آئین االهى باشد و مى تواند 
باشد.  از  انسان ها  دسته ای  به  كلى  اشارۀ 
كه  گرفت  نتیجه  مى توان  همین جا  بنابراین 
معنایى  با  مطابق  را  »وسطًا«  كلمۀ  گر  ا حتى 

ارائه داده اند، یعنى  از آن  كه نویسندگان بهائى 
به  مى تواند  وسط،  این  بدانیم،  میانه  و  وسط 
به  باشد؛  بشری  امت های  تمام  میانۀ  معنای 
كه امت اسالم پایان امت های االهیه  این معنا 
كه قبل از  و وسط و میانۀ امت های بشری است 

اسالم آمده و پس از آن نیز خواهند آمد. 

البته برای بررسى دقیق تر كلمۀ وسط، با مراجعه 
به فرهنگ های لغت خواهیم یافت اساسًا لغت 
وسط در زبان عربى به ۳ معنا به كار رفته است: 
۱-معتدل و عادل ۲-میانه و وسط ۳-شریف و 
واال )ابن منظور، لسان العرب، ج۷، ص ۴۲۸ و 
۴۳0. راغب اصفهانى، المفردات، ص ۸6۹(. 
كه این لغت، حداقل دارای سه  بنابراین ازآنجا
از  هریک  استفادۀ  و  استعمال  برای  معناست، 
طوری  نیازمندیم،  دلیل  و  قرینه  به  معانى  این 
كه با یافتن قرینه، یكى از این سه معنى درست 
گذاشته  كنار  قرینه  نداشتن  دلیِل   به  بقیه  و 
مى شوند. قرینۀ مناسب برای این آیه، در ادامۀ 

وا 
ُ
ون

ُ
ک

َ
»ِلت مى فرماید:  كه  آنجا  است،  آمده  آیه 

 :
ً
هیدا

َ
ْم ش

ُ
ْیک

َ
ل

َ
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ُ
ُسول

َ
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َ
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ُ
ک

َ
اِس َو ی

َّ
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َ
ل

َ
داَء ع

َ
ه

ُ
ش

شما را امت عادل و معتدل قرار دادیم تا شاهد 
بر همه بشر باشید و پیامبر شاهد بر شما باشد.« 
آیۀ  در  كه  امتى  دادن  قرار  وسط  علت  واقع  در 
۱۴۳ سورۀ بقره به آن اشاره شده است »شاهد 
و  است  شده  بیان  امور«  بر  شهادت  و  بودن 
كه در عقاید اسالمى، اصل بر این است  ازآنجا
باید عادل باشد )طالق: ۲( و شاهِد  كه شاهد 
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پس  نیست.  پذیرفته  شهادتش  غیرعادل، 
فقط  معنى،  سه  این  میان  از  گفت  مى توان 
و  برگزید  مى توان  را  عادل  و  معتدل  معنای 
گروه عادلى  معنای آیه چنین مى شود: )شما را 
قرار دادیم تا شایستۀ شهادت بر  انسان ها باشید 
گر سؤال شود  و پیامبر هم شاهد بر شما باشد(.  ا
دانست،  عادل  را  مسلمانان  همۀ  نمى توان  كه 

از  مقصود  نمى توان  بنابراین 
بودن  را عدالت و عادل  وسط 
كه  است  این  پاسخ  گرفت؛ 
از  جمعى  اعتداِل  و  عدالت 
كه  كافى است، چرا مسلمانان 
 اواًل، دلیل محكمى بر خطاب 
در  مسلمانان  تمام  دادن  قرار 
گفتیم  و  ندارد  وجود  آیه  این 
گاهى  قرآن  در  خداوند  كه 
)آل  مسلمانان  از  گروهى 
یک  گاهى  و   )۱0۴ عمران: 
را   )۱۲0 )نحل:  مشخص  فرد 
و  ثانیًا،  است  خوانده  امت 

گرفته  كه قیدی برای این شهادت درنظر  ازآنجا
لحظه لحظۀ  بر  عام  شهادتى  است،  نشده 
كه فقط حجت های االهى  زندگى مردم است 
به طور  بنابراین  برخوردارند.  ویژگى  این  از 
آیه  این  در  امت  از  مقصود  گفت  مى توان  قطع 
گروهى خاص از مسلمانان و در وهلۀ اول ائمه 
از  روایاتى  ادعا  این  مؤید  هستند.  اطهار؟مهع؟ 
كه  است  آیه  همین  ذیل  معصومین؟مهع؟  ائمۀ 

تصریح فرموده اند مراد از امت وسط در این آیه 
پیامبر  و  هستیم  مردم  بر  شاهد  ما  و  هستیم  ما 
 ،۱ ج  قمى،  تفسیر  )قمى،  ماست  بر  شاهد  هم 

ص 6۳. بحرانى، البرهان، ج۱، ص ۳۴۳(.

در  بهائى  نویسندگان  اینجاست  جالب  نكته 
انتهای همین قسمت، افرادی را كه قرآن را تأویل 
و تفسیر مى كنند تخطئه مى كنند و تفسیربه رأی را 
حاصل هوای نفس مى دانند و 
با اشاره به آیۀ ۷ سورۀ آل عمران 
قرآن  آیات  حقیقى  تاویل گران 
كه  علم  در  راسخون  و  خدا  را 
هستند  معصومین؟مهع؟  ائمه 
جای  حال  مى كنند.  معرفى 
چرا  كه  است  تعجب  بسى 
به  خود  بهائى،  نویسندگان 
امامان  بیان  جست وجوی 
آیه  این  دربارۀ  معصوم؟مهع؟ 
آن  حقیقى  تأویل  تا  نرفته اند 
كسانى  چه  ببینند  و  بیابند  را 
معرفى  وسط  امت   به عنوان 
به  منجر  كه  اشتباهاتى  این گونه  به  تا  شده اند 
تصورات باطلى در مورد وسط بودن امت اسالم 

مى گردد، دچار نشوند. 

عدم  و  اسالم  دین  مدت  چهارم:  و  سوم  آیۀ 
تاخیر در اجل 

با طرح سه  بهائى،  نویسندگان  به طور خالصه، 
قسمت  در  مطلب  سه  بیان  به  آیات  از  دسته 

بودن  اجل دار  اینکه  اول  نکته 
که  است  حقیقتی  اسالم،  امت 
و  شده  بیان  نیز  قرآنی  آیات  در 
به هیچ روی قابل انکار نیست، اما 
نتوان  که  نیست  معنا  بدان  این 
امت اسالم را آخرین امت االهی 
که  توضیحاتی  با  بلکه  دانست، 
شد،  داده  قبل  قسمت های  در 
اسالم  پیامبر  گردید  مشخص 
آخرین پیامبر و امت اسالم آخرین 
روز  و  معاد  رسیدن  فرا  تا  امت 

قیامت خواهد بود. 
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و  اسالم  امت  ۱-اجل  كرده اند.  اقدام  هشتم 
عدِم امكاِن آخرین بودن آن. ۲- عدم تاخیر در 
اجل هنگامى كه فرا رسد. ۳- اجل دین اسالم 
كه ۱000 سال است و هنگامى كه به سر رسیده، 
است.  كرده  ظهور  جدید  شریعت  با  باب 
داده  توضیح  اول  آیۀ  ذیل  پیش تر  اول  مطلب 
آمیختگى  به جهت  سوم  و  دوم  مطلب  شد. 
بررسى  قسمت  این  در  یک جا  به صورت  باهم 

مى شود.

كه برای بیان مطلب دوم به آن ها استناد  آیاتى 
َتْسِبُق  حجر»ما  سورۀ   ۵ آیات  از  عبارتند  شده 
از  قومى  هیچ  ِخُروَن: 

ْ
َیْسَتأ ما  َو  ها 

َ
َجل

َ
أ ٍة  ّمَ

ُ
أ ِمْن 

است  معین  حق  علم  در  آنچه  )از  خود  اجل 
 ۴۹ و  افتاد«  نخواهند  پیش  و  پس  لحظه(  یك 
 ۳۴ آیۀ  در  پیش تر  آن  مشابه  كه  یونس  سورۀ 
كه در متن  سوره اعراف نیز آمده بود. همان طور 
امت ها  اجل  لحظۀ  شده،  بیان  نیز  آیات  این 
گر به امضای االهى برسد،  كه ا حقیقتى است 
حتى برای لحظه ای هم تأخیر در آن راه نخواهد 
داشت و قطعًا واقع مى شود. از طرفى، در بیاِن 
مطلب سوم، اجل امت و دین اسالم با استناد 

تی  
َ

م  
َ

ون
ُ
ول

ُ
ق

َ
ی »َو  سبا،  سوره   ۳0 و   ۲۹ آیات  به 

 
ُ
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ُ
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ت

ْ
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ُ
ك  

ْ
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أ
َ
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َ
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َ
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كى  وعده  این  راستگویید،  گر  ا مى گویند:  و 
كه  خواهد بود؟ بگو: وعده گاه شما روزى است 
نه ساعتى از آن تأخیر مى كنید و نه بر آن پیشى 

كه این روز،  مى گیرید«، در یک روز دانسته شده 
مطابق با آیۀ ۵ سوره سجده و آیۀ ۴۷ سوره حج: 

ون: 
ُّ

د
ُ
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َ
ت ا 
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چون  او(  حلم  ازنظر  )و  خدا  نزد  روز  یك  همانا 
 ۱000 با  به حساب شماست« معادل  هزار سال 
سال است. این مدت  زمان هم معادل است با 
فاصلۀ میان شهادت امام حسن عسكری؟ع؟ 
سال  یعنى  باب  ظهور  تا  قمری   ۲60 سال  در 
ظهور  باب  آن،  طى  از  پس  كه  ۱۲60قمری 
رسیده  پایان  به  اسالم  دین  مدت  زمان  و  كرده 
كه دین اسالم  است. بنابراین،  این گونه نیست 
آخرین باشد، بلكه هم اجل و هم مدت  زمانى 

مشخص برای آن، تعیین شده است.

پاسخ

در پاسخ چند نكته را به ترتیب اشاره مى كنیم: 
اسالم،  امت  بودن  اجل دار  اینكه  اول  نكته 
كه در آیات قرآنى نیز بیان شده  حقیقتى است 
بدان  این  اما  نیست،  انكار  قابل  ی  به هیچ رو و 
آخرین  را  اسالم  امت  نتوان  كه  نیست  معنا 
كه  توضیحاتى  با  بلكه  دانست،  االهى  امت 
گردید  در قسمت های قبل داده شد، مشخص 
پیامبر اسالم آخرین پیامبر و امت اسالم آخرین 
خواهد  قیامت  روز  و  معاد  رسیدن  فرا  تا  امت 
بود. نكتۀ دوم اینكه آیات ۲۹ و ۳0 سوره سباء 
كه در آن از روز میعاد سخن رفته، در حقیقت 
روز  كه  كافران،  و  مشركان  به  است  خطابى 
روز  از  انكاری  به صورت  و  كرده  انكار  را  میعاد 
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در  پیش تر  كه  االهى  وعید  و  وعده  فرارسیدن 
كه  پرسیده اند  بود،  شده  اشاره  آن  به   ۲6 آیۀ 
كه  است  روزی  در  شده  داده  پاسخ   ۳0 آیۀ  در 
لحظه ای تقدم و تأخر در آن نیست و در ادامه 
 

َ
قال »َو  داده اند:  پاسخ  كافران   ،۳۱ آیۀ  در  نیز 
ذی 

َّ
ِبال لا  َو  ْرآِن 

ُ
ق

ْ
ال ا 

َ
ِبهذ  

َ
ِمن

ْ
ؤ

ُ
 ن

ْ
ن

َ
ل وا  ُر

َ
ف

َ
ك  

َ
ذین

َّ
ال

و  قرآن  این  به  ما  گفتند:  كافران  و  ه:  ْ
ی

َ
د

َ
ی  

َ
ن

ْ
ی

َ
ب

هرگز  است،  بوده  آن  از  پیش  كه  كتاب هایى 
كه به وضوح نیز  یم«  اما همان طور  ایمان نمى آور
مهم  تغییر  دو  آیات  این  معنای  در  پیداست، 
گرفته است.  توسط نویسندگان بهائى، صورت 
اول اینكه مخاطب آیات را كه مشركان و كافران 
قلمداد  اسالمى  امت  و  داده  تغییر  هستند، 
میعاد  به جای  را  اجل  اینكه  دوم  است.  نموده 
گر  كه تغییری بارز است. اما حتى ا آورده است 
بود، مشخص است  به معنای اجل هم  میعاد 
كافران صحبت شده  كه از روز فرارسیدن اجِل 
از  كه  آیاتى  بنابراین  اسالمى.  امت  نه  و  است 
آن برای تعیین روز اجل امت اسالمى استفاده 
نه  و  است  اسالمى  امت  به  خطاب  نه  شده، 
از اجل در آن شده است. نكته سوم  صحبتى 
تمام  اجل  زمان  قرآنى،  آیات  فرمودۀ  به  اینكه 
االهى  امضای  به  گر  ا كه  است  زمانى  امت ها، 
برسد، لحظه ای تقدم و تأخر در آن راه نخواهد 
به راستى  آیا  كه  اینجاست  اما  مسأله  داشت؛ 
شده  تعیین  قرآن  در  اسالم،  دین  اجل  مدت 
كه نویسندگان بهائى  است؟ به عبارتى آن گونه 
آیات ۵  به  با استناد  آیا مى توان  ادعا مى كنند، 

سورۀ سجده و ۴۷ سوره حج، مدت  زمان دین 
این  هنگامى كه  كه  دانست  سال   ۱000 را  اسالم 
در  تأخر  و  تقدم  لحظه ای  رسد،  فرا  سال  هزار 
و  فرستاده  منتظر  بالفاصله  باید  و  نیست  آن 
این  پاسِخ  بود؟  خدا  سوی  از  جدید  پیامبری 
اول  راه  است.  بررسى  قابل  راه  دو  از  سؤال، 
نتایِج  و  پنداشته  صحیح  را  فرض  این  اینكه 
به  اینكه  راه دوم  كنیم.  بررسى  را  آن  از  حاصل 
كه صحبت  سراغ معنای صحیح و شرح آیاتى 
مقصود  و  یم  برو دارند،  هزارساله  امور  تدبیر  از 
كه در اینجا  حقیقى آن ها را جست وجو نماییم 

یم. به بررسى هر دو جهت مى پرداز

بررسی فرِض اول

بهائى  نویسندگان  كه  آن گونه  را  اول  فرض  گر  ا
آن  نتیجه  كنیم؛  فرض  صحیح  كرده اند،  ادعا 
عمِر  فرارسیدن  از  بعد  بالفاصله  باید  كه  است 
ادعای  بررسى  و  جست وجو  به  اسالم،  دین 
كه اعالِم پیام آوری از جانب  كنیم  فردی اقدام 
كه آغاز دین  را دارد. اما سؤال اینجاست  خدا 

كرد؟  اسالم را از چه  زمانى باید محاسبه 

كه عمر دیانت، با شروع پیامبری  بدیهى است 
كه  همان طور  مى شود،  آغاز  االهى  فرستادۀ 
یخ والدت او محاسبه  طول عمر یک فرد، از تار
كه  است  منطقى  كاماًل  بنابراین  مى شود. 
حضرت  بعثت  شروع  از  را  اسالم  دیانت  آغاز 
اسالم  پیامبر  كنیم.  محاسبه  محمد؟لص؟ 
پیامبری  به  هجرت،  از  قبل  سال  سیزده 
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اجل  گر  ا حساب،  این  با  و  گردیدند  مبعوث 
سال  در  باید  باشد،  سال  هزار  اسالم  دیانت 
بعدی  پیامبر  جست وجوی  در  قمری   ۹۸۷
بهائى،  نویسندگان  كه  است  درحالى  این  بود؛ 
ادعای  قمری  ۱۲60 هجری  كه در سال  را  باب 

نموده،  به عنوان  مطرح  را  خود 
مى كنند  معرفى  بعدی  پیامبر 
سال   ۲۷۳ باهم  دو  این  كه 
از  باید  اینجا  در  دارند.  فاصله 
چرا  پرسید  بهائى  نویسندگان 
آغاز دیانت اسالم را سال ۲60 
كه شهادت امام  هجری قمری 
است،  عسكری؟ع؟  حسن 
بدان  این  آیا  گرفته اید؟  درنظر 
بعثت  آغاز  از  كه  معناست 
امام  شهادت  تا  اسالم  پیامبر 
هیچ  عسكری؟امهع؟  حسن 

درحالى كه  است؟  نداشته  وجود  مسلمانى 
ُمْسِلمین: 

ْ
 ال

ُ
ل ّوَ

َ
َنا أ

َ
پیامبر اسالم خود فرمودند: »أ

نكتۀ   .)۱6۳ )انعام:  مسلمانم«  نخستین  من 
اسالم،  دیانت  اجل  باشد  قرار  گر  ا آنكه  دیگر 
محاسبه  پیامبر  جانشین  آخرین  وفات  از  پس 
آئین  و  اسالم  دین  نظر  از  گفت  باید  گردد، 
بهائى، تعداد این جانشینان، دوازده نفر است 
)اشراق خاوری، پیام ملكوت، ص ۴۴0(، پس 
پیامبر  جانشین  دوازدهمین  وفاِت  سال  باید 
گیرد، حال آنكه  ک محاسبه قرار  كرم؟لص؟ مال ا
هنوز چنین امری محقق نشده است و از منظر 

زنده  شیعیان  دوازدهم  امام  شیعى،  نصوص 
كرد و جهان را از عدل و  هستند، ظهور خواهند 
گر به زعم بهائیان  كرد. اما حتى ا داد پر خواهند 
دوازدهم  امام  همان  را  باب  اغماض،  با  و 
حضرت  )محمدحسینى،  بدانیم  شیعیان 
سال   ،)۹۷۳ ص  باب، 
اسالم  دین  اجل  قمری   ۲۲66
آن زمان  هنوز  كه  بود  خواهد 
آن گونه  گر  ا است.  فرانرسیده 
كرده اند  ادعا  بهائیان  كه 
بدشت  واقعۀ  در  اسالم  نسخ 
 ۱۲6۴ جمادی الثانى  در 
پیوسته  وقوع  به  قمری  هجری 
حضرت  )فیضى،  باشد 
هم  باز   ،)۴۳ ص  بهاءاهَّلل، 
اجِل  با  سال،  چهار  از  بیش 
فاصله  مفروض،  هزارسالۀ 
گفت از هیچ طریقى اجل  دارد. درنهایت باید 
هزارسالۀ مورد ادعای بهائیان برای دین اسالم، 

منطبق با ظهور باب نیست.

سال  هزار  پایان  و  آغاز  تطابق  بررسى  از  پس 
آن،  نادرستى  اثبات  و  بهائى  باور  ادعای  با 
آیاتى  محتوای  به  نیز  نگاهى  است  مناسب 
یم  بینداز هستند  مدت  زمان  این  بیانگر  كه 
اجِل  از  آیات  این  در  به راستى  آیا  ببینیم  تا 
بیانگر  یا  رفته  سخن  اسالمى  امت  هزارسالۀ 

موضوع دیگری هستند؟

آیه،  این  در  که  است  آشکار 
عذاب  رسیدن  روز  از  صحبت 
االهی است، درحالی که با تقطیع 
آن  انتهایی  قسمت  آوردن  و  آیه 
که روز اجل امت  ادعا شده است 
است.  سال  هزار  با  برابر  اسالم، 
که روز رسیدن  حقیقت آن است 
عذاب االهی، همان روز قیامت 
آیات  در  متعال  خدای  که  است 
آن  حقیقت  از  پرده  متعددی 

برداشته است، 
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بررسی آیۀ هزار سال

كه  مى بینیم  حج،  سورۀ   ۴۷ آیۀ  بررسى  با 
آیه  انتهایى  قسمت  فقط  بهائى،  نویسندگان 
كرده اند.  تقطیع  را  آن  ابتدای  و  آورده اند  را 
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َ
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َ
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َ
ی »َو  است:  این  كامل  آیۀ 
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تقاضاى  تو  از  و  ون: 
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ْ
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در  هرگز  خداوند  و  مى كنند  عذاب  در  تعجیل 
نخواهد  تخلف  آنان(  عذاب  )به  خود  وعده 
سال  هزار  چون  خدا،  نزد  روز  یك  همانا  و  كرد 
در  كه  است  آشكار  شماست.«  حساب  به 
االهى  عذاب  رسیدن  روز  از  صحبت  آیه،  این 
است، درحالى كه با تقطیع آیه و آوردن قسمت 
روز اجل امت  كه  ادعا شده است  آن  انتهایى 
آن  حقیقت  است.  سال  هزار  با  برابر  اسالم، 
همان  االهى،  عذاب  رسیدن  روز  كه  است 
آیات  در  متعال  خدای  كه  است  قیامت  روز 
است،  برداشته  آن  حقیقت  از  پرده  متعددی 
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ُ
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َ
ی »َو  مى فرماید:  چنانكه 

سخت ترین  به  قیامت  روز  و  ذاب: 
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نیز  و   )۸۵ )بقره:  مى شوند«  بازگردانیده  عذاب 
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دید: روزی 
َ

ِه ش
َّ
ذابَ الل

َ
 ع

َّ
ْم ِبُسکارى  َو لِکن

ُ
َو ما ه

كنید، خواهید  كه آن هنگامۀ بزرگ را مشاهده 
هول(  )از  را  خود  طفل  شیرده  زن  هر  كه  دید 

و  بیفكند  را  رحم  بار  آبستن  هر  و  كند  فراموش 
مست  و  بى خود  روز(  آن  وحشت  )از  را  مردم 
لیكن  و  نیستند  مست  درصورتى كه  بنگرى، 
نكتۀ   .)۲ )حج:  است«  سخت  خدا  عذاب 
آن  است  مطرح  استدالل  این  در  كه  دیگری 
كه  را  آیه ای  بهائى،  نویسندگان  چرا  كه  است 
مدت  زمان یک روز را برابر با هزار سال دانسته، 
كه یک روز را معادل پنجاه  آورده اند و به آیاتى 
خدای  نكرده اند؟  اشاره ای  فرموده،  سال  هزار 
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»ت مى فرماید:  معراج  سورۀ   ۴ آیۀ  در  متعال 
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َ
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كه مدتش پنجاه  سوى خدا باال روند، در روزى 
یک  مدت  آیه  این  در  بود.«  خواهد  سال  هزار 
روز برابر با پنجاه هزار سال دانسته شده است. 
حال باید پرسید با چه استداللى مى توان آیاِت 
داد،  نسبت  اسالم  امت  اجل  به  را  »هزارساله« 
كرد  چشم پوشى  »پنجاه هزارساله«  آیات  از  اما 
سال  هزار  پنجاه  را  اسالم  اجل  مدت  زمان  و 

ندانست؟ 

آخرین آیۀ مورد استناد باور بهائى، در خصوص 
تعیین اجل هزارساله و نسخ اسالم، آیۀ ۵ سورۀ 
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در  سپس  مى كند،  تدبیر  زمین  تا  آسمان  از  را 
سال  هزار  شما  حساب  به  مقدارش  كه  روزى 
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است، باز به سوى او باال مى رود.« نویسندگان 
كرده اند  بیان  آیه  این  به  اشاره  از  پس  بهائى، 
ذكر  سال  هزار  اسالم  دین  مدت  »بنابراین  كه 
كه  پیداست  استدالل  این  از  است.«  شده 
این  در  را  »االمر«  كلمۀ  از  مقصود  نویسندگان، 
)نازل  را  ُر«  »ُیَدّبِ از  مقصود  و  اسالم(  )دین  آیه 
این  كه  اینجاست  پرسش  پنداشته اند.  كردن( 
گرفته است؟  معادل یابى بر چه مبنایى صورت 
كلمۀ »االمر« در لغت به معنای شأن و شىء آمده 
است )لوییس معلوف، المنجد( و در قرآن نیز 
به دو معنا آمده است یكى »كار و شىء«: »َو ِإذا 
ُكْن َفَیُكوُن: چون چیزى  ُه 

َ
 ل

ُ
ما َیُقول

َ
ْمرًا َفِإّن

َ
َقضى  أ

مى شود«  پس  باش،  گوید:  بدان  كند،  اراده  را 

ْل 
ُ
»ق فرمان«:  و  »دستور  دیگری  و    )۱۱۷ )بقره: 

ِقْسِط: بگو خدایم به عدل فرمان داده 
ْ
ی ِبال

ِ

ّ
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َ
َر ر

َ
م

َ

أ

مصدر  اول  معنای  در  كه   )۲۹ )اعراف:  است« 
است  مصدر  اسم  و  مصدر  دوم  معنای  در  و 
)قرشى، قاموس قرآن، ج ۱، ص ۱0۹(. بنابراین، 
نمى توان بدون دلیل و قرینۀ محكم، ادعا نمود 
در  البته  كه  است  اسالم  دین  معنای  به  امر 
ادعای جزوۀ رفع شبهات، چنین مطلبى دیده 
از  سخن  هرجا  قرآن  در  دیگر  سوی  از  مى شود. 
كلمۀ  با  است،  شریعت  و  دیانت  یک  ایجاد 

ْم 
ُ

ک
َ
ل  

َ
ع

َ
ر

َ
»ش است:  شده  بیان   »

َ
ل »َنّزَ و  »َشَرع« 

به  را  آنچه  دین  از   :
ً
وحا

ُ
ن ِبِه  ی 

َّ
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ّ
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كرد«  تشریع  شما  براى  بود،  كرده  سفارش  نوح 
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تو  بر  راستى  و  به حق  یجًا  تدر را  كتاب  این 
پیش  كتاب هاى  تصدیق كننده  كه  كرد،  نازل 
عمران:  )آل  است«  انجیل  و  تورات  و  خود  از 
به  را  ْمَر« 

َ ْ
األ ُر  »ُیَدّبِ بنابراین نمى توان عبارت   .)۳

آشكار  و  دانست  جدید  شریعت  ایجاد  معنای 
حقیقى  معنای  میان  یادی  ز فاصلۀ  كه  است 
آن  از  بهائى  نویسندگان  دلخواه  ترجمۀ  و   آیه 

وجود دارد. 

سایر  درمورد  بهائى  نویسندگان  است  الزم 
بدهند.  بیشتری  توضیحات  آیه  قسمت های 
بگویند  »َیْعُرُج«  كلمۀ  دربارۀ  باید  مثال  به طور 
معنای  به  را  آن  باید  آیا  معناست؟  چه  به  كه 
باشد،  گر  این گونه  ا گرفت؟  اسالم  دین  نسخ 
اول  آمد.  خواهد  پیش  اساسى  اشكال  دو 
نیست  یجى  تدر امری  دیانت  یک  نسِخ  اینكه 
باور  ادعای  چنانكه  مى دهد،  رخ  یكباره  به  و 
واقعۀ بدشت  روز  آن در  بر نسخ  ناظر  نیز  بهائى 
باور  فرِض  گر  ا كه  است  درحالى  این  است. 
بهائى درمورد این آیه را درست بدانیم، متن آیه 
نسخ  كه  است  آن  بیانگر  »فى«  حرف  آوردن  با 
است.  گرفته  صورت  سال  هزار  طى  در  اسالم 
مواردی  برای  عروج  مفهوم  قرآن  در  اینكه  دوم 
و  است  رفته  به كار  فرشتگان  رفت وآمد  چون 
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مقدارش  كه  روزى  در  روح  و  فرشتگان  ة:  َ
ن سَ
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پنجاه هزار سال است به سوى او باال مى روند« 
كلمات  دقیق  بررسى  با  بنابراین   .)۴ )معارج: 
نمى تواند  آیه  این  كه  گرفت  نتیجه  مى توان  آیه 
باشد.  آن  نسخ  و  اسالم  دین  اجل  دربارۀ  زمان 
سورۀ   ۵ آیۀ  پس  كه  است  این  سؤال  كنون  ا

موضوعى  چه  بیانگر  سجده 
مفهوم  بهتر  درِک  برای  است؟ 
این آیه، آیات قبل و بعد آن را 

بررسى مى كنیم.
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كه آسمان ها و زمین را و آنچه را میان آن هاست 
در شش روز آفرید، سپس بر تخت فرمانروایى و 
تدبیر امور آفرینش چیره و مسلط شد. براى شما 
نیست،  شفاعت كننده اى  و  یاور  هیچ  او  جز 

نمى شوید؟  هوشیار  و  متذّكر  آیا  ]بااین حال [ 
زمین  تا  آسمان  از  ]همواره [  را  امور  ]همۀ [   )۴(
كه  روزى  در  سپس  مى كند،  تنظیم  و  تدبیر 
است،  سال  هزار  شما  شمارش  به  آن   اندازۀ 
به سوى او باال مى رود. )۵( این است ]پروردگار[ 
كه  آشكار،  و  نهان  داناى 
و  شكست ناپذیر  تواناى 
همان   )6( است،  مهربان 
نیكو  آفرید  را  آنچه  كه  كسى 
را  آفرینش  انسان  و  ساخت 
سپس   )۷( كرد،  آغاز  ِگل  از 
از آب  از چكیده اى  را  او  نسل 
پست و بى مقدار قرار داد، )۸( 
اندام [  جهت  ]از  را  او  آنگاه 
از روح  و  نیكو نمود،  و  درست 
چشم  و  گوش  شما  براى  و  دمید  ى  و در  خود 
سپاس گزارى  اندكى  درحالى كه   آفرید،  قلب  و 

مى كنید.« 

از  سخن  آیات،  این  در  كه  مى كنیم  مالحظه 
تكوین جهان ماده و آفرینش آسمان ها و زمین 
گفت وگویى از نبوت و رسالت  و  انسان است و 
باید  كل  در  نیست.  میان  در  دیانت  تشریع  و 
شد،  استناد  آن  به  كه  مطالبى  تمام  با  گفت 
تعیین  زمینۀ  در  بهائى  نویسندگان  استدالل 
پذیرفتنى  آیه،  این  در  اسالم  اجل  مدت  زمان 

نیست. 

آیات  این  متن  از  که  همان طور 
کلی در تمام  پیداست یک اصل 
از  خبر  آن  و  می شود  دیده  آن ها 
آمدن  و  امت  هر  داشتن  رسول 
آیا  اما  است؛  بشر  برای  پیامبرانی 
از  بعد  که  معناست  بدان  این 
کار  این  نیز  اسالم؟لص؟  پیامبر 
خواهند  رسوالنی  و  دارد  ادامه 

آمد؟ پاسخ منفی است، 
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اشاره به چند آیۀ دیگر

كه در قسمت هشتم مورد استناد  آیات دیگری 
یونس  سورۀ   ۴۷ آیه  از:  عبارتند  گرفته اند،  قرار 
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میان  در  آید،  رسولشان  كه  آنگاه  پس  است، 
ایشان به عدالت قضاوت خواهد نمود و ایشان 

»َو  نحل  سوره   ۳6 آیۀ  و  شد.«  نخواهند  گمراه 

 : َ
ه

ّ
الل  

ْ
وا

ُ
ُبد

ْ
اع ِن 

َ

أ ا 
ً
ُسول

َّ
ر ٍة 

َّ
م

ُ

أ  
ِ

ّل
ُ

ك فِی  ا 
َ
ن

ْ
ث

َ
ع

َ
ب  

ْ
د

َ
ق

َ
ل

خدا  تا  برانگیختیم  پیامبری  امتى  هر  در  یعنى 
كنید.«  را عبادت 

این  ابتدای  در  آیه ای  نیز  آیات  این  مشابه 
»یا  از  بود  عبارت  كه  بود  شده  آورده  قسمت، 
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از  پیامبرانى  چون  آدم!  فرزندان  اى  ون: 
ُ
ن

َ
ز

ْ
ح

َ
ی

بر  را  آیاتم  كه  آیند  سویتان  به  خودتان  جنس 
را  آیاتم  و  ید  آور ایمان  آنان  ]به  بخوانند  شما 
با  مخالفت  ]از  كه  كسانى  پس  كنید[  عمل 
كنند،  آنان [ بپرهیزند و ]مفاسد خود را[ اصالح 
شوند«  اندوهگین  نه  و  است  آنان  بر  بیمى  نه 

)اعراف، آیۀ ۳۵(.

یک  پیداست  آیات  این  متن  از  كه  همان طور 
كلى در تمام آن ها دیده مى شود و آن خبر  اصل 
از رسول داشتن هر امت و آمدن پیامبرانى برای 

بعد  كه  معناست  بدان  این  آیا  اما  است؛  بشر 
و  دارد  ادامه  كار  این  نیز  اسالم؟لص؟  پیامبر  از 
رسوالنى خواهند آمد؟ پاسخ منفى است، زیرا 
پیامبر  احزاب،  سورۀ   ۴0 آیۀ  در  متعال  خداوند 
انبیای  و  پایان دهندۀ  خاتم النبیین  را  اسالم 
كرده است. از منظر باور بهائى نیز  االهى معرفى 
كه بهاءاهَّلل  ارسال رسل خاتمه یافته است، چرا
كرده  كتاب اشراقات خود بیان  به صراحت در 
ُمَرّبى  َو  ِم 

َ
العال ِد  َسّیِ َعلى  الُم  الّسَ َو  الُة  »الّصَ

َعلى  َو  ُة  ُبّوَ الّنُ َو  ُة 
َ
سال الّرَ اْنَتَهِت  ِبِه  ذی 

َّ
ال َمِم  ُ ْ

اال
آِله َو أْصحاِبه داِئمًا أَبدًا َسْرَمدًا: صلوات و سالم 
به  كه  شخصى  امت ها  مربى  و  عالم  سید  بر 
بر اصحابش  و  یافت  پایان  نبوت  و  او، رسالت 
)سالِم( دائمى و ابدی و سرمدی باد )اشراقات 
باید  بنابراین   .)۲۹۳ ص  دیگر،  لوح  چند  و 
آیات  كجای  از  بهائى،  نویسندگان  پرسید 
از  بعد  را  انبیایى  یا  رسوالن  آمدن  مذكور 
كرده اند؟ درحالى كه  پیامبران اسالم، برداشت 
هیچ توضیح اضافه تری نیز دربارۀ این آیات در 
جزوۀ رفع شبهات نیست تا بتوان بر مبنای آن، 

پاسخ های مبسوط تری را ارائه داد.

آیۀ ذلک الکتاب

اشاره  آن  به  بخش  این  در  كه  دیگری  آیات  از 
اُب 

َ
ِکت

ْ
ال  

َ
ِلك

َ
»ذ است  بقره  سوره   ۲ آیۀ  شده، 

در  كه  كتاب  آن   : َ
ِقین

َّ
ت

ُ
م

ْ
ل ِ
ّ
ل ى 
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ب

ْ
ی

َ
ر

َ
لا

هدایت كننده  نیست،  آن  تردیدی  ]حقانیت[ 
شده  گفته  آیه  این  توضیح  در  است.«  متّقیان 
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باید  بود  كتاب، خودش  از  قرآن  گر مقصود  ا كه 
بنابراین  كتاب؛  آن  نه  كتاب،  این  مى گفت 
بعد  كتابى  آمدن  به معنى  كتاب،  آن  به  اشاره 

از قرآن است.

پاسخ

خوِد  نه  است  متعال  خداوند  آیه،  این  گویندۀ 
كلمۀ  از  خودش  به  اشاره  در  بخواهد  كه  قرآن 
آن  از  استفاده  لذا  و  كند  استفاده  آن  یا  ذلک 
به  و  نبوده  بى معنا  قرآن،  به  اشاره  در  كتاب 

كتاب هایى بعد از قرآن نیست.  معنای ظهور 

نکته ای مهم

با  هشتم،  قسمت  پایان  در  بهائى  نویسندگان 
كه خدای  اشاره به تأویل كنندگان حقیقى قرآن 
نوشته اند  هستند،  علم  در  راسخان  و  متعال 
عده ای  مطامع  و  تفسیربه رأی  مراقِب  باید  كه 
منحرف  آن  درست  راه  از  را  االهى  سخن  كه 
قرآن  كنندگان حقیقى  تأویل  به  و  بود  مى كنند 
اینجاست  پرسش  كرد.  مراجعه  زمینه  این  در 
كه در قسمت هشتم  كه چرا درمورد تمام آیاتى 
كید بر ظهور پیامبرانى در آینده آورده اند،  در  تأ
به  ایشان  كه  نیز دیده نمى شود  حتى یک مورد 
راسخان  همان  كه  معصوم؟مهع؟  امامان  گفتار 
كرده باشند و معنای  در علم هستند، مراجعه 
تا  بیابند  ایشان  گفتار  از  را  آیات  حقیقى 
بزرگواران تطبیق  این  بیانات  با  را  ذهنیت خود 
خوانندگان  كه  آنان  آیا  نروند؟  خطا  به  و  دهند 
قرآن  حقیقى  مفسران  به  رجوع  به  را  جزوه  این 

از  خود  كه  نیست  شایسته  مى كنند،  دعوت 
اولین عامالن به سخن خود باشند؟ 

سخنی از یک تفسیر معاصر

در  كه  را  دلیلى  آخرین  بهائى،  نویسندگان 
از  برداشتى  ارائۀ  آورده اند؛  هشتم  قسمت 
وحى  »من  تفسیِر  در  على؟ع؟  حضرت  سخن 
قرائت  به  اشاره  حضرت  آن  كه  است  القرآن« 
كرده اند.  تاء  فتح  با  »خاتم النبیین«  عبارِت 
میان  در  »فى المثل  نوشته اند:  هم  ادامه  در 
اندكى  تعداد  تنها  قرآن،  از  منتشره  تفسیر  ده ها 
خاتم  قرائت  به  على  حضرت  كید  تأ به  اشاره 
به فتح )تاء( نموده اند و از بین آن ها تنها یكى 
كه  نموده  بیان  عربى  نسخۀ  در  فقط  هم  آن  و 
به  على،  حضرت  تعبیر  بر  بنا   خاتم النبیین، 
ینت پیامبران است و برای اینكه مورد  معنای ز
بالفاصله  نگیرد،  قرار  هم قطارانش  اعتراض 
بعید  بسیار  مطلب  این  البته  كه  نموده  اظهار 
»...عن  تعبیر  این  مثل  است!  ذهن  از  دور  و 
كنت اقری الحسن و  عبدالرحمن السلمى قال: 
الحسین فمر بى على بن ابى طالب و انا اقرئهما 
فقال اقرئهما و  خاتم النبیین به فتح تاء و الروایة 
بانه  النبى  التعبیر عن  و اشهر الن  اقرب  االولى 
كما هو خاتم من مظاهر  ینتهم  ز خاتمهم یعنى 
اعلم«  اهَّلل  و  الظاهر  على  مألوف  غیر  الزینة 
محمدحسین  نوشته  القرآن،  وحى  من  )تفسیر 

فضل اهَّلل، ذیل آیۀ ۴0 سورۀ احزاب( « 
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پاسخ 

برای پاسخ، ابتدا سخِن فضل اهَّلل را از تفسیرش 
كامل مى بینیم.  در این قسمت، به طور 

فضل اهَّلل مى نویسد: 

بها  المراد  أن  فالظاهر  خاتم النبیین،  صفة  »اّما 
أّنه هو النبى الذی یختم خط النبّوة الذی ابتدأ 
ی  من آدم، لینتهى به، و قد ورد ذلك، فى ما رو
محمد؟لص؟  النبى  عن  اهَّلل  جابربن عبد  عن 

األنبیاء  مثل  و  »مثلى  قال: 
فأتمها  دارًا  بنى  رجل  كمثل 
لبنة،  موضع   

ّ
إال كملها  أ و 

و  یدخلونها  الناس  فجعل 
یقولون:  و  منها،  یتعجبون 
رسول  قال  اللبنة،  موضع   لوال 
اللبنة  موضع  فأنا  اهَّلل؟ص: 
األنبیاء«،  فختمت  جئت 
فى  مسلم  و  البخاری  أورده 

ص:   ،۱۵ ج:  مسلم،  )صحیح  صحیحیهما 
فى  السیوطى  رواها  أخری   روایة  هناك  و   .)۵۲
ابن األنباری فى المصاحف  الدرالمنثور: أخرج 
أقرئ  كنت  قال:  السلمى  أبى عبدالرحمن  عن 
على بن أبى طالب  بى  فمر  الحسین،  و  الحسن 
خاتم النبیین   َو  أقرئهما  لى:  فقال  أقرئهما  أنا  و 
بالمأثور،  التفسیر  فى  )الدرالمنثور  التاء  بفتح 
أشهر  و  أقرب  األولى  الروایة  و  ص۲0۴(.  ج ۵، 
بمعنى  خاتمهم  بأنه  النبى  عن  التعبیر  ألن 
غیر  الزینة،  مظاهر  من  الخاتم  هو  كما  ینتهم،  ز

صفت  اما  العالم:  اهَّلل  و  الظاهر،  على  مألوف 
این  برمى آید  ظاهرش  از  آنچه  خاتم النبیین«، 
كه  نبوتى  او،  به  كه  او پیامبری است  كه  است 
گشته است پایان مى یابد و در این  از آدم آغاز 
وارد  پیامبر  از  انصاری  جابربن عبداهَّلل  از  زمینه 
پیامبران  َمَثل  و  من  َمَثل  همانا  است:  شده 
و  زیبا  خانه ای  كه  است  مردی  َمَثل  پیشین، 
گوشه ای از خانه،  كامل بنا مى كند؛ جز آنكه در 
آن  گرد  مردم  مى گذارد.  خالى  را  خشتى  جای 
شگفت زده  و  مى گردند  خانه 
چرا  مى گویند:  و  مى شوند 
جایش  در  اینجا  خشت 
من  فرمود:  پیامبر  نیست؟ 
خانه  ]كه  خشتم  آن  همانند 
من  و  مى كند[  كامل  را 
بخاری  پیامبرانم.  پایان بخش 
صحیحشان  در  را  آن  مسلم  و 
ج:  مسلم،  )صحیح  آورده اند 
در  سیوطى  از  دیگری  روایت   .).۵۲ ص:   ،۱۵
مصاحف  در  ابن االنباری  كه  است  درالمنثور 
گفت:  كه  كرده  نقل  السلمى  عبدالرحمن  از 
كردن برای حسن و حسین؟امهع؟  مشغول قرائت 
عبور  من  جلوی  از  على بن ابى طالب  كه  بودم 
گفتند: خاتم النبیین را با فتحه  كردند و به من 
بالمأثور،  التفسیر  فى  )الدرالمنثور  كن  قرائت 
ج ۵، ص۲0۴( و روایت اول نزدیک تر و مشهورتر 
انبیاست  پیامبِرخاتم  اینكه  تعبیر  زیرا  است، 
از مظاهر  كه  خاتم  آن گونه  ینتشان،  ز به معنای 

از  روایتی  دوم،  روایت  اما 
بیان  که  است  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
می کند ایشان خاتم النبیین را به فتح 
تاء می خواندند. در ادامه فضل اهلل 
زینت  به  خاتم  تعبیرِ   می گوید 
روایت  بنابراین  است،  غیرمعمول 
پیامبر  دانستن  آخرین  یعنی  اول 

اسالم نزدیک تر و مشهور تر است.
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ینت است، ظاهرًا غیر معمول است(.  ز

كه از متن باال نیز پیداست فضل اهَّلل  همان طور 
به نقِل دو روایت از منابع اهل سنت مى پردازد. 
نویسندگان  كه  است  روایتى  همان  اول  روایت 
خاتمیت  روایات  قسمت  در  را  آن  بهائى 

آن  برای  را  توجیهى  و  آورده 
بیان  كه  بودند  داده  ارائه 
مى تواند  بهاءاهَّلل  مى داشت 
خدا  جانب  از  فرستاده ای 
اسالم  پیامبر  آنكه  حال  باشد 
بنای  سنگ  آخرین   به عنوان 
كه پیامبران االهى  ساختمانى 
كرده اند توصیف  آن را تاسیس 
دوم،  روایت  اما  شده اند. 
امیرالمؤمنین؟ع؟  از  روایتى 
ایشان  مى كند  بیان  كه  است 
تاء  فتح  به  را  خاتم النبیین 
مى خواندند. در ادامه فضل اهَّلل 
ینت  ز به  تعبیِر  خاتم  مى گوید 
بنابراین  است،  غیرمعمول 
آخرین  یعنى  اول  روایت 

مشهور تر  و  نزدیک تر  اسالم  پیامبر  دانستن 
است.

نكات مهمى در این سخن فضل اهَّلل وجود دارد 
یم:  كه در ادامه به آن مى پرداز

به  خاتم  كه  فرموده اند  امیرالمؤمنین  آیا   -۱
ینت است یا این نظِر شخص دیگری  معنای ز

این  است.  منفى  به وضوح  پاسخ  است؟ 
كه  مى كند  نقل  افرادی  از  فضل اهَّلل،  را  سخن 
جالب  و  مى دانند  ینت  ز معنای  به  را  خاتم 
غیرمعمول  را  نظر  این  هم  او  خوِد  كه  است 
پیامبر اسالم  كه  اول  روایت  و مى گوید  مى داند 
مى كند،  معرفى  پیامبر  آخرین  را  به عنوان 
است.  نزدیک تر  و  مشهور تر 
و  تعجب  بسى  جای  البته 
نویسندگان  كه  است  سؤال 
را  مطلب  این  چگونه  بهائى 
نفرموده اند  حضرت  آن  كه 
و  داده اند  نسبت  ایشان  به 
» خاتم النبیین،  نوشته اند: 
به  على،  حضرت  تعبیر  بر  بنا 
ینت پیامبران است«  معنای ز
دوم  روایت  قسمِت  كدام  در 
آمده،  سیوطى  كتاب  در  كه 
به  را  خاتم  امیرالمؤمنین 
آیا  دانسته اند؟  ینت  ز معنای 
دروغ  به  سخنى  دادن  نسبت 
شایستۀ  على؟ع؟  حضرت  به 

قلِم نویسندگان بهائى است؟

۲- آیا اینكه برخى خاتم را با فتح تاء به معنای 
این  كه  است  این  بر  دلیلى  كنند،  معنا  ینت  ز
نظر صحیح است و باید خاتم را  این گونه معنا 
كه  نمود  ثابت  براهینى  و  با دالیل  باید  یا  كرد؟ 
نظر ایشان صحیح نیست و نمى توان واژه های 

كرد.  یاد شده را به طور دلخواه معنا 

به طور  که  پاسخی  از  صرف نظر 
مبسوط در قسمت چهارم به این 
است  مناسب  شد؛  داده  شبهه 
درنهایت  شود  سؤال  ایشان  از 
باور  منظر  از  را  معنی  کدام  باید 
بهائی برای خاتم پذیرفت؟ سخن 
نویسنده  و  مبلغ  خاوری،  اشراق 
آیۀ  توضیِح  در  که  را  بهائی،  شهیر 
اسالم  پیامبر  احزاب،  سورۀ   40
انبیای  و  رسوالن  را  پایان دهندۀ 
)رحیق  می کند  معرفی  االهی 
ادعای  یا   )78 ص  ج1،  مختوم، 
شبهات  رفع  جزوۀ   نویسندگان 
معنا  تصدیق کننده  را  خاتم  که  را 

می نمایند؟ 
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عبارت  توضـــیح  در  كه  همان طور   -۳
به صورت  چهارم،  قسمت  در  »خاتم النبیین« 
مبسوط بیان شد، مطابق با فرهنگ های لغت، 
یشۀ آن است یک معنا  كه خاتم از ر فعِل »ختم« 
بیشتر ندارد و آن به معنای »پایان دادن« است 
كه  و معنای دومى هم ندارد، اما به این جهت 
و  انگشتر  مهر،  نظیر  متعددی   پایان دهنده های 
است،  داشته  وجود  مختلف  دوره های  در   ...
كرده  پیدا  یادی  ز استعمال  موارد  كلمه  این 
»خاتم النبیین«  عبارت  چه  بنابراین  است. 
تاء، )چه  كسر  با  و چه  تاء خوانده شود  فتح  با 
اسم فاعل باشد و چه صفت مشبهه( در لغت 
هر دو به یک معناست و باید معنای اصلى را 
و  انبیا«  »پایان بخش  یعنى  قرار داد،  در عبارت 
سازگار  عبارت،  با  اصلى  معنای  كه  تا  زمانى 
و  به«  ُیسَتعَمُل  »ما  موارد  به  رجوع  مجوِز  است 
كه توضیحات مبسوط آن  یم  سایر معانى را ندار

را در قسمت چهارم آوردیم.

اهل  منابع  در  كه  را  اول  روایت  فضل اهَّلل   -۴
را  اسالم؟لص؟  پیامبر  و  شده  نقل  سنت، 
مى كند،  معرفى  االهى  انبیای  پایان بخش 
طرفى  از  و  مى داند  مشهور تر  و  نزدیک تر 
غیرمعمول  خاتم  برای  را  ینت بخش  ز معنای 
بهائى  نویسندگان  از  باید  حال  مى شمارد. 
و  مشهور  روایت  است  منطقى  آیا  كه  پرسید 
كرده و معنای غیرمعمول را برای  نزدیک تر را رد 

خاتم بپذیریم؟ 

نویسندگان  گفتیم  چهارم  قسمت  در   -۵
گر خاتم را به معنای  كه ا بهائى با این استدالل 
 ۴0 آیۀ  قسمِت  دو  كنیم  فرض   پایان دهنده 
این  نمى شوند؛  مربوط  هم  به  احزاب  سورۀ 
را برای  كرده و معنای تصدیق كننده  معنا را رد 
كه  پاسخى  از  صرف نظر  برگزیده اند.  خاتم 
این شبهه  به  به طور مبسوط در قسمت چهارم 
شود  سؤال  ایشان  از  است  مناسب  شد؛  داده 
كدام معنى را از منظر باور بهائى  درنهایت باید 
خاوری،  اشراق  سخن  پذیرفت؟  خاتم  برای 
كه در توضیِح  را  بهائى،  نویسنده شهیر  و  مبلغ 
آیۀ ۴0 سورۀ احزاب، پیامبر اسالم را  پایان دهندۀ 
)رحیق  مى كند  معرفى  االهى  انبیای  و  رسوالن 
نویسندگان  ادعای  یا   )۷۸ ص  ج۱،  مختوم، 
را تصدیق كننده  كه خاتم  را  جزوۀ  رفع شبهات 
معنای  اینكه  از  صرف نظر  مى نمایند؟  معنا 
ینت بخش را نیز در این قسمت به آن افزوده اند.  ز

نتیجه گیری

كرم؟لص؟ آخرین پیامبر  اعتقاد به این كه پیامبر ا
اسالم  و  آسمانى  كتاب  آخرین  قرآن  الهى، 
مهم ترین  از  یكى  است،  الهى  دین  آخرین  نیز 
روایات  و  آیات  كه  است  اسالمى  باورهای 
داده  است.  اختصاص  خود  به  را  متعددی 
هشت  در  دالیلى  ارائۀ  با  مى كوشند  بهائیان 
اول  بخش  در  بپردازند.  باور  این  رد  به  قسمت 
شد  پرداخته  اول  قسمت  چهار  به  مقاله،  این 
)مقالۀ حاضر(، چهار قسمت  و در بخش دوم 
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گرفت.  قرار  مطالعه  مورد  رسول  و  نبى  میان 
یت  بدو باطنى  معنای  به  هفتم،  قسمت  در 
هشتم  قسمت  در  شد.  پرداخته  ختمیت  و 
پاسخ  و  آینده  در  پیامبران  ظهور  بر  قرآن  كید  تأ

گرفت.  به آن مورد بحث قرار 

قرار  نقد  مورد  هشتم(  تا  پنجم  )قسمت  بعدی 
گرفت. در قسمت پنجم، خاتمیت در روایات، 
كرده اند مخالف  كه ادعا  در مورد چهار روایتى 
خاتمیت است، بحث شد. در قسمت ششم، 
تفاوت  مبنى  خاتمیت  رّد  در  بهائیان  دلیل 

منابع

كریم ۱- قرآن 
 ۱۳۷6 االمالى،  محمدبن على،  بابویه،  ۲-ابن 

كتابچى. شمسى، تهران، 
التوحید)للصدوق(،  محمدبن على،  بابویه،  ۳-ابن 

۱۳۹۸ قمری، قم، جامعه مدرسین.
تمام  و  الدین  كمال  محمدبن على،  ۴-ابن بابویه، 

النعمه، ۱۳۹۵ قمری، تهران، اسالمیه.
۵-ابن بابویه، محمدبن على، عیون اخبار الرضا؟ع؟، 

۱۳۷۸ شمسى، تهران، نشر جهان.
 ۱۴0۳ معانى االخبار،  محمدبن على،  6-ابن بابویه، 
جامعه  به  وابسته  اسالمى  انتشارات  دفتر  قم،  ق، 

مدرسین حوزه علمیه قم. 
الفقیه،   الیحضره  من  محمدبن على،  بابویه،  ۷-ابن 

۱۴۱۳ قمری، قم، دفتر انتشارات اسالمى.
باختصاص  الیقین  على بن موسى،  ۸-ابن طاووس، 
قم،  ق،   ۱۴۱۳ المؤمنین،  بامرة  على؟ع؟  موالنا 

دارالكتاب.
 ۱۴۱۴ العرب،  لسان  محمدبن مكرم،  ۹-ابن منظور، 

قمری، بیروت، دار صاد.
 ۱۹۷۹ اللغه،  مقاییس  معجم  ۱0-احمدبن فارس، 

میالدی، بى جا، دارالفكر.
۱۱-اردبیلى، مالاحمد، حدیقة الشیعه.

ملكوت،  پیام  عبدالحمید،  خاوری،  ۱۲-اشراق 
Baha’i Publishing Trust ،۱۹۸6 میالدی، هند

یخ  تار تلخیص  عبدالحمید،  خاوری،  ۱۳-اشراق 
نبیل، ۱۹۹۱ میالدی، ایران، مرآت.

مختوم،  رحیق  عبدالحمید،  خاوری،  ۱۴-اشراق 
لجنۀ ملى نشر آثار امری، ۱0۲ بدیع.

۱۵-اشراق خاوری، عبدالحمید، قاموس ایقان، ۱۲۸ 
ى مطبوعات امری.

ّ
بدیع، بى جا، مؤسسه مل

۱6-اشراق خاوری، عبدالحمید، قاموس توقیع منیع. 
آسمانى،  مائده  عبدالحمید،  خاوری،  ۱۷-اشراق 

۱۲۹ بدیع، ایران، مؤسسه مطبوعات امری.
گنج شایگان.  ۱۸-اشراق خاوری، عبدالحمید، 

القرآن ،  تفسیر  فى  البرهان  سید هاشم،  ۱۹-بحرانى، 
۱۳۷۴ شمسى، قم، نشر بعثة.

۲0-بهاءاهَّلل، اشراقات و چند لوح دیگر، بى تا، بى جا، 
بى نا.

ملى  مؤسسه  آلمان،  بى تا،  ایقان،  ۲۱-بهاءاهَّلل، 
مطبوعات بهائى.

۲۲-بهاءاهَّلل، بدیع، بى تا، بى جا، بى نا.
۲۳-بهاءاهَّلل، جواهر االسرار، بى تا، بى جا.

انوار  مشارق  رجب بن محمد،  برسى،  ۲۴-حافظ 
۱۴۲۲قمری،  امیرالمؤمنین؟ع؟،  اسرار  فى  الیقین 

بیروت، اعلمى.
حیات شاهى،  سیدمحمدرضا،  ۲۵-حسینى، 
تطبیقى  بررسى  برخیزند:  همه  وقتى  سیدحامد، 
شمسى،   ۱۳۹۱ اسالم،  و  بهائى  آئین  منظر  از  قیامت 

گوی، چاپ دوم. تهران، انتشارات 



ء

شماره 12   زمستان 98

235

ینب، چالش های معنای نوین قیامت  ۲6-خانزاده، ز
و   ۲ شماره  شناسى،  بهائى  فصلنامه  بهائى،  آئین  در 

۳، پاییز و زمستان ۱۳۹۵، صص۲۱۲-۱۸۷.
بهائى،  آئین  منظر  از  معاد  ینب،  ز ۲۷-خانزاده، 
تابستان ۱۳۹۸،   ،۱0 بهائى شناسى، شماره  فصلنامه 

صص۲۱۱-۱۵6.
چاپ  مظهریت،  و  الوهیت  علیمراد،  ۲۸-داوودی، 

كانادا، مؤسسه معارف بهائى. دوم، ۱۹۹6 میالدی، 
پیام  انتشارات  صلح،  پیام  فرزین،  ۲۹-دوستدار، 

دوستى، ۱۹۸۵م.
المفردات،  حسین بن محمد،  اصفهانى،  ۳0-راغب 

بیروت، ۱۴۱۲ قمری، دارالعلم.
۳۱-رسولى، دادكریم، حدیث ثقلین حدیثى معروف 
و متواتر، فصلنامه اندیشه تقریب، ۱۳۸6 شمسى، ش 

۱۲، مجمع جهانى تقریب مذاهب اسالمى.
خطبۀ  شرح  در  رساله  سیدكاظم،  ۳۲-رشتى، 

طتنجیه. 
۳۳- رشتى، سیدكاظم، شرح القصیده.

۳۴-رضا، مهیار، فرهنگ ابجد عربى ـ فارسى، بى تا، 
بى جا، بى نا.

مذاهب  و  عقاید  فرهنگ  علیرضا،  ۳۵-سبحانى، 
اسالمى، ۱۳۷۱ شمسى، قم، انتشارات توحید.

۳6-شانظری، جعفر، طباطبایى، مهران، متن متواتر 
سنت،  اهل  منابع  و  شیعى  كتب  در  ثقلین  حدیث 
– علمى  فصلنامه  دو  ۱۳۹۳شمسى،   ،۱۲ شماره 

كاشان. پژوهشى حدیث پژوهى، دانشگاه 
میالدی،   ۱۹۹۵ بهائى،  جهانى  نظم  ۳۷-شوقى، 

كانادا، مؤسسه معارف بهائى.
گلپایگانى، منتخب االثر. ۳۸-صافى 

االمالى)للطوسى(،  محمدبن الحسن،  ۳۹-طوسى، 
۱۴۱۴ قمری، قم، درالثقافه.

تفسیر  فى  التبیان  محمدبن حسن،  ۴0-طوسى، 
القرآن، بى تا، بیروت، دار احیاء التراث العربى. 

محمدبن على بن الحسین،المناقب)لع ۴۱-العلوی، 

لوی(، الكتاب العتیق، ۱۴۲۸ قمری، قم، دلیل ما.
 ۱۴۱0 العین،  كتاب  خلیل بن احمد،  ۴۲-فراهیدی، 

قمری، قم، هجرت.
۴۳-فضل اهَّلل، محمدحسین، تفسیر من وحى القرآن، 

ک، بیروت، ۱۹۹۸م. دارالمال
تفسیر  مرتضى،  شاه  بن  محمد  كاشانى،  فیض   -۴۴

الصافى، مكتبة الصدر، تهران، ۱۴۱۵ق.
 ۱۴۷ بهاءاهَّلل،  حضرت  محمدعلى،  ۴۵-فیضى، 

بدیع، آلمان غربى، لجنه ملى نشر آثار امری.
۴6- فیضى، محمدعلى، حضرت نقطه اولى، ۱۹۸۷ 

م، آلمان، لجنه ملى نشر آثار امری. 
كبر، قاموس قرآن، ۱۳۷۱ شمسى،  ا ۴۷-قرشى، على 

تهران، دارالكتب االسالمیه.
 ۱۳6۷ قمى،  تفسیر  على بن ابراهیم،  ۴۸-قمى، 

شمسى، قم، دارالكتاب.  
كافى،  بن اسحاق،  محمدبن یعقوب  ۴۹-كلینى، 

۱۴0۷ قمری، تهران، درالكتب االسالمیه.
فرجام  بهائى پژوهى،  نگارش  و  پژوهش  ۵0-گروه 

گوی. فرخنده، ۱۳۹۲ شمسى، تهران، 
بى تا،  الفرائد،  كتاب  ابوالفضل،  ۵۱-گلپایگانى، 

مؤسسه مطبوعات امری، آلمان. 
۵۲-لوییس معلوف، المنجد.

 ۱۴0۳ االنوار،  بحار  محمدبن باقر،  ۵۳-مجلسى، 
قمری، بیروت، داراالحیاء تراث العربى.

باب،  حضرت  نصرت اهَّلل،  ۵۴-محمدحسینى، 
كانادا، مؤسسه معارف بهائى. ۱۹۹۵ میالدی، 

االمالى)للمفید(،  محمدبن محمد،  ۵۵-مفید، 
كنگره شیخ مفید. ۱۴۱۳ قمری، قم، 

دانشنامه  االسالمى،  الفقه  دارالمعارف  ۵6-مؤسسه 
جهان اسالم، بى تا، بى جا، مؤسسه دارالمعارف الفقه 

االسالمى.
سلیم بن قیس  كتاب  سلیم بن قیس،  ۵۷-هاللى، 

هاللى، ۱۴0۵ قمری، قم، الهادی. 
�����
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دراسة قضیة قمع البابیین علی یدی میرزا تقی خان فراهانی 
محمد دروگر 

  

ُنبذة

الحب   من  للكثیر  تعرض  الذی  الهامة  الشخصیات  أحد  هو  فراهانى  أمیرنظام  خان  تقى  میرزا 
یخ ایران المعاصر .  والُكره فى تار

من   إطراء  و بمدح  تحظى  ومازالت  حظیت  البارزة  یخیة  التار الشخصیة  هذه  ان  من  وبالرغم 
ایران   یخ  تار من  الماضیین  القرنین  طیلة  أیضا  تعرض  لكنه  االیرانى،  المجتمع  شرائح  مختلف 
تلك   وكانت  مماته  بعد  أو  حیاته  أیام  فى  سواء  والكراهیة  باالحقاد  المشحونة  األحكام  لشتى 

االحكام تشتد احیانا وتضعف احیانا اخرى.  

عن  خروجه  فى  تتمثل  اإلتهام،  لمضان  الدوام  على  أمیرنظام  فیها  تعرض  التى  الجوانب  أحد 
المألوف فى قمع جماعة البابیة. 

المألوف، الى جانب   المألوف ومناهضة الخروج عن  المقالة تسعى للتعریف بالخروج عن  هذه 
القاجاری  الملك  لحكم  االولى  السنوات  خالل  واالجتماعیة  السیاسیة  ایران  اوضاع  دراسة 
ناصرالدین شاه فضال عن القاء نظرة على سلوك میرزا تقى خان السیاسى واالجتماعى  من أجل  

تقدیم تحلیل لهذا الموضوع المهم  

کلمات مفتاحیة 

البابیة،  الحرب،  التمرد،  ناصرالدین شاه،  یة،  القاجار الساللۀ  امیرنظام،  تقى خان  میرزا  ایران، 
البهائیة، محاربة البابیة، االقلیات الدینیة.
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کما یراه البابیون و البهائیون میرزا تقی  خان امیرکبیر 
سّید مقداد نبوی رضوی

ماجستیر فی التاریخ االسالمی ـ جامعة الشهید بهشتی

ُنبذة

میرزا تقى  خان امیركبیر، رئیس الوزراء المعروف فى عهد الملك القاجاری  ناصرالدین  شاه، تمیز 
یخ ایران . أحد تلك الخصائص تتمثل فى قمعه للتمرد الذی قام  بالعدید من الخصائص فى تأر
به أتباع السّید على  محّمد الباب وقد توجه میرزا محمد تقى فى النهایة بإصدار األمر بإعدامه فى 

نهایة االمر. 

بعض  بعدها  ونستعرض  المذكورة  المالحظات  على  عابرة  نظرة  بدایة  نلقى  الخالصة،  هذه  فى 
االوصاف الواقعیة لجماعة االزلیین و البهائیین مع بعض التوصیفات الظاهریة والخفیة لالزلیین 

فى الثناءعلیه ونعمل على تحلیلها . 
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ى الباب وسلوك البابیین حسب نظرة العدالة والحقوق االنسانیة دراسة رؤ
جالة سادات حجازی، ماجستیر فی علم الکالم والعقیدة االسالمیة، جامعة القرآن والحدیث 

محمد تقی جهان اندیش، دکتوراه فی االدیان والعرفان التطبیقی

ُنبذة

هى  وانها  بالوحى  الملهمة  االلهیة  االدیان  سلسلة  فى  جدیدة  حلقة  تشكل  انها  البهائیة  تزعم 
سعت  السبب  ولهذا  االسالمى.  بالدین  المتمثلة  السابقة  بالحلقة  ترتبط  التى  الجدیدة  الحلقة 
ظهور  مع  تتحقق  االسالم  خاتمیة  ان  فیه  تعلن  الذی  الوقت  فى  هذا،  اتصالها  العالن  البهائیة 
موعود االسالم، وان الظهور تحقق فى شخص میرزا على محمد شیرازی- الباب - وحسب وصف 

البهائیة فانها تعتبره القائم بامر االسالم . 

مختلف  من  صدقیتها  مدى  واختبار  القائمیة  مزاعم  وتقویم  لدراسة  االمكانیة  توفر  من  وبالرغم 
لذلك  البشر(  بین  والتكافؤ  الحقوق  ی  )تساو موضوع  فى  البهائیة  لمزاعم  ونظرا  ولكن  الجوانب، 
فاننا نجد ان شخصیة الباب الكبیرة تكون قد حظیت باالهتمام باعتبار انه هو موعود االسالم وانه 

سوف یقیم العدالة والحقوق االنسانیة فى االرض. 

كُتب  فى  الموجودة  والوقائع  ى  للرؤ واضحة  صورة  لتقدیم  حثیثة  جهودا  المقال  كاتب  بذل  لقد 
كذلك  و  االنسانیة(  الحقوق  وقیم  إزاء)مكانة  البهائیین  الموثقة لدى  النصوص  باعتبارها  الباب 

یخ. سعى لوصف سلوكیات البابیین المتأثرة بخطابات زعیمهم وكتاباته التى دونت فى التار

کلمات مفتاحیة

الباب، تشریعات الباب، حقوق االنسان، سلوك البابیین، دورمیرزا حسین على، بهاءاهَّلل.
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الباب وتحدیات مختلف االدعیاء 

نبذة

میرزاعلى محمد شیرازی ولد فى عام ۱۲۳۵ هجری قمری فى مدینة شیراز . تعرف إبان فترة صباه 
زعماء  ثانى  الرشتى  كاظم  السید  وفاة  من  فترة  وبعد  الشیخیة.  وعقیدة  افكار  على  استاذه  عبر 
یجیة وهى  ى مختلفة بصورة تدر الشیخیة وبالتحدید فى عام ۱۲60 هجری قمری قام بطرح دعاو

یة وأخیرا ادعاء النبوة ونسخ التشریعات االسالمیة. إدعاء المهدو كالتالى: ادعاء البابیة و

أن  من  وبالرغم   . مختلفة  فعل  ردود  تبعتها  الشیرازی  میرزاعلى محمد  لدى  االدعاءات  تغییر 
كیدات خاصة على موضوع  البهائیین قبلوا بكل إدعاءاته بصورة تلویحیة، لكن بعضهم یبدون تأ
كل إدعاءاته انطالقا من  بابیته. والبعض اآلخر من الباحثین یقدمون أدلتهم الخاصة على رفض 
اإلشكالیات على مسیرة إدعاءاته والتغییرات التى طرأت علیها . وقد سعى هذا البحث بشكل 
الموافقین والمخالفین له، أن  الباب وأدلة  موجز و من خالل دراسة مسیرة ادعاءات على محمد 
تلك  مسیرة  فى  التغییرات  یة  رؤ خالل  من  وذلك  الذكر  اآلنفة  اإلدعاءات  بطالن  أو  صحة  یبین 

االدعاءات فقط.
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تنبؤات عبد البهاء الخاطئة

ُنبذة

یخ األشخاص المختارون من قبل اهَّلل سبحانه وتعالى بصورة خاصة عن سائر  لقد تمیز طیلة التأر
العلم  هى  االنبیاء؟مهع؟  بها  تمیز  التى  المشتركة  الخصائص  تلك  جملة  ومن   . العادیین  الناس 
یمنحها لخاصة أولیائه تصونهم من الوقوع  والعصمة االلهیة التى یتفضل بها اهَّلل سبحانه وتعالى و
یحظون بالعلم والعصمة ومصانون من  فى الخطأ، والبهائیون ایضا یرون ان زعماءهم مختارون و
التالیة وهى أن هؤالء  الخطأ، لكننا من خالل دراسة حیاة زعماء البهائیین توصلنا الى النتیجة 
لم یكونوا محصنون من الخطأ وكانوا محرومون من العلم اإللهى بل انهم لم یكونوا یحظون بالمعرفة 

الالزمة التى یحظى بها أحد الكهنة والمرتاضین العادیین . 

أحد  افندی(،  )عباس  عبدالبهاء  لدى  والعصمة  العلم  مزاعم  البدایة  فى  تتناول  المقالة  هذه 
زعماء البهائیة وتدرس بعدها نماذج من تكهناته التى لم تتحقق، وكل واحدة من تلك النماذج 

تمثل شاهدا على انعدام العلم والعصمة لدیه.

کلمات مفتاحیة 

عبدالبهاء، العلم االلهى، العصمة االلهیة، التكهنات، المختارون من قبل اهَّلل.
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کرم؟ص؟ الخاتمیة الخالدة للنبي اال

زینب خانزاده

ُنبذة

اختصت  التي  االسالمیة  المعتقدات  أهم  یمثل  محمد؟لص؟  كرم  اال النبي  بخاتمیة  االیمان 
النبي  فان  االسالمیة  المصادر  حیث  ومن  الشریفة،  واألحادیث  المباركة  اآلیات  من  بالعدید 
قب ب )الخاتم( الذي اختتم به اهَّلل سبحانه 

ُ
كرم؟لص؟ هو الوحید من أنبیاء اهَّلل تبارك وتعالى ل األ

یة  ي األخیر واإلسالم هو خاتمة األدیان السماو وتعالى االنبیاء . والقرآن الكریم هو الكتاب السماو
التي اختارها اهَّلل للبشر. ولن ینسخ هذا الكتاب وهذا الدین الى یوم القیامة والمعاد ولن یبعث 
العقیدة األصیلة للمسلمین، نجد جماعة  والى جانب هذه  للبشریة.  نبیا آخر  تبارك وتعالى  اهَّلل 
اإلتیان  یحاولون  الذین  البهائیون  بینهم  ومن  كرم؟لص؟،  األ النبي  بخاتمیة  یؤمنون  الذین ال  من  
لدحض  المصادر  أحد  البهائیة،یمثل  شبهات  على  الرد  ُكتیب   . العقیدة  هذه  على  للرد  بأدلة 
تبویبه في ثمانیة محاور. والهدف من  السؤال رقم ۱۵ والذي جرى  التي عقبت على  تلك األدلة 
الرد  في  المستندات  العدید من  وتقدیم  الثمانیة  االقسام  وتمحیص هذه  نقد  الحالي هو  المقال 
ُكتاب البهائیة في هذا المجال. في الجزء األول من هذا المقال، تناقش  على األدلة التي اوردها 
األدیان  بین  الفجوة  و  اإللهیة،  العلوم  بالنهائیة  و  األدیان  تجدید  ضرورة  األولى:  األربعة  األقسام 
یة، واالدعاء بأن الجمیع یعرفون دینهم األخیر، وآیة خاتم النبیین. یتناول الجزء الثاني من  السماو
هذه المقال األقسام األربعة التالیة: الخاتمیة فى االحادیث، الفرق بین النبي و الرسول، المعنى 

كید القرآن على مستقبل األنبیاء. الباطني للبدئیة و الختمیة، وتأ

کلمات مفتاحیة 

الخاتمیة، النبي، الرسول، االسالم، البهائیة.
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The Finality of the Holy Prophet of Islam (peace be upon him)

 Part 2

Zeinab Khanzadeh

Abstract

Belief in the finality of the Prophet Muhammad (P.B.U.H) is one of the most import-
ant Islamic beliefs that has been supported by numerous Quranic Verses and Traditions 
(Ahadith). According to Islamic sources, the Prophet Mohammad (peace be upon him) is 
the only prophet who has been nicknamed as "Khatam"-the last - by God, the Almighty; 
meaning he is the last of the divine prophets. The Quran is also the last divine book, and 
Islam is the last religion revealed by God. Until the Day of Resurrection, this religion and 
Book will not be abrogated, and there will be no other prophet for mankind. 

Apart from this genuine Islamic belief, there are groups of disbelievers, including the 
Baha'is, who try to refute this belief. The Bahais’ pamphlet entitled “Eliminating the 
Doubts” is one of the sources that addressed this Issue in question 15 in eight sections. 

The purpose of this article is to review those eight discussions and provide several docu-
mentation to answer the claims of the Baha'i writers stated in this regard. In Part 1 of this 
paper, the first four sections were discussed: the necessity of renewal of divine religions 
and the unlimited divine knowledge, the division between divine religions, all claim their 
religions as the final religion, and the verse of Khatam al-Nabi'ein. The second part of this 
paper discusses the next four questions, finality in the traditions, the difference between 
the Arabic wondy “Nabi” and “Rasul”, the intrinsic meaning of first and finality, and the 
Qur an's emphasis on the coming of the prophets.

Keywords

Finality, Prophet Muhammad (p.b.u.h), Islam, Baha'i
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False Predictions of Abdul Baha

Maryam Agah

Abstract

Through history, there have been some particular features of divine prophets that dis-
tinguished them from ordinary people. Among these traits that are common to all the 
prophets is divine wisdom and infallibility given to them by the grace of God. Baha'is 
also considers their leaders as knowledgeable and infallible. By studying the lives of the 
Baha'i leaders we conclude that they were immune from error nat had divine knowledge, 
but even They less knowledge than a foreteller or an ascetic.

This article first examines the claims of divine knowledge and infallibility for one of the 
Baha'i leaders, Abdul Baha (Abbas Effendi), and then surveys examples of his unrealized 
prophecies and foretell. Each of these examples is an evidence of his lack of knowledge 
and infallibility.

Key words

Abdu'l-Baha, Divine knowledge, Divine Infallibility, Prophecy, Divine A ppointment.
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Bab and the Challeng of His Different Claims

Narges Haji Ghorbani, Azin Ghajar

Abstract

Mirza Ali Mohammad Shirazi was born in Shiraz in 1235 AH. As a child student, he be-
came acquainted with the ideas and beliefs of Sheikh’is through his teacher. Shortly after 
the death of Seyed Kazem Rashti, the second leader of the Sheikh’is he from 1260 AH, 
gradually raised various claims, including: claims of being the Bab, claims of Mahdism, 
claims of Prophethood, and abolition of Islamic laws.The change in the claims of Mirza 
Ali Mohammad Shirazi has had different reactions. Although the Baha'is have implicitly 
accepted all of his claims, they place particular emphasis on his claim to be Bab. 

Some other scholars have argued against all of his claims on the bases of changes hap-
pened to his claims. In this paper, it is attempted to summarize, by examining the course 
of Ali Mohammad Babs' claims and the arguments for and against these claims, the va-
lidity or nullity of the said claims by only looking from the perspective of changes in his 
claims.
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A Survey of Babs' Views and the Practice of Babis from the Per-
spective of Justice and Human Rights

Jaleh Sadat Hejazi, MS in Islamic Theology and Quran, University of Quran and Hadith

Mohammad Taqi Jahan-Andish, PhD of Religions and Comparative Mysticism

Abstract

Baha’is and Baha'ism claim to have been a new descendant of a chain of divine religions, 
which came in the wake of their former circle, the Islamic religion. Therefore, to illustrate 
their connection, they refer to the termination of Islam as the emergence of the Promised 
Person of Islam, and consider Mirza Ali Mohammad Shirazi (Bab) as the Promised one 
and the Qaem of Islam(Mahdi)in their interpretation. 

The veracity and realism of this claim can be explored and pursued in many ways.In the 
light of the Baha'i claim to the issue of "equality of rights and equality between humans" 
and Bab's great personality among them, in comparison to the justice and the human 
rights promised by Islam have been taken into consideration.

This article attempts to give an overview of the views and facts in the books of Bab as 
authentic texts among Baha'is regarding the "status and value of human rights" and the 
performance of the Bab is, influenced by the words and writings of their leader.

Keyword

Bab, Babs' religious orders, Human Rights, Bab is Practice, Mirza Hossein Ali, Baha'u'llah
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Mirza Taghi Khan Amir Kabir in the Eyes of the Babis and Baha is

Seyed Meghdad Nabavi Razavi

Master of Islamic History, Shahid Beheshti University

Abstract

Mirza Taghi Khan Amir Kabir, the well-known chancellor of Nasser Al-Din Shah Qajar, 
is identified with several features in the Iranian history. One of these features is suppress-
ing the uprisings of followers of Ali Mohammad Bab and finally his order for his execu-
tion. This article gives a brief overview of these points and then examines and analyzes 
some of the actual descriptions of the Azal is and the Baha is, along with some outward 
and esoteric descriptions of Azal is in his praise.
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The Babi Rebellions and the Reaction of and Reasons Mirza 
Taghi Khan Farahani

Mohammad Derogar

Abstract

Mirza Taghi Khan Amir-Nezam Farahani is one of the great men of contemporary his-
tory who has been subject to different praise or hatred views . Although this historical 
character has been widely praised by various segments of Iranian society, but throughout 
the past two hundred years, both during and after his life, he has always been somehow 
judged from the grudge and spite point of view. One of the things Amir has always been 
accused of is dissent suppression in the repression of Babis. 

In this article, we will analyze this important issue by providing a definition of dissent and 
dissent suppression, along with an examination of the social and political situation of Iran 
during the early years of Nasser Al-Din Shah Qajar's reign, as well as a look at the social 
and political behavior of Mirza Taghi Khan.

Keywords 

Iran, Mirza Taghi Khan Amir Nezam, Qajar Dynasty, Nasser Al-Din Shah, Rebellion, 
War, Bab’ism, Baha'ism, Babi’s suppression, Religious Minorities.
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