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 ا  و النصاري ان الذین آمنوا و الذین هادو

 والصابئین و المجوس و الذین   اشركوا

 ان اهلل یفصل بینهم  یوم القیامه .

 (71)قرآن ، سوره  حج، آیه 

 ترجمه: همانا خداوند، روز قیامت ، میان مسلمانان

 یهودیان، مسیحیان ، صائبین و مجوسیان و كسانی

 كه براي خدا شریک قرار داده اند، داوري خواهد 

 كرد.    

 ل من فی الوجود یطلب صیدا ك

 انما   االختالف  فی   الشبكات 

 از : شیخ بهاء

 یعنی اندر زندگی هر كس پی صیدي رود

 لیک  باشد  اختالف  شیوه ها  در دامها 

 ترجمه: غالمرضا جمشیدي نژاد 
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 پیش گفتار 
ررسي ومطالعه ي عيني و نظري است، كه در مطالب تحقيقي اين كتاب، محصول چند سال تحقيق و ب

توجيه تاريخ و فلسفه ي ديني فرقه ها و كيشهاي: شيخي، بابي ، بهايي، و پاكدايني ) مكتب كسروي( 

انجام شده است. مذاهب نامبرده كيشهايي هستند كه در اوضاع نابسامان دوره ي قاجاري پديد آمده 

ان و ممالك ديگر دارند، مطالعه ي اين كتاب، تا اندازه اي اند، كه هم اكنون كم و بيش پيرواني در اير

خواننده را به اوضاع آشفته ي اجتماعي و مذهبي آن دوره متوجه كرده وبا وضع مذهبي وطرز تفكر 

 علماي مذهبي ايران آن زمان آشنا مي كند.

ي است ؛ شيوه ي گفتار و نوشتار ما درباره ي مذاهب نامبرده در اين كتاب، دور از تعصب و غرض ورز

بحث ما به هيچوجه جنبه ي ابطال و رد ويا طرفداري از هيچ عقيده و مذهبي ندارد، بلكه هدف ما فقط 

مي  شمرده« تاريخ اديان » است كه شعبه اي از « دين شناسي تطبيقي»از نظر علم  تحقيق و بررسي

 شود ودر آن علم، بي طرفي و بي تعصبي، شرط اصلي مطالعه است.

ي اين نكته در اينجا الزم است كه ما در اين كتاب و آثار ديگر خود، از جهت اينكه به كيشهائي يادآور

اطالق كرده ايم، گاهي مورد خرده گيري « مذهب» كه مورد بحث و تحقيق قرار داده نام  -حق يا باطل –

م و شيعه نظر اسالبعضي اشخاص سطحي واقع شده ايم؛ بدين معنا كه گفته اند: نبايد به كيشهايي كه از 

 ، اطالق شود.« مذهب » باطل شمرده ميشوند، مانند: مذاهب باب و بهاء عنوان 

پاسخ ما اينست كه شيوه ي كارما، رديه نويسي و ابطال مذاهب باطل نيست، بلكه هدف ما مطالعۀ تاريخ 

، كه شعبه اي از ادياني و بررسي از نظر علم تاريخ اديان است؛ آشنايان به علم تازه ي تاريخ اديان

اعم از حق  -جامعه شناسي است، ميدانند كه درآن علم، همه ي كيشها و آئينهايي كه جنبه ي ديني

خوانده ميشوند، غرض اصلي درآن علم تحقيق و بررسي محض « مذهب»يا « دين» دارند، بنام  -يا باطل

چون ما  بنابراين، -ه كه بايد باشندآنچنانكه بوده اند، نه آنگون –از تاريخ و فلسفه اديان و مذاهب است 

چه حق و  –هم در اين كتاب به شيوه ي تاريخ اديان وارد بحث شده ايم، از اين رو هر دين و مذهبي را 

 كه داراي عقايد و آداب و اساطير باشد، بنام مذهب و يا دين خوانده ايم. –چه باطل 

اين كتاب بداند كه غرض ما، رديه نويسي نيست؛ به هر منوال، خواننده ي عزيز بايد شيوۀ بحث ما را در 

بلكه صرفا تحقيق و بررسي است و هدف اصلي ما، بيان مطالب اصلي و جستجوي انگيزه هاي 

روي  –آنگونه كه بوده، نه آنگونه كه بايد باشد  –رويدادهاي تاريخي و مذهبي و ارتباط ميان آنها است 

تمنا دارد  –و چه هواخواهان مذاهب مورد بحث در اين كتاب چه مخالفان  -اين مبنا از خوانندگان عزيز

كه مطالب اين كتاب را، با دقت مطالعه فرمايند و احيانا چنانچه مواردي با مذاق و سليقه مذهبي آنان 
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ذارند و بگ« حقيقت تلخ» سازگاري نداشت، نگارنده را بي تقصير دانسته و گناه و تقصير را به گردن 

 ژوهشگر مطالب تحقيقي هستم، نه يك نويسندۀ مغرض.بدانند كه حقير، پ

با همه ي اين اوصاف گفتار و نوشتار ما در اين كتاب، نمي تواند بكلي دور از لغزش و اشتباه باشد، لذا 

از خوانندگان صاحب نظر و بي غرض انتظار راهنمايي دارد كه در چاپهاي بعدي در صدد اصالح آن 

 دوستاني كه در تأليف اين كتاب بمن كمك كرده اند، سپاسگزاري كنم.برآيد. در اينجا الزم است از 

 4/5/1551تهران  -يوسف فضائي
 

 مقدمۀ چاپ دوم 

اينك در اين چاپ، يعني نشر دوم، با تجديد نظر در بعضي موارد به مسائل مقدماتي زير اشاره مي شود: 

لسفه و عقايد مذهبي آئين هاي بايد دانست كه در اين كتاب، بطور مختصر از تحوالت تاريخي و ف

 بحث مي كنيم.« دين شناسي تطبيقي» شيخيه و بابيه و بهائيه، با شيوه تحقيقي

ريشه فكري و عقيدتي آن آئين ها از نظر تحولي، از مذاهب قديمي آب مي خورد. طريقه  هاي باب و 

، در درجۀ دوم، از نظر خوانده شده اند« بابيگري و بهائيگري» بهاء كه در اين كتاب تحت عنوانهاي 

عقيده مربوط به كيفيت ظهور مهدي موعود، از مذاهب شيخي، كه يك طريقۀ منحرف از شيعۀ دوازده 

 امامي است، سود جسته اند. 

كساني كه معموال دربارۀ آن آئين ها بحث كرده و مطالبي درآن باره نوشته اند، عمدتا قصد ابطال آنها 

يده اند به هر وسيله اي آنها را رد كنند. شكي نيست چنين روشي نمي را داشته اند؛ از اين رو، كوش

تواند دور از تعصب و پيش داوري باشد، و بطور درست تحقيق حوادث نمايد. وقتي پاي تعصب بيجا و 

غرض در ميان باشد، بيشتر حقايق نهفته خواهند ماند؛ ولي چون هدف ما و شيوۀ ما در اين كتاب، بجاي 

طرفداري و اثبات، حقيقت جوئي و تحقيق واقعيات است، قهرا از اغراض شخصي و ابطال و رد و 

 خصوصي بركنار مي باشد؛ از اين رو، روش و شيوۀ حقيقت جويي محض مبناي بحث و استدالل ماست.

ولي بايد متوجه بود و اين موضوع را در نظر داشت، اگر در اثناء تحقيق و منشاء يابي در عقايد ديني، 

بعضي از مذاهب و عقايد برخورد حاصل شود و در مواردي بامذاق و سليقه ي بعضي دينداران  گاهي با

و پيروان مذاهب مورد بحث، اظهار حقيقت تلخ تلقي شود، امر عمدي و به عنوان ابطال و رد نيست، 

 بلكه امري است استلزامي و غير قابل اجتناب.

ي اديان و مذاهب بوده و هست، كه اديان و عقايد از نظر علم جامعه شناسي، يك قانون كلي در همه 

ملل از يكديگر سود جسته متأثر شده واز اديان و عقايد سابق تر از خود ريشه گرفته و نشأت يافته 

 چه دينهاي قديمي و چه دينها و مذهبهاي نو ظهور. -اند

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

قان علم اديان، يكي اين همان قانون تحول و تكامل است كه در همه چيز جاري و حاكم است. كار محق

همين است كه اديان و مذاهب قديم و جديد را با هم تطبيق  و مقايسه كنند و ارتباط و پيوستگي آنها 

 گويند.« تطبيق اديان »يا « دين شناسي تطبيقي» را روشن سازند؛ اين كار را درآن علم 

ب نوشته ايم، تحقيق و بررسي كار ما در اين كتاب، ودر همه ي كتاب هاي خود كه در باب اديان و مذاه

 «شيخيگيري ، بابيگري و بهائي گري»در ارتباط و پيوستگي مذهبهاي مورد بحث در اين كتاب يعني 

 است. «دين شناسي تطبيقي » نسبت بهم و مذاهب ديگر است؛ بعبارت ديگر، شيوه ي ما در اين كتاب

ي بيشتر از همه از مذهب تشيع و شيعه چنانكه پائين تر روشن خواهد شد، مذاهب شيخي و بابي و بهائ

دوازده امامي سوء استفاده كرده و بر عقايد و اساطير آن نهاده شده اند؛ اگر چه در ظاهر چنان بنظر 

مي آيد، كه في المثل بابيگري و بهائي گري، مذهبها ودينهاي نوظهور و مستقلي باشند، ولي اگر اساس 

تطبيق ومقايسه شوند، ارتباط و پيوستگي آنها با تشيع و معارف و اساطير آنها با اديان و مذاهب سابق 

اسالم واديان و مذاهب ديگر روشن مي شود. بطور كلي اين سه مذهب بويژه بابيگري و بهائي گري، 

مشتمل بر مجموعه اي از عقايد ، اساطير ، قوانين و فلسفه ي ديني هستند، كه در درجه نخست، بر 

يعه و اسالم، پيدا شده اند و در درجه ي دوم برگفته ها و فلسفه هاي سياسي اساطير و عقايدي كه در ش

و اخالقي ملل گذاشته شده و بصورت تلفيقي نو درآمده اند. بطور كلي بايد گفت بيشتر اديان و مذاهب 

گذشته هم در هنگام پيدايش و ظهور خود، اين چنين بوجود آمده و در راه تحول و تكامل خود با 

 زمان ها و مكانها و فرهنگ اقوام تطبيق شده اند.مقتضيات 

شايد اين قانون تحول براي كساني كه در علم تاريخ اديان تحقيق نكرده اند قابل قبول نباشد؛ ولي اگر 

بخودشان كمي زحمت دهند و اديان و مذاهب را از نظر قوانين جامعه شناسي مورد دقت و تحقيق قرار 

ن خواهند شد و چنين نتيجه خواهند گرفت كه : همه ي اديان متكامل و دهند، با ما هم فكر و هم زبا

و « Totemismeتوتميسم  » نو پيدا به جز اسالم صورت تحول و تكامل يافته ي اديان ابتدائي يعني 

ريشه گرفته « Tabos –تابوها » هستند و بيشتر واجبات و محرمات آنها از « Animismeآني ميسم » 

 توتميسم و آني ميسم نگاه كنيد به :  است . ) درباره ي

 ( 888و  184، انتشارات توكا، ص  1551دكتر يوسف فضايي: بنيانهاي اجتماعي دين، چاپ تهران 

به هر منوال ، منابع كار و مبناي تحقيق ما در اين كتاب، بيشتر، نوشته ها و گفته هاي خود پيشوايان 

نسته ايم، از گفته ها و نوشته هاي دشمنان آنها صرفنظر شيخيگري ، بابيگري و بهائيگري است؛ وتا توا

كرده و بطور مستقيم ، نوشته هاي پيشوايان آن مذاهب را منبع قرار داده ايم، ولي، دست يافتن به 

منابع اصلي و كتابهاي سيد علي محمد باب و بهاء اهلل پيشوايان و شارعان آئين هاي باب و بهاء، كاري 

 بود بس دشوار. 
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كه بابيان وبهائيان اين نوع كتابها را به علل مذهبي در دست رس همگان قرار نمي دهند، از اين چه آن

متوسل شد وما هم به چنين وسايلي متوسل « لطايف الحيل» رو، بايد در بدست آوردن آن كتابها، به 

 شده ايم.

ز مذهب شيعۀ نكته ي ديگر اينكه اين سه مذهب از يكديگر منشعب شده اند. يعني شيخيگري، ا

دوازده امامي برخاسته، بدين معنا كه شيخيگري همان مذهب دوازده امامي است با اين تفاوت كه در 

عقايد  تازه « معراج» اين مذهب بيشتر درباره ي امامان غلو شده و در باب امام غايب، معاد و موضوع 

ايد تازه اي بهمرسانيده و اي اظهار شده است ، وبابيگري هم از شيخگيري بوجود آمده و سپس، عق

 باالخره بهائيگري صورت منظم و شكل يافته ي بابيگري است.

مطالب هر كدام اين سه مذهب را ، در يك بخش جداگانه مورد بحث قرار ميدهيم، ودر بخش چهارم 

مكتب كسروي را مورد بحث قرار مي دهيم از اين رو، مطالب اين كتاب مشتمل بر چهار بخش است كه 

 نظر خواننده ي عزيز را با آنها جلب ميكنم. اينك 

  1554تهران  -يوسف فضايي

  71/4/25بتاریخ در حال چاپ متن صورتجلسه توقیف كتاب 

 

 
 مقدمۀ چاپ ششم

با افزودن مطالب تازه ي ديگر  -اينك چاپ ششم اين كتاب با حروف چيني مجدد وبا تجديد نظر كلي

ه مطالعات جديدتري درآن باره، ارائه وتقديم عالقه مندان كه در نتيج –و حذف بعضي مسائل از آن 
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مي شود؛ از اين رو، مي توان گفت سي در صد از مطالب كتاب در جهت جامعيت مطالب آن ، تغيير 

 نموده و تكميل گشته است.

وضع چاپهاي قبلي اين كتاب، از نظر حروف و كيفيت چاپي مطلوب نويسنده نبوده است. زيرا ناشر 

، كه بدون قرار داد و توافق ، بارها آن را چاپ و پخش مي نمود، به نويسنده فرصتي نمي داد  قبلي آن

كه در كميت و كيفيت مطالب و طرز چاپ آن دخالت و تجديد نظر نمايد. هم چنين وضعيت سياسي و 

ه آشنا نصل چاپ اول آن، كه در چاپخان15/4/58اجتماعي گذشته مانع از آن كار بود. چنانكه در تاريخ 

 چاپ مي شد، از طرف ساواك توقيف شد، كه عين آن دستور در صفحه قبل چاپ شده است.

اما در اين نشر، حتي المقدور ، تغييراتي در جهت تكميل مطالب آن به عمل آمده و طبق معمول ، 

همانطور كه در مقدمه ي چاپهاي اول و دوم اشارت شده، اين كتاب داراي خصوصيات علمي وروش 

 ق زير مي باشد:تحقي

در تأليف مطالب آن كوشيده ايم ، با نظر تحقيق و استدالل دور از تعصب و پيش داوري، باروش -1

بررسي جامعه شناسي ديني، و با استناد به مدارك و اسناد معتبر تاريخ و فلسفه ي آئين هاي بابيگري، 

تماعي و منشأ بابي عقايد و بهائيگري و كسروي گرائي را، بخصوص از نظر تحول فرهنگ مذهبي و اج

 افكار، و تعليل علل و عوامل آنها بيان نمائيم.

در بررسي موضوعات و تحقيق مسائل، در هنگام استنتاج نتايج و اظهار نظر درآن مسائل كوشيده   -8

 ايم:

اي از منابع مربوط به خود آن ائين ها و اسناد تاريخي و ورساالت و مقاالت و الواح و نوشته ه  -اوال

محققان و صاحب نظران آن ها استفاده كنيم؛ از اين رو، نوشته ها و كتابهائي كه درآنها اعمال غرض، 

ونظر اثبات يا رد معمول شده واز اين جهت دور از علميت و شيوه ي حقيقت جويي هستند، كمتر مورد 

 ارجاع و استنادما قرار گرفته اند.

غير علمي، راه حقيقت جوئي و تحقيق و تطبيق و استدالل در بيان مطالب، به جاي پيش داوري  -ثانيا

پيموده شود و سعي كرده ايم ، پاي قلم از جاده ي واقع گرائي منحرف نشود؛ از اين رو، امر قضاوت 

 دربارۀ آن آئين ها به عهده ي خوانندگان منصف و اهل منطق گذاشته شده است.

سبكي ساده و روان، اما مستدل و شامل تاريخ مطالب تحقيقي كتاب، حتي المقدور، بابيان و   -5

تحوالت و اساس عقايد و احكام و مناسك آن آئين ها به گونه مختصر تنظيم و در اختيار خواننده قرار 

داده شده است؛ وغالبا فقره هاي عربي منقول از كتابهاي سيد باب و بهاء اهلل و كتب ديگر، به فارسي 

 د از معاني آنها آگاه گردد.ترجمه شده است تا خواننده بتوان
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منظور از بيان آن مطالب در اين كتاب، شناسانيدن كم و كيف وجهت مكتبها و ائين هاي مورد بحث 

قرار گرفته در آن، وتحقيق در منشأ عقيدتي، ديني، اجتماعي و سياسي آنهاست، تا مردم عالقه مند 

 راه عاميانه و غير علمي و نا آگاهانه. از راه شناخت درست و علمي باآن مكاتب مواجه شوند، نه از

به علت نبودن آزادي بيان و قلم براي توجيه علل اجتماعي و سياسي   –اگر چه در متن كتاب غالبا 

در چاپهاي گذشته فقط از منشأ و عوامل فكري و مذهبي و عقيدتي  -پيدايش آن آئين ها در رژيم سابق

تجديد نظر شده در اين چاپ كتاب اشاراتي شده است،  آنها بحث شده است؛ ولي ، چنانكه در موارد

در اينجا مي خواهيم اين موضوع را يادآوري كنيم كه : زمينه ي اجتماعي و اقتصادي و سياسي جامعه 

اگر چه هدف آنها نامناسب و غير قابل قبول منطق  -ي ايران دوره ي قاجاري، براي قيام باب و بابيان

ستضعفان به تنگ آمده، براي رهائي از مظالم و استبداد  خانمها و و شورش زحمتكشان و م –بوده 

عمال دولت فئودالي قاجار، قوي تر از زمينه هاي فكري و عقيدتي و مذهبي بوده است. بلكه زمينه هاي 

فكري و عقيدتي برآن عوامل مبتني بودند. زيرا وضعيت اجتماعي و سياسي اختناق آميز و وضع طبقاتي 

ستبداد عمال دولت قاجار، و اجحاف مالكان به دهقانان تيره بخت، چنان مردم را در فشار و زورگوئي و ا

از دهقان و كارگر و پيشه  –اقتصادي وجهالت قرار داده بود كه آنها، يعني همه اقشار طبقه زحمتكش 

رهاند، در در انتظار فرج و ظهور امام غايب نجات بخش بودند، تا آنها را از آن وضع ب -ور و خوش نشين

اين وقت بود كه، سيد علي محمد باب ادعاي خود را آشكار كرد و آن مردم بدون اينكه او را از نزديك 

ببينند و برنامه و افكار او را درست سبك و سنگين كنند، او را نجات دهندۀ خود شمرده و در بيشتر 

ين، همراهي آنها از سيد باب شهرها و دهات ايران دست به شورش عليه دولت و عمال او زدند. بنابرا

 اقتصادي –تقريبا بدون آگاهي درست از هدف و آرمان ذهني او، بيشتر ناشي از وخامت اوضاع اجتماعي 

بود. روي اين اصل بايد گفت كه: قيام طبقۀ زحمتكش و مستضعف و دهقانان مفلوك، و اجابت دعوت 

دولت قاجار، كه همان بزرگ مالكان بودند، سيد علي محمد باب، قيام و شورش عليه نظام فئوداليزم و 

براي رهائي از اجحافات طبقۀ حاكمه بوده است. اگر درآن وقت، رهبري آن قيام به عهدۀ اشخاص آگاه 

اجتماعي استوار مي شود، يك  –از اوضاع اجتماعي بود، و حركتشان بريك برنامۀ درست اقتصادي 

لطنتي حامي طبقۀ استثمار گر رخ مي نمود، و پيشرفت انقالب عمومي ضد نظام ارباب  رعيتي و رژيم س

و حركت تكاملي جامعۀ مايك قرن جلو مي افتاد. ولي افكار و اهداف ذهني و تخيلي و احيانا منحرف 

 كننده ي سيد علي محمد باب، تحقق آن انقالب را به بيراهه كشانيد.

ت اصلي مورد بحث مادر اين كتاب در مورد ارزيابي محتوا  و هدف آئين هاي باب وبهاء كه موضوعا

هستند، بايدگفت كه: به علت ذهني و تلفيقي بودن آنها جوابگوي نيازهاي اجتماعي و اقتصادي و 

عقيدتي آن روز جامعۀ ايران نبودند. زيرا نه برنامۀ اساسي  اقتصادي داشتند، ونه افكار و فلسفۀ منطقي 
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د قرن نوزدۀ غرب، و تحوالتي كه در سياست و شيوه نو و پيشرو، بلكه در رابطه با مقتضيات عصر تجد

هاي فكري و اجتماعي كه درآنجا پديد آمده بود، در افكار جانشينان باب) نه خود باب(، يعني پيشوايان 

آئين هاء) بهاء اهلل، عبدالبهاء و شوقي افندي( نيز اثر گذاشته بود. از اين جهت بود كه: آنها مذهب خود 

-8طرفداري از وحدت اديان، -1             مقوله و هدف  جهاني و كلي گردانيدند :را، پيام آور چهار 

اعالم تشكيل بيت العدل اعظم به  -4طرفداري از تحقق وحدت انساني .  -5طرفداري از وحدت زبان، 

عنوان يك مجمع عمومي جهاني. اعالم اين انديشه ها و آرمانها از سوي پيشوايان ائين بهاء حاكي از 

مان تأثري است كه آنها از تمدن غربي پيدا كرده بودند. اين آرمانها مدتها قبل از آن پيشوايان، در ه

انديشه هاي جديد عصر نهضت اروپائي و غربي بود. اين انديشه ها و آرمانها، كه بهائيان برآنها اصرار 

گونه راه حلي براي رفع مشكالت ورزيده اند، اوال از پيامهاي ابتكاري پيشوايان آنها نبوده، و ثانيا هيچ 

 موجود مردم زحمتكش ايران نبودند.
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 مقایسۀ آئین هاي باب وبهاء با اسالم

نمي خواهم در اين مقدمۀ كوتاه در صدد مقايسۀ آئين هاي باب و بهاء با اسالم برآئيم؛ ولي مي خواهيم 

يند ادياني هستند كه مطابق باين موضوع اشارت كنيم كه: آن آئين ها، به ادعاي پيروان خود كه مي گو

مقتضيات عصر جديد تشريع شده اند، در مقايسه با اسالم و ابعاد و جهات سه گانه ي آن) يعني بعد 

سياسي و حكومتي، بعد ديني و عقيدتي و بعد فرهنگي و فكري و فلسفي( كه نسبت به اديان بزرگ 

ك قارۀ بزرگ ، به كل آن قاره، و يا موجود جهان كمال و برتري دارد ، مانند مقايسۀ يك كشور در ي

 مقايسۀ يك فرزند ناخلف، به يك خانواده ي پرفرزند است.

ميرزا حسين علي بهاء را، كه به قول « اقدس » سيد علي محمد باب و « بيان» براي مثال، اگر كتبهاي 

د ب چنچنانكه در بخش سوم كتا -آنها ناسخ قرآن هستند ، به شكل و محتواي قرآن مقايسه كنيم

به اين نتيجه مي رسيم كه: هم سيد باب و هم بهاء اهلل كوشيده اند ، جمالت  –مورد را مقايسه نموده ايم 

و يا به اصطالح، آيات كتابهاي خود را از نظر شكل، مانند آيات قرآن تنظيم كنند، يعني از قرآن تقليد 

ا در بيشتر موارد با تلخيص، احكام خود را كرده و مانند سازي نموده اند. واز نظر محتوا و مفهوم نيز ، ي

 در رابطه با احكام قرآن و اسالم رائه دهند و يا درست ! احكامي ضد احكام قرآن بياورند.

در مورد بعد عقيدتي و فلسفۀ ديني و كالمي، فلسفه ي ديني و كالم آئين هاي باب وبهاء نسبت به 

ثبات و عيان ساختن آن، حاجت و به بيان نيست؛ ودر اسالم ، چنان فقير و محدود و حقيرند كه، براي ا

برابر مسائل متنوع و غني عقيدتي و كالمي) الهيات و تئولژي( اسالم، به خصوص در مذهب شيعه اثني 

عشري، كه شيخ طوسي ها و شيخ مفيدها ، عالمۀ حلي ها و محسن فيض كاشاني ها، هر كدام آنها در 

رشان حكايت دارند، درياي مواجي شمرده مي شوند و در برابر مسائل عقيدتي و كالمي، چنانكه آثا

كتابهاي كالمي عميق مثل اوائل المقاالت شيخ مقيدو تجريد االعتقاد خواجه نصير طوسي و انوار ملكوت 

عالمۀ حلي، وكفايه الموحدين سيد اسماعيل طبرسي، چند كتاب معدود كالمي بهائي، مثل ايقان بهاء 

ابوالفضل گلپايگاني و مفاوضات عبدالبهاء ، كه اغلب آنها نيز براساس مباحث و مسائل  اهلل، الفرائد ميرزا

 است.« مشت با خروار» كالمي مطروحه در اسالم تنظيم شده اند، بسيار حقيرند: مثل مقايسۀ 

ودر مورد احكام و مسائل فقهي و قوانين متنوع جزائي و حقوقي وتجاري و عبادي و سياسي اسالمي ، 

ر كدام از مذاهب فقهي اسالم، بخصوص مذهب شيعۀ جعفري، كه محصول كوشش هاي علمي هزار در ه

و دويست ساله ي فقها و مجتهدان بر مبناي قرآن و سنت و اجماع و احكام عقلي مي باشند، در مقايسه 

قه ف با احكام فقهي و مسائل اجتماعي تلفيقي آئين هاي باب وبهاء ، كه در بيشتر مسائل و احكام به

اسالمي و در بعضي موارد، به حقوق اجتماعي جديد اروپائي متكي است، و در چند كتاب محدود بهائي 
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، مثل گنجينۀ احكام بهاء و نظر اجمالي به ديانت بهاء كه شبيه رساله هاي عمليه هستند، نيز مانند 

 نسبت دريا به رودخانه مي باشد.

ي باب و بهاء را در برابر اسالم تخطئه نمائيم و از اسالم دفاع قصد ما دراينجا ابدا اين نيست كه، آئين ها

كرده باشيم، ودرآغاز كتاب برخالف ادعاي خود، پيش داوري نموده باشيم؛ بلكه اين اظهار نظرها 

واقعيات ونتايج بررسي هاي علمي مادر اين كتاب، و ناشي از تطبيقاتي است كه بي طرفانه و از راه 

ت. زيرا عقل آزاد و منطق سالم حكم مي كند كه، آئين هاي باب وبهاء، كه تحقيق صورت گرفته اس

پيشوايان آنها مدعي هستند كه دينشان ناسع شريعت اسالم است، بايد جامع تر و كامل تر از دين 

اسالم، كه بقول آنها منسوخ شده است، باشند نه برعكس. چنان كه دين اسالم، كه ناسخ دين قبل از 

عا از همه همه جهت جامع تر و كامل تر از آن ) مسيحيت( مي باشد. ولي چنانكه اشاراتي خود بوده، واق

 به بعضي موارد به عنوان مثال به عمل آمد، آئين هاي باب وبهاء نسبت به اسالم چنان نيست.

به هر منوال، چنانكه مي دانيم) در مقدمه ي چاپ اول ذكر شده( مطالب اين كتاب، در ضمن چهار بخش 

ان شده است: مطالب بخش هاي دوم و سوم آن، موضوعات و مسائل اساسي كتاب را تشكيل مي بي

دهند، كه در بيان تاريخ و فلسفۀ آئين هاي باب وبهاء است؛ مطالب بخشهاي اول و چهارم آن، به عنوان 

 اممقدمه و مؤخره كتاب است، بخش اول دربارۀ مذهب شيخيه، كه مبناي عقيدتي در توجيه مفهوم ام

غايب در آئين باب شمرده مي شود، اختصاص يافته، و مطالب بخش چهارم، به طور اختصار، در ارزيابي 

اجتماعي او ) پاكدامني( كه در اين كتاب تحت عنوان ) كسروي گرائي(  -افكار كسروي و مكتب مذهبي

 خوانده شده مسائل كلي مربوط به آن را بيان مي كند.

اصالحي كسروي، چنان كه در آغاز بخش چهارم كتاب مقدمه اشاره  -ديدربارۀ مكتب و افكار انتقا

شده است. در اين جا گفته مي شود كه: افكار و نظريات او به عنوان يك تفكر انتقادي نسبت به وضعيت 

اجتماعي نيم قرن پيش ايران توجيه مي شود، و بطور اشاره بايد گفت كه : احمد كسروي از ناراضيان 

انجام نهضت مشروطيت ايران شمرده مي شد، كه با آن سابقۀ ذهني، و با تأثر از اصالح از نتيجه و سر

مذهبي وهابيان عربستان، وبا گرايش به شيوۀ فرد گرائي عصر تجديد  غربي، وبا تمايل شديد او به 

ر ت اجتماعي تند خود را با عباراتي تندتر و خشن–اصالحي مذهبي  -مليت گرائي ايراني، افكار انتقادي

اظهار نمود؛ از اين رو، با عكس العمل تند مخالفان خود مواجه گشت. كسروي بيشتر به معلولها توجه 

كرد و از علل آنها غافل ماند؛ و يا علل و عوامل اساسي را نشناخت. زيرامبناي مكتب خود را همان 

ه بنا و محور اجتماع شمردقرار داد. در صورتي كه عقلها نسبي و تابع زير « مطابق خرد بودن»عقالنيت و 

 مي شوند.
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نظريات كسروي در توجيه مفاهيم فلسفه و بعضي مسائل اقتصادي و روانشناسي و شعر و عرفان غير 

 مطالب« كارو پيشه  وپول» و « در پيرامون روان»و « در پيرامون فلسفه» علمي است. در كتابهاي خود 

ن كرده است كه، از نظر معيارهاي علمي امروز، مردود دربارۀ فلسفه و روانشنانسي و مسائل اقتصادي بيا

 وغير قابل قبول وغير علمي هستند. 

اما او در تاريخ شناسي، خصوصا تحوالت اخير ايران درباره مشروطيت، و در زبان شناسي ومردم 

شناسي ايراني، تخصص و تعمق زيادي داشت. چنانكه تاريخ مشروطه و حوادث آذربايجان او، ونيز 

خ پانصد سالۀ خوزستان او حكايت از مهارت و دقت او در تاريخ شناسي مي كنند. در شناخت تاري

اصطالحات و لغات مربوط به زبانها و لهجه هاي مختلف ايراني كم نظير بود. او در اين زمينه ها، رساله 

چاپ « ويكاروند كسر» ها و مقاله هاي زيادي دارد كه برخي از آنها را آقاي يحيي ذكاء در كتاب 

 انتشارات امير كبير ، گرد آورده است. 

 1518... يوسف فضائي / تهران ، فروردين        
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یک  فمولكه توسط انتشارات آشیانه كتاب در نوبت سوم به چاپ رسیده ، از این كتاب  ابتدايدر 

 پیشگفتار و دو مقدمه دوم و ششم درج شده است 

 

 بخش نخست

 شیخیهتاریخ و فلسفه ي مذهب 

 اختالفات اصولی با اخباري *
يك نوع تشيع جديدي است كه در قرن دوازدهم هجري قمري از « شيخيگري»مذهب شيخيه، يا 

مذهب شيعه ي اثني عشري منشعب شده است و پيشواي آن، يك روحاني شيعي بسيار زاهدي بود 

امت، پيروان بسياري  پيدا كرد كه بوسيله اظهار بعضي نظريات تازه در مسايل معاد و معراج و مفهوم ام

 و روش تازه اي در تشيع بوجود آورد.

اين روحاني، شيخ احمد احسائي بود. پيش از آنكه به شرح حال احمد احسائي پردازيم، الزم است، كه 

نظري كوتاه باوضاع و جريان فكري تشيع و پيشوايان شيعي زمان او بياندازيم تا عوامل و موقعيت به 

 ي شيخيگري شناخته شود.وجود آورنده 

پيش از عهد صفوي، شيعيان ايران به دو دسته از هم جدا بودند؛ صوفيان   -اختالفات اصولي با اخباري 

ومتشرعان شيعي. از قرنها پيش، ميان صوفيان و متشرعان مشاجرات عقيده اي و مذهبي برقرار بوده 

 كفير قرار مي دادند.و دو طرف، هميشه يكديگر را در توجيه عقايد مورد لعن و ت

ولي از زمان سلطنت صفويان، كه تصوف روبه ضعف نهاد و تشيع، بوسيله حمايت شاهان صفوي، 

بخصوص شاه عباس دوم در ايران رسميت يافت، از آن پس متشرعان شيعي برمتصوفان پيروز شدند 

اد ادامه شوايان شيعه زيوميان پيشوايان شيعه موقتا اتفاق نظر برقرار شد، ولي اين حالت ميان بعضي پي

هجري، ميان فقهاي شيعه دربارۀ چگونگي  18نيافت ، بلكه پس از انقراض دولت صفوي ، در قرن 

استنباط احكام مسائل فرعي از منابع فقهي اختالف سليقه پيدا شد، و سران صاحب نظر آن ها دو 

 دسته شدند:

 «اصوليون » دسته اي بنام -1

 «خباريونا» دسته اي ديگر بنام   -8

اصوليون معتقد بودند كه: در استنباط احكام فرعي بايد از روي منابع فقهي )قرآن ، اخبار، اجماع  

وعقل، يعني اصول عمليه( اجتهاد نمود. اصوليون اصرار داشتند كه بيشتر در استنباط احكام از اصول 

خيير)براي كسب اطالعات عقليه كه عبارتند از : اصل برائت ، اصل استصحاب ، اصل اشتغال، اصل ت

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

بيشتر در شناخت اصول عقليه، به رسائل شيخ مرتضي انصاري و كفايه االصول آخوند خراساني رجوع 

شود( ومانند آنها سودجويند، اينها درباره اخبار و احاديث احتياط كاري مي كردند وآنها را با شرايط و 

رايط و قيود را شيخ مرتضي انصاري در كتاب مي پذيرفتند. اين گونه ش« قيود زياد مانند: قيد تواتر

 بيان كرده است.« رسائل »معروف خود 

ولي دسته ي اخباريون دراستنباط احكام خالف جهت اصوليون مي رفتند، و دربرابرآنها مقاومت و 

مخالفت سخت نشان مي دادند و تعصب بخرج مي دادند. مبناي استنباط اخباريها تنها اخبار و احاديث 

ازائمه شيعه بود، وهر نوع خبر و حديث را بر اصول عقليه ترجيح مي دادند و ازبه كار بردن اصول منقول 

شبهات » اجتهادي مورد عمل اصوليون احتراز مي كردند. عمده ترين موارد اختالف آنها در توجيه 

د. جوع نموبود كه براي تعريف آنها و درك مفهوم فني آنها به منابع مربوط بايد ر« حكميۀ تحريميه

 (8)رجوع شود به : كفايه االصول آخوند مالكاظم خراساني، ج

سران اصوليون و اخباريون با يكديگر مجادله و مبارزه مي كردند، وهر كدام آنها طرف مقابل راتكفير 

 «وحيد بهبهاني» مي نمودند و حتي واجب القتل مي شمردند. دران زماتن آقا باقر بهبهاني معروف به 

هجري قمري رئيس اصوليون بود، او اولين كسي است كه مركز مرجعيت تقليد را از  1828ال متوفي بس

اصفهان به كربال و نجف منتقل نمود ودر آنجا با فقهاي اخباري به مبارزه پرداخت. ) دكتر خدايار محبي: 

 (052ص  1545پيشوايان مذهب شيعه، چاپ تهران انتشارات وحيد 

قمري مدافع روش  1181، شيخ يوسف فرزند شيخ احمد بحريني متوفي بسال در زمان آقا باقر بهبهاني

روش اصوليها را « الحدائق الناصره في احكام العتره الطاهره» اخباريها بود، ودر نوشته هاي خود مانند 

مورد اعتراض قرارمي داد ولي اكثريت و قدرت در طرف اصوليون بود، چنانكه ميرزا محمدنيشابوري، 

ي بود، بدست اصوليون در كاظمين كشته شد. ) مدرس چهاردهي: شيخيگري و بابيگري، كه اخبار

 ( 88، ص  1545چاتپ تهران 

اين اختالف روزبروز دامنه داتر مي شد ودر اواخر قرن سيزدهم هجري بسيار شدت پيدا كرد. درهمين 

ختالف اصولي و اخباري زمان، جناب شيخ احمد احسائي پادرميان گذاشت و با ايجاد مذهب تازه اي با

 « اختالف متشرعه و باالسري»پايان داد واز آن پس ، اين اختالف مبدل شد به 
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 تاریخ مذهب شیخیه

 شرح حال شيخ احمد احسائي و جانشينانش 

 مسافرت هاي شيخ 

 عزيمت شيخ به ايران 

 تكفير شيخ توسط علماي قزوين 

 اخالق و صفات شيخ 

 جانشينان شيخ 

 سيد كاظم رشتي 

  شرح قصيده و شهر خيالي سيد رشتيكتاب 

 مسئله جانشيني پس از سيد كاظم رشتي 

 ميرزا شفيع تبريزي 

 حاج محمد كريم خان 

 جانشينان حاج محمد كريم خان 

 حاج محمد خان و جانشينان او 

 

 تاریخ مذهب شیخیه 

 شرح حال شیخ احمد احسائی و جانشینانش
حسائي و تنكابني در قصص العلما و ديگران به شرح حال شيخ احمد احسائي را، پسرش شيخ عبداهلل ا

 تفصيل نوشته اند، كه خالصه ي آن چنين است:

جزء منطقه) « احسا»هجري قمري( پسر زين الدين احسائي از مردم  1111-1841شيخ احمد احسائي ) 

 راالقطيف( از پيرامون بحرين در دودمان پيرو مذهب تسنن زاده شد. او در پنج سالگي خواندن قرآن 

 تمام كرد و در ميان كودكان زمان خود ممتاز به هوش و فكر بسيار بود.

او تا بيست سالگي مقدمات علوم ديني) ادبيات عربي(را خواند و توجه خود را به احاديث شيعه معطوف 

 ساخت و در نتيجه، پيرو مذهب شيعه ي دوازده امامي گشت.

و احاديث شيعه و مسايل فلسفه ديني بيش از همه  شيخ در دوران تحصيل خود ، از ميان علوم، باخبار

عالقه و توجه داشت. او در شيعيگري تعصب و حميت سختي نشان مي داد و در همان حال، متفكر و 

بي باك و داراي ذوق فلسفي بود. او بيشتر عمرش را در گشت و گذار و سير و سياحت در عراق، ايران 

 ديني او كامل شد. وعربستان گذرانيد و اطالعات و معلومات
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 مسافرت هاي شيخ 

كه بيست ساله بود، از زادگاهش مهاجرت كرده وبه كربال و نجف رفت  1181شيخ احمد احسائي در سال 

قمري، آقاباقر  1818ودرآنجا، در مجالس درس علماي شيعي مانند: سيد مهدي بحر العلوم متوفي بسال 

زد بحر العلوم ، كه مرجع شيعيان آن زمان بود، منزلت يا وحيد بهبهاني حاضر ميشد؛ پس از مدتي در ن

 بلندي يافت و از او اجازه ي اجتهاد گرفت.

ولي، ناگهان درعراق بيماري طاعون پيدا شد و مردم از آن ديار به اطراف پراكنده گشتند و شيخ دوباره 

امت كرد. پس از آن، به احسا برگشت. پس از چندي از آنجا به بحرين رفت و مدت چهار سال در آنجا اق

به  مالقات و« شيخ يوسف» دوباره به كربال بازگشت ودرآنجا، با پيشواي اخباريان، يعني 1818در سال 

مذهب آنها اظهار تمايل كرد، پس از مدتي به بصره رفت و مدت سه سال درآنجا و احسا ماند، تا در سال 

ه بيكي از روستاهاي اطراف آن رفت و مدت سه ، كه وهابيان به كربال و عراق حمله كردند، از بصر 1811

به درخواست عبدالمنعم جزايري، كه يكي از عالمان مشهور آن  1810سال هم درآنجا بسر برد ودر سال 

رفت و يكسال درآنجا ماند. پس از آن ، دوباره به بصره رفت؛ درآنجا براي « صفاده»ديار بود، به قريه ي 

بهمراه پسرش شيخ علي و چند تن ديگر براي زيارت مشهد عازم  خانواده اش منزل تهيه كرد وخود

 ايران گشت.

قمري براي زيارت مشهد امام هشتم در خراسان،  1881شيخ، با همراهانش در سال  -عزيمت شيخ بايران

از راه نجف و كربال بسوي ايران رهسپار گشت ، ومدتي در شهرهاي يزد واصفهان اقامت كرد. در اين 

روحاني شيعي و مردم، احترام و استقبال بسياري از او كردند واز او درخواست نمودند كه  ميان عالمان

براي هميشه در يزد بماند؛ از اين رو، شيخ پس از انجام زيارت مشهد دوباره به يزد برگشت ، مدتي 

آن درآنجا ماند ودر اين مدت، آوازه ي شهرت و دانش و پارسائيش به همۀ شهرهاي شيعي رسيد و در

شهر مجلس درس و بحث داير كرد و بيشتر تأليفاتش را درآنجا انجام داد ودر اندك مدتي، عقايد 

ونظريات تازه اش در ايران انتشار يافت بطوري كه فتحعليشاه قاجار مريد او گشت و خواهان زيارتش 

 شد.

 شيخ را علماي قزوين تكفير كردند

 شد و از راه قزوين، همدان وكرمانشاه حركت كرد. در شيخ پس از دو سال و اندي، از يزد عازم كربال 

بنا به رسم و عادت معمول شيخ » همه جا با احترام بسيار او را استقبال ميكردند تا به قزوين رسيدند، 

 حاج مال محمد» احمد به بازديد علماي قزوين ميرفت؛ بعضي ازعلما هم بهمراه او بودند. روزي به بازديد 

شد ( رفتند پس از تعارفهاي « شهيد ثالث» كشته و معروف به « قره العين»عۀ )كه در واق« تقي
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« جسم هورقليايي » رسمي،شهيد از شيخ پرسيد: مذهب شما درمعاد چيست؟ شيخ گفت: من معاد را

 ميدانم،

 

 
 

 كه عده اي از روساي شيخيه آنرا معتبر تر از عكسهاي ديگر او ميدانند  –شبيه شيخ احمد احسائي 

 

 

آن هم در همين بدن است، مانند شيشه در سنگ. شهيد گفت: جسم هور قليايي بجز بدن عنصري  

است ،واز ضروريات دين اسالم است كه : در روز قيامت همين بدن عنصري بازگشت مي كند، نه به بدن 

 هورقليايي.

او نرفت؛ فقط  درآن مجلس، شيخ تكفير شد و چون براي نماز به مسجد رفت، هيچكس از علماء بهمراه

آن مرد  -حاج مالعبدالوهاب بهمراه شيخ به مسجد رفت... چون هنگامه تكفير شيخ گرم شد و شيخ

مورد بي احترامي قرار گرفت... تكفير شهيد ثالث در نهايت شهرت  -معروف و بزرگوار و شايسته احترام

)مدرسي چهاردهي : ... « در هر دياري گشت. شيخ ديگر در قزوين نماند واز آنجا به عراق عرب رفت

 ( 52، 10، 11شيخيگري و بابيگري، صفحات: 

شيخ، هر چه ميكوشيد از خود دفاع كند نمي شد، سرانجام از كربال واز راه شام عازم زيارت مكه شد . 

سالگي وفات يافت و جسدش  15هجري در سن  1841ذيقعده سال  81او در نزديكي مدينه، در تاريخ 

 دينه حمل كردند ودر قبرستان بقيع بخاك سپردند.را با احترام به م

 اخالق و صفات شيخ   شيخ احمد احسائي

در ضمن اين سياحتها و مسافرتها، با اشخاص و عقايد و مكتبهاي مختلف فلسفي و مذهبي آشنائي  

 ريافت و اندوخته ي علمي و فكري زيادي فراهم كرد، او مردي پارسا و متفكر و مبتكر بود ودر بارۀ ه

 مسأله اي بحث ميكرد. 
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شيخ قطعا دروغ نمي گفت، چه در اخبار و احاديث مكرر خوانده بود كه به بسياري از پيامبران بني »

اسرائيل وحي ميشد... او چون بسيار پرهيزكار بود، بيشتر مي كوشيد كه در خواب امور مشكل را كشف 

يي مي ديد يا مي شنيد، كه پايۀ آراء او را كند... او با توسل بارواج پاك بزرگان دين در خواب چيزها

 تشكيل مي داد. 

 مي پرسيدند كه اين سخن را از كجا مي گوئيد؟ با نهايت وارستگي مي گفت از حضرت صادق شنيدم!!؟

شيخ مشرب اخباري داشت، اخبار را بظاهر تأويل مي كرد، به فضايل خاندان علي معتقد بود. او مردي 

بود، وهرگز بدنيا و آنچه دراو هست عالقه اي نداشت، از هر چه كه آثار رياست  پرهيزكار و شب زنده دار

وخود فروشي از آن هويدا بود گريزان ميشد، ودر عين حال مردي فاضل بود،ولي در بعضي علوم استاد 

 نديده بود، هر سؤالي در هر چيز از او ميكردند نمي دنم را حرام مي دانست. از اصطالح كتب حكما وعرفا

بي خبر بود لذا شيخ در امهات مسايل اصول معرفت برخالف رفته... ماهيت را اصل دانست، درصورتيكه 

 (101و  51)مدرسي چهاردهي، شيخيگري و بابيگري، صفحات « احدي باين قول نرفته...

 جانشينان شيخ  

سي امام غايب، ك چنانه پائين تر بتفصيل خواهيم گفت ، يكي از عقايدش اين بوده كه در دوران غيبت 

از ميان برجستگان شيعي الزم است، كه ميان امام امت واسطه فيض واز سوي خدا ميان مردم حجت 

 باشد، واگر او نباشد، لزوم رفع تكليف پيش مي آيد.

و ناطق واحد خواندند. شيخ ، « ركن رابع» يا « شيعي كامل» شيخ، و پس از او پيرونش، اين واسطه را 

مرده ميشد و وقتي وفات كرد، بايستي جانشين داشته باشد تا رفع تكليف الزم خودش ركن رابع ش

 نيايد.

با اينكه احسائي پسران فاضل داشت، مانند: شيخ علي، شيخ علينقي و شيخ عبداهلل و هر سه نفر هم 

لياقت جانشيني پدرشان را داشتند، ولي او هيچكدام آنان را براي جانشيني خود تعيين نكرد و سيد 

 اظم رشتي جانشين وي گشت.ك

 سيد كاظم رشتي*

هجري قمري( پسر سيد قاسم رشتي، يكي از شاگردان خاص  1850سيد كاظم رشتي) متوفي بسال  

شيخ بود. او وقتي شيخ در يزد اقامت داشت، بخدمت او رفت و شيخ بواسطۀ شايستگي كه در او ديد، 

در اين زمان در حدود بيست و يك سال « سيد كاظم رشتي» به تربيت و تعليم او همت گماشت. سن

 بود. 

با آنكه شيخ دهها شاگرد مجتهد، فاضل وعالم داشت و عالوه برآن خود پسر فقيهي مانند شيخ علينقي 

و پسر بزرگي مانند: شيخ علي، كه با حافظه ترين فضال و علما بود، داشت؛ وبا آنكه نصي درباره ي نيابت 
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عد از استاد خود، برعقايد و نظريات عرفاني وي قيام كرد، هيچ كس خود نسبت به كسي نكرد، رشتي ب

 از حوزه ي علميه شيخ و بستگان نزديك او با وي معارضه نكردند و او را جانشين شيخ شمردند.

باين ترتيب جواني كمتر از سي سال، با وجود دويست يا سيصد نفر مجتهدين شصت و هفتاد ساله، به 

نصوب شد و بي باكانه بوسيله ي نطق و قلم و تصنيف و تأليف كتب، عهده پيشوائي فرقه ي شيخيه م

 (81دار انتشار عقايد استاد خود گرديد.) شيخيگري و بابيگري، ص

 
 قمري (  1850 -1815حاج سيد كاظم الرشتي )

« ناطق واحد» و بقول شيخيان« ركن رابع» يا « شيعي كامل » سال بعنوان 11سيد كاظم رشتي مدت 

 ايران نيامد.ه شيخيان ايران و عراق بود، او در اين مدت ب مرجع

سيد رشتي، عالوه بر عقايد ونظريات فلسفي وعرفاني شيخ، خود نيز چيزهائي برآن افزود ومطالبي 

 مبارزه كرد و عقايد شيخ را اشاعه داد.« باالسريها» تخيل آميز در كتابهاي خود نوشت . او سرسختانه با

وچنان  -او ، يكي اين بوده است كه ميگفت: ظهور امام غايب خيلي نزديك است   ازگفته هاي تازه ي

در اين پيشگوئيش پافشاري ميكرد كه شاگردانش مي پنداشتند شايد امام غايب خود او باشد. زيرا كه 

 مي گفت او اكنون در ميان شماست.

ري خود درآسمان ايراد درباره ي شهر پندا« شرح قصيده» وديگر مطالب خيالي اوست، كه دركتاب

 كرده است.

 كتاب شرح قصيده و شهر خيالي سيد رشتي

سيد رشتي در غلو درباره ي امامان شيعه و ذهنيت گرايي از شيخ احسائي هم بي باكتر بود؛ ولي نمي    

دانست چيزي بر گفته هاي استادش اضافه كند و پي وسيله و بهانه اي ميگشت كه درآن مكنونات قلبي 

آشكار گرداند. در اين ميان قصيده شعري بدست او رسيد كه سروده ي پاشا عبدالباقي افندي خود را 

 شاعر عرب بود كه در مدح حاكم عراق سروده بود.

سيد رشتي يكي از شعرهاي آن قصيده را، كه اشارت است به حديث معروف پيامبري درباره ي فضيلت 

متن عربي حديث: « ) و علي دروازه ي آن شهر  است من شهر دانشم » علي بن ابي طالب كه گفته است: 
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ر بيشتر مورد شرح و تفسي« انا مدينه العلم و علي بابها فمن اراد ان يدخل المدينه فليدخل من بابها» 

 قرار داد و آن شعراينست:

 «من  بابها  قد ضل   من  اليدخل   رواق  مدينه  العلم  التي   هذا » 

است، اگر كسي در آن شهر داخل نشود، گمراه ميشود، سيد رشتي در اين رواق شهر دانش  -يعني

كتاب شرح قصيده ي خود، شهر دانش را در اين شعر، يكي از شهرهائي پنداشته است كه درآسمان 

قرار دارند و امامان شيعه در آنها زندگي ميكنند. او خود درآن كتاب ميگويد: درآسمان شهري است، 

را بشمارم، قلم از شمردن آنها ناتوان مي ماند، تا چه رسد به شمردن آنها كه ميخواهم كوچه هاي آن 

محله از آن شهر را، با نام  81بطور مفصل ولي، تاممكن است قسمتهاي آن شهر را مي شمارم. سپس تا 

محله نيران است، كه در زير بحر قرار دارد، كه  88هاي عجيب و غريب مي شمارد و مي گويد: محله ي 

كوچه وجود  512ننده ي جهان پائين است. در ناحيه اي از آن، محله، كه در وسط آن است، تدبير ك

دارد، كه چون دانستن اين كوچه ها و صاحب آن ها و نامهاي صاحبان آنها بسيار سودمند است، آنها را 

 براي شمامي شمارم اكنون بچند نمونه در پايين اكتفا مي كنيم:

 «رخيبا» ش مردي است، كه در دست او خجري است بنامكوچه اي است كه صاحب   -اول

 است.« شمشالك » صاحب آن مردي است، كه صفحه اي حمل مي كند كه نامش    -كوچه دوم

 نام دارد كه صورت او مانند صورت سك است. « لوط هشا» سوم  كوچه اي است كه صاحب آن 

 دستش عكسي است از آهن. است ودر« طوطيع ال» چهارم،  كوچه اي است كه نام صاحب آن 

 است و بشكل انسان ايستاده اي است. « سقطون سحسويال » نام كوچه ي ديگر

 و مردي است كه شمشير حمايل كرده است.« ده درده» يا « ده دره» نام صاحب كوچه ديگر

 و بصورت گوسفندي است كه بسوي عقب برگشته است. « ارهوطا» نام صاحب كوچه ي ديگر

 است.« لطوناسده» است كه صاحب آن عقابي است كه صورتش برنگ خرمائي بنام  وديگر كوچه اي

 و داراي دو شاخ و در دستش خرچنگي است.« سميسور» صاحب كوچه ي ديگر مردي است بنام

 كه برتختي تكيه زده است، « طرطيروش» صاحب كوچه ي ديگر زني است، بنام

كه روي آب برموجي ايستاده و برسرش تاج و بر نام، « كشيفيعيو» صاحخب كوچه ي ديگر مردي است 

 دستش حلقه كافوري است .

 كه مشغول حرف زد ن است.« خيارش شورش» صاحب كوچه ي ديگر، شير بي سري است بنام 

 است...« طاللوريا» صاحب كوچه ي ديگر، ماري است داراي دو بال و نامش

است ومن هر چه فكر ميكنم نميدانم كه تا شمرده  512ونامهاي عجيب صاحبان كوچه هاي ديگر، كه 

منظور جناب سيد رشتي از چنين خيال پردازيها و رؤياها چه بوده است؟ شايد ايشان مطابق سنت 
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مذهبي و يا اينكه درآن زمان اظهار چنين مطالب خيالي، خواهان بسياري داشته و گفتن آنگونه چيزها 

 ه است ؟! چنين مطالبي اظهار كرده است.از فصل و بسياري دانش گوينده ي آنها شمرده ميشد

 مسأله ي جانشني پس از سيد كاظم رشتي

وفات كرد و شاگردان بسياري داشت. او نيز براي خود جانشين  1850سيد كاظم رشتي ، در سال   

تعيين نكرد . زيرا مي گفت چون ظهور ظهور امام غايب  بسيار نزديك است ، احتياج به تعيين جانشين 

شيعي كامل با »( از اين رو چون او درگذشت، معلوم نبود كه 44نبيل زرندي، تاريخ نبيل، صنيست. ) 

 و سرپرست شيخيان كيست.« ركن رابع

ولي از ظهور قريب الوقوع امام خبري نشد و شيخيان بي سرپرست ماندند. در اين ميان چند نفري 

كه در بخش دوم بتفصيل خواهيم هم، چنان« سيد علي محمد باب»ادعاي جانشيني سيد را كردند و 

گفت، مدعي شد كه او همان امام غايب است، كه سيد رشتي به نزديك ظهور اومژده داده كه شيعيان 

 هزار سال است كه منتظر آمدن او هستند .

يكي از آن چند نفر ديگر هم كه هر كدام در شهري خود را جانشين سيد  رشتي خواندند، آقا سيد 

سال در  51رشتي بود، كه در كربال عهده دار پيشوائي شيخيان عراق بود و مدت  احمد پسر سيد كاظم

 هجري قمري، بدست عربي كشته شد. 1805اين مقام بود، ودر سال 

 پس از سيد احمد، پسرش سيد قاسم جانشين و پيشواي شيخيان عراق شد؛ ولي، اهميت پدر را نداشت.

لما و مجتهدان شهرستان هاي ايران فارغ التحصيل نجف درآن زمان، برخي از ع: ميرزا شفيع تبريزي 

وكربال واز شاگردان شيخ احمد احسائي و بويژه سيد كاظم رشتي بودند، و عقايد استادانشان را در ميان  

« حاج محمد حمزه شريعتمدار» مردم ايران، بخصوص در آذربايجان اشاعه ميدادند. از جمله آنها 

ميرزا »قمري،  1810متوفي بسال « مال محمد حجه االسالم ممقاني»قمري،  1815مازندراني متوفي بسال 

مقتول « ميرزا علي ثقه االسالم» قمري، شهيد الفضيله 1518متوفي بسال « محمد تقي حجه االسالم 

« ميرزا شفيع تبريزي»قمري و  1518متوفي بسال « ميرزا ابوالقاسم حجه االسالم» قمري و  1552بسال 

 ترويج عقايد مذهب شيخي مي كردند. در آذربايجان

ازميان اين عالمان تبريز، ميرزا شفيع تبريزي بود كه هم در خدمت شيخ احسائي و هم در درس سيد 

كاظم رشتي حاضر و دست پرورده ي آندو بوده، و هنگام وفات سيد رشتي، در تبريز به ترويج مكتب 

ادعاي جانشيني سيد را كرد، و بيشتر عالمان  شيخي مشغول بود. او پس از سيد كاظم رشتي، در تبريز

 شيخي هم بگرد او جمع شد ند.

ميرزا شفيع و عالمان ديگر شيخي در شهرهاي ايران، بويژه درآذربايجان و مازندران و گيالن، عقايد 

شيخ احسائي و سيد رشتي را تبليغ مي كردند و به تدريج، يك تحول عقيده اي در تشيع بوجود آوردند؛ 
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اين عقايد، بيشتر مردم برآن بودند كه بزودي امام غايب ظهور خواهد كرد ؛،اوضاع آشفته ي وطبق 

اجتماعي مبتني بر نظام فئوداليزم آن عصر هم اين عقيده را تشديد  و تأييد مي كرد. وچنانكه در بخش 

مقاصد دوم خواهيم گفت، همين انتظار مردم براي ظهور امام غايب و آشفتگي اجتماعي و اقتصادي 

سيد علي محمد باب را ، پيش برد واو نيز در شيراز عالوه بر ادعاي جانشيني سيد رشتي، گفت من 

 همان امام غايب هستم كه هزار سال است چشم براه او هستند كه بيايد و ستم را از ميان بزدايد.

باب ظهور  قمري( : در اين ميان، كه سيد علي محمد 1885- 1888حاج محمد كريم خان كرماني )  

كرده وتوجه شيخيان و شيعيان را بخود جلب كرده بود، نه ميرزا شفيع تبريزي و نه هيچ كدام از 

پيشوايان ديگر شيخي نبودند درست با او به مبارزه پردازند و درست عقايد شيخيه را، كه ريشه ي قيام 

ازه اي پيشوائي شيخيه را توانست تا اند« حاج محمد كريمخان » سيد باب بود، سروسامان بخشند ولي 

 بعهده بگيرد و با سيد باب و پيروان او مبارزه كند.

تاليف نعمت اهلل رضوي درباره حاج محمد كريم خان آمده چنين « تذكره االولياء» خالصه ي آنچه كه در 

پسر مهدي قلي خان پسر محمد حسن « ظهيرالدوله» حاج محمد كريمخان پسر ابراهيم خان » است: 

است . ابراهيم خان پسر عمو  ود اماد فتحعليشاه بود، كه حكمران كرمان « فتحعليشاه قاجار» رخان پس

 و بلوچستان شد. او ارادت و اخالص مخصوص نسبت به شيخ احمد احسائي داشت.

هجري در كرمان متولد شد. بعد از آنكه حاج  1885محرم  18... حاج محمد كريم خان در شب پنجشنبه 

از كتب فارسي بي نياز شد، در نزد اساتيد كرمان بتحصيل علوم عربي پرداخت... او،  محمد كريم خان

هم خود را فقط به علم  و عبادت مي گذاشت. او آوازۀ سيد كاظم را شنيد و عازم كربال گشت و آنچه از 

 يخداوند طلب مي كرد، در وجود او يافت؛ او تمامي ثروت خود را برسم پيشكش تقديم سيد كاظم رشت

كرد،ولي سيد به مالحظاتي قبول نكرد و سپس خان ، يك پنجم ثروت خود را معين نموده خواهش 

قبولي آنها را كرد و سيد قبول كرد... حاج محمد كريم خان، از ابتداي ورودش به كربال، نزد سيد مقدش 

كه به كرمان  گرامي بود ... پس از آنكه معلومات خان در خدمت سيد تكميل شد، از طرف او مأمور شد

 (115شيخي گري و بابيگري، ص « ) برگردد و به تعليم و هدايت مردم پردازد ... 
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 قمري (  1888 – 1885حاج محمد كريم خان كرماني ) 

 

بدين سان، حاج محمد كريم خان ، در كرمان از زمان سيد كاظم رشتي، ميان شيخيان احترام و اعتباري 

ي و حوزه ي درس حكمت والهيات برپا كرده بود. او، از آغاز، مقدمات بسيار داشت ودرآنجا، مركز علم

جانشيني سيد كاظم رشتي را براي خود آماده مي كرد؛ زيرا خود را از شاگردان ديگر سيد ، براي آن 

مقام، از چند جهت سزاوارتر مي دانست: نخست اينكه شاهزاده بود واز اين رو، طرفداران بسياري در 

در كرمان داشت؛ دوم اين كه سيد كاظم رشتي بسيار باو احترام و توجه داشته، وقتي كه  ايران و بويژه

دركربال بود هفته اي يكي دو بار بمنزل او مي آمد و وقتي هم كه به كرمان آمد، هميشه با سيد كاظم 

 رشتي مكاتبه داشت و از اين رو، ميان آندو خصوصيت پيدا شده بود.  

د كريم خان، مرد دانا و عالمي بود واز نظر علمي از همه بيشتر شايستگي جهت سوم اينكه حاج محم

 پيشوائي شيخيه و جانشيني سيد رشتي را داشت.

روي اين مبنا، پس از سيد كاظم رشتي، وقتي شنيد كه ميرزا شفيع در تبريز و سيد علي محمد باب در 

رزه با آنها برآمد. از اين هنگام، شيراز ادعاي جانشيني كرده اند، سخت ناراحت شده ودر مقام مبا

شيخيان به سه گروه تقسيم شدند: پيروان ميرزا شفيع. يعني شيخيان آذربايجان كه زياد اهميت 

نداشتند و رفته رفته در برابر پيروان شيخ كرماني در اقليت قرار گرفتند، وگروه بابيان يعني پيروان 

وه سوم شيخيان كرمان، كه خان كرمان را پيشواي سيد علي محمد باب كه بيشترشان شيخي بودند؛ وگر

 شيخيه و جانشين سيد رشتي مي دانستند . 

شيخ محمد كريم خان، با اين مقدمات و وسايل علمي و مادي، كه در اختيار داشت، با هردو گروه به 

ي مي او، سخت با سيد باب مبارزه ي علم -مبارزه پرداخت، بويژه با سيد علي محمد باب و پيروان او

كرد و بوسيله ي تأليفات خود جلو پيشرفت آئين او را گرفت. عبدالبهاء پيشواي بهائيان گفته است: اگر 
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حاج كريم خان امر باب را اطاعت مي كرد ،تمام ايران بابي ميشدند، چه آنكه داراي نيروي سلطنتي و 

 علمي سرمايه دار بود و باب را خورد كرد.

خان، مبارزه ي قلمي و زباني با سيد علي محمد باب و پيروان او  بيشتر كوششهاي حاج محمد كريم

بوده است با اين وصف، او دوران آخر عمرش را صرف موعظه، درس، تأليف و تصنيف كتابهائي در ترويج 

و تشريح عقايد مذهبي شيخي كرد... در اين زمان تأليفات بسيار داشت وحوزه ي درس مدرسه ي 

سيار يافت و از آنجا مبلغان و نمايندگان بسياري به شهرهاي ديگر ايران ابراهيمي كرمان، اهميت ب

 فرستاد، و آنها عقايد شيخيه را انتشار دادند.

 جانشينان حاج محمد كريم خان 

از ميان پسران متعدد حاج محمد كريم خان دو نفر در سلك روحاني بودند: يكي حاج محمد رحيم خان 

 گري حاج محمد خان.كه بزرگترين پسران او بود، ودي

با اينكه محمد رحيم خان فاضل تر بود، طبق وصيت نامه حاج محمد كريم خان، كه درباره ي جانشيني 

 حاج محمد خان شده بود، او را اكثريت شيخيان كرمان به جانشيني پدرش برگزيدند.

و شخصا هم  آنچه معلوم است، حاج محمد رحيم خان، براي پدرش مقامي جز علم و فقاهت قائل نبود

براي پدرش مراتب « حاج محمد خان»با متصوفه و باالسري ها در كرمان سرسازش داشته است. اما 

نيز براي او گذشته از مقام « حاج محمد كريم خان» معنوي ديگري را قائل بود چند تن از اصحاب خاص

مد خان را داراي آن را قائل بودند، و پس از وي هم پسر كوچكش حاج مح« شيعي كامل»علمي، رتبه ي 

 مقام معنوي مي دانستند.

 

 حاج محمد خان و جانشينان او

چون حاج محمد خان جانشين پدر گشت و بيشتر شيخيان عوام باو پيوستند، گروهي از خواص آنها از 

او كنار كشيدند و گروهي هم بگرد او جمع شدند. اين عده ي خاص علت نارضايتيشان اين بود كه: از 

ياست شيخيه در خانواده ي حاج محمد كريم خان خوشنود نبودند؛ از اين رو، بعضي از ارثي شدن ر

آنان، مانند : حاج ميرزا محمد باقر معروف به همداني و ميرزا ابوتراب از مجتهدان طراز اول شيخيه 

 سياريبعنوان اعتراض از كرمان مهاجرت كردند. اين حاج ميرزا محمد باقر همداني، پيروان و طرفداران ب

شيخي حاج » داشت و بويژه در همدان گروهي از شيخيان، باو پيوستند و هم اكنون آنها در همدان بنام 

 خوانده ميشوند.« محمد باقر
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 قمري ( 1584 – 1815حاج محمد خان كرماني ) 

قمري( و پس از ايشان،  1512 -1811پس از حاج محمد خان، برادرش حاج زين العابدين خان كرماني) 

قمري( و پس از او، پسرش حاج ميرزا  1580 -1514پسر او، حاج ميرزا ابوالقاسم خان ابراهيمي) 

عبدالرضاخان سمت پيشوائي شيخيان را در كرمان داشتند، به مقام پيشوائي و يا به قول خودشان به 

ئ چاپ رسيده اند. ) ميرزا ابوالقاسم خان كرماني، فهرست ،« شيعي كامل»يا « ناطق واحد» درجه 

 (125، ص1كرمان، ج 

اين اشخاص نزد شيخيان داراي احترامات بسيارند، كه آنان را، نه قوال بلكه عمال، واسطۀ امام غايب و 

شيعي » و « ناطق واحد» شيعيان مي شمارند. چنانكه گفتيم، آنان را داراي عنوانهاي مذهبي و معنوي

ند، وهنگام ناميدن اسامي آنان، حتما جمله ي ميخوان« سركار آقا» ميدانند ومعموال با لقب « كامل

را به دنبال اسم ايشان مي افزايند . اين بود اشارات كوتاه ماه « مقامهم –اعلي اهلل مقامه » ستايش آميز

به شرح احوال پيشوايان شيخيه. خوانندگان عالقمند، كه اگر طالب اطالعات بيشتري از احوال آنان 

« االولياء تذكره» تأليف ميرزا ابوالقاسم خان ابراهيمي و يا به كتاب « ت فهرس» باشند، خصوصا به كتاب 

 تأليف نعمت اهلل جزايري رجوع كنند.

 

 مهم ترین كتاب هاي پیشوایان شیخیه
 

 تأليفات شيخ احسائي 

 تاليفات سيد كاظم رشتي 

 تأليفات حاج محمد كريم خان كرماني 

  تاليفات حاج محمد خان 
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 ایان شیخیهمهمترین كتابهاي پیشو

در قسمت دوم اين بخش، كه از فلسفه و عقايد تازه ي اين مذهب سخن خواهيم راند، از كتابهائي كه 

شيخ احمد احسائي و جانشينان او نوشته اند سود خواهيم جست؛ از اين رو، الزم است اشارتي كوتاه 

 ا ارزش يابي كنيم.به مهمترين كتابهاي پيشوايان شيخيه كرده واز لحاظ فلسفي و ادبي آنها ر

 تألیفات شیخ احسائی

 شيخ احمد احسائي ،نوشته ها و تأليفات بسياري بجاي گذاشته، كه مهمترين آنها عبارتند از:

جوامع الكالم، شيخ در اين كتاب، كه بر رساله هاي متعددي مشتمل است، از مسايل علوم اسالمي -1

 غت سخن رانده است.در موضوعات فلسفه، كالم، فقه، اصول فقه و فقه الل

كتاب شرح الزياره الجامعه، شيخ در اين كتاب، كه بزبان عربي است، مطالب بسيار غلو آميزي در -8

باره ي امامان گفته و بيشتر عقايد تازه ي خود را درآن بيان كرده است. مطالب اين كتاب، در مجالس 

 و محاضر شيعه مورد بحث واعتراض قرار گرفت.

 س، اين كتاب مشتمل بر مباحث اصول عقايد و مسايل كالمي است.كتاب حياه النف-5

كتاب شرح عرشيه است، كه شيخ آن را در شرح رساله ي عرشيه مال صدرا تأليف كرده است. -4

 همچنين كتابهاي ديگري در باب فلسفه و كالم و الهيات و معاد، نوشته است.

 تألیفات سید كاظم رشتی

ي است ،كه درآنها اصول عقايد استاد خود را شرح و بيان كرده و نظريات سيد رشتي نيز، داراي تأليفات

خود را نيز، در آنها نوشته است. از مهمترين و مشهورترين نوشته هاي او، يكي كتاب معروف شرج 

قصيده است، كه ذكرآن باال تر گذشت. سيد درآن تخيالت شيريني را درباره ي شرح كوچه ها و 

 ه درآسمانها مي پنداشته، بيان كرده است.خصوصيات شهر خيالي، ك

است. مطالب اين كتاب هم درباره شرح  رموز  وگفته هاي شيخ « دليل المتحيرين» وديگري، كتاب

احسائي و بيان هدف و عنوان شيخي و كشفي است. سيد در اين كتاب، مطالب و سخناني در تعريف و 

 سائي نوشته است.توصيف شخصت علمي و روحاني استاد خود شيخ احمد اح

 تألیفات حاج محمد كریم خان كرمانی

در ميان پيشوايان شيخيه، حاج محمد كريم خان كرماني، از همه فاضلتر و دانشمند تر بوده است؛ و در 

بيشتر معارف فلسفي و كالمي، فقهي و ادبي و علوم لغت استاد بوده است؛ از اين رو، تأليفاتي بسيار در 

 رده است، كه به مهمترين آنها اشارت ميكنيم:اين رشته ها بوجود آو
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مهمترين كتابهاي حاج محمد كريم خان كرماني است كه درآن « ارشاد العوام»كتاب بزرگئ-1

كتاب،بطور عالمانه، همۀ مسايل و عقايد مذهب شيخيه و گفته هاي شيخ احسائي را شرح و بيان كرده 

رسا نوشته شده است كه همه ي اصناف و دينداران،  است. اين كتاب بزبان فارسي ، بقلم ساده و بياني

 از عوام و خواص و از شيخي و غير شيخي از اصول عقايد ديني، از طريق شيخيه آگاه باشند.

 كتاب هدايه الطالبين است كه آن نيز در بيان عقايد شيخيه تأليف شده است.  -8

احمد احسائي، به بيان رسا و مستدلي  شيخ كرماني، در اين كتاب، معاد و معراج رات طبق اظهار شيخ

توصيف كرده است . ولي در حقيقت، كتاب ارشادالعوام بزرگترين كتابهاي مذهب شيخيه است كه همه 

 ي اصول و فروع آن مذهب را مورد بحث قرار داده است.

و  اكتاب ديوان مراثي بزبان عربي است ، كه در آن مسائل كالمي را بنظم كشيده است، و كتابه  -5

رساالت ديگري هم در صرف و نحو فارسي و عربي و اشعاري بفارسي و عربي نوشته است، كه ارزش 

 ادبي نسبي دارند.

 تألیفات حاج محمد خان

حاج محمد خان كرماني هم، كتابها و تأليفاتي دارد كه درآنها عقايد شيخيه و اصول عقايد كالمي آنها 

است، كه در اصول عقايد « هدايه المسترشدين»ابها، يكي را بيان كرده است كه از مهمترين اين كت

 »شيخيه بزبان عربي نوشته شده است، كه مادر پائين مواردي از آن را نقل خواهيم كرد. وديگر كتاب

 است . « فوايد الشيعه» و كتاب« الزام النواصب

كه قابل توجه  جانشينان حاج محمد خان نيز بنوبت خود، تأليفاتي در بيان مسايل شيخيه دارند

ميباشند. اينك در قسمت دوم اين بخش، خالصه اي از فلسفه و عقايد شيخيه را، از بعضي كتابهاي 

 آنها اقتباس و نقل مي كنيم؛ تا آگاهي مختصري در اختيار خواننده عزيز قرار دهيم. 
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 فلسفه ي مذهب شیخیه
 

 شيخي و باالسري بجاي اصولي و اخباري 

 السريمنشأ اصطالح شيخي و با 

 

 فلسفه ي مذهب شیخیه
 

در آغاز اين بخش ياد  آور شديم : در زماني كه شيخ احمد احسائي عقايدش را ابراز كرد، ميان اصوليها 

و اخباريها سخت اختالف افتاده بود؛ واخباريها و گروهي از فقهاي محتاط به هيچ وجه حاضر نبودند، 

 و قواعد عقليه در استنباط احكام متوسل شوند.در جائي كه حديث و اخبار باشد، به اصول عمليه 

شيخ احمد احسائي هم، كه عالمي متعصب و غالي بود، در آغاز به گروه اخباريها پيوست. ولي، او ازآن 

اخباريها نبود كه تنها باخبار قناعت كند از سوئي هم ذوق فلسفي داشت و مي خواست متن و مفاد 

 فسير كند.احاديث و اخبار را با مسايل فلسفه ت

از اين رو، در دوراهي قرار گرفت. زيرا اخباري بودن و ذوق فلسفي داشتن دو سليقه ي متضاد مي نمود. 

اگر چه مي شد در بيشتر موارد، اخبار را با فلسفه تفسير و تطبيق كرد، ولي اين امر خود خروج از شيوه 

بدين معني كه: او مانند صوفيان و كرد « جمع بين االمرين» ي اخباريها بود، در اينجا بود كه شيخ

باطنيان ، از راه تأويل ظواهر اخبار تضاد را به ائتالف مبدل كرد در نتيجه، عقايد و نظريات تازه اي از 

 اين ائتالف و تأويل بوجود آورد كه فلسفۀ مذهب شيخيه را تشكيل مي دهد.

ارات اخباريان مي فهميد، كه بنظر بعضي مطالب روحي از عب» ... مدرسي چهاردهي در اين باره نوشته:

او حق و الزمه ي اعتقاد مي آيد، پس آنها را زينت داده بربان جديد اظهار كرد و مريدانش را  دعوت به 

 اعتقاد مينمود واز مخالفت، آنان را بيم ميداد.

ت، از اين مطالب را كم كم جمع كرده و رسميت داد و جزء مذهب شيعه كرد و هر كس كه آنها را پذيرف

« شيخي» ساير شيعيان جدا شده و متخصص به آنها شد و آنها را، مذهب شيخ احمد ناميد و خود را 

دانست؛ فخر مي كرد و مي گفت: شيعه ي خالص منم و ديگران، گمراهند. پس تدريجا رياست شيخ 

ول ياست و قباحمد افزوده و علماي اصولي و اخباري بي طاقت شدند و پي بهانه گشتند، كه شيخ را از ر

عامه بيندازند، تا حوزه ي رياست مذهبي مختصر بخودشان شود، ولي جرئت نكردند و دلهايشان پر از 

 (10شيخيگري و بابيگري، ص« ) كينه و زبانشان بسته شد ... 
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 شیخی و باالسري بجاي اصولی واخباري
 

ئي را تكفير كردند، چنانكه در قسمت تاريخي گفتيم، چون شهيد ثالث در قزوين شيخ احمد احسا

علت مخالفتها با شيخ » بيشتر عالمان شهر هاي ديگر هم او را مورد تكفير قرار دادند. چهادهي گويد: 

، چند چيز بوده: اوال معارضه و مبارزه ي تكفير، يك سيرۀ مستمر بود، كه در شرق و بلكه در غرب، از 

ازدهم به حد اعلي رسيد: متشرع عارف و قديم ميان روحانيان ديني رواج داشته واز اواخر قرن دو

صولي را تكفير ، وبلكه تكه تكه ميكرد، و اخباري ، اصولي را ، ونيز بالعكس و باالسري، شيخي را طعن 

 دادند... « ناصب آل محمد» و لعن مي نمود و شيخي ها با و لقب

ان بوغي از خود نشبديهي است كه آن تكفير ها بيشتر شامل كساني ميشد كه در طريقه و مسلكي ن

داده و پيرواني پيدا كرده بودند؛ ويا امرا و سالطين بديده ي احترام بايشان مي نگريستند و شيخ از 

اين دسته بود؛ وقتي رقيبان شيخ ديدند گروهي از روحانيان شاگرد شيخ شدند و پس از وي، براي نشر 

مخالفتها و خصومتشان فزوني يافت عقايد وي ،كمر بستند و مذهب شيخ پيرواني سرسخت پيدا كرده، 

؛واال  اگر كسي از آنها دنباله ي مطلب را نگرفته بود، عقايد وي مانند تعاليم مالصدرا و مال محسن فيض 

 (85همان، منبع، ص« ) كاشاني ميشد و موضوع ريشه پيدا نمي كرد.

» و  «شيخي» ه شدند؛پس از آنكه شيخ احمد احسائي و پيروان او تكفير شدند، عامه شيعيان دو فرق

و اختالف اصولي و اخباري فراموش گشت و بجاي آن، اختالف شيخي و باالسري « متشرعه ي باالسري

 مورد بحث قرار گرفت و فكر آنها را ساليان دراز بخود سرگرم كرد و آنها را بجان هم انداخت.

 منشأ اصطالح شیخی و باالسري

ه نسبت به امامان شيعه قايل بود، در قسمت باال سرقبر شيخ احمد احسائي، از جهت احترام بسيار ك

امامان شيعه ، نماز خواندن و ايستادن را بي احترامي و گستاخي ميدانست، ونماز را باطل مي شمرد، 

ولي شيعيان متشرعه، يعني مخالفان شيخ، آن را جايز مي شمردند بلكه مستحب مي دانستند؛ از اينرو، 

 خوانده شدند.« متشرعه ي باال سري » و شيعيان ديگر بنام« شيخي» مپيروان شيخ احسائي به نا

از اين ببعد، باال سريها، اصرار مي ورزيدند كه هميشه باالي سر قبر امامان نماز بخوانند  تا مخالفتي با 

شيخيان كرده باشند. مشاجرات و مبارزات شيخيان و باالسريان بسيار شدت يافت و درمواردي ميان 

ه، زدو خوردهائي اتفاق افتاد و تهمت هائي به يكديگر زده شد و بلكه كشتارها واقع گرديد. آندو دست

 كه در اين جا مجال ذكر آنها نيست. 
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 اصول عقاید شیخ احمد احسائی
 دست يازي شيخ به شيوه ي تأويل 

 مهم ترين موارد اختالف عقايد شيخ با عقايد متشرعه 

  هور قليائي» منشأ اصطالح» 

 معاد را نفي كرد شيخ، اصل 

 نفي اصل عدالت 

 امامان از نظر شيخيان 

 مراد از امامت 

 ركن رابع، واسطه ي ميان امام و خلق است 

 اعتقاد شيخ احسائي درباره ي امام دوازدهم 

  معراج» عقيده ي شيخ احسائي در باره ي» 

 مفهوم معراج در نظر شيخ احسائي 

 موضوع معراج در اديان و ملل قديم 

 ارتاويراف نامه» در كتب چگونگي معراج» 

 روش فقهي مذهب شيخيه 

 تساوي حقوق زن با مرد در نظر شيخيان 

  خالصه آنچه درباره ي شيخيه گفته شد 

 اصول عقاید شیخ احمد احسائی

اصول عقايد شيخ احمد احسايي، بيشتر موافق با همان اصول عقايد مذهب شيعه دوازده امامي بوده ؛ 

المي و فلسفي شيخ، گونه ي غلو آميز و شكل تازه اي  داشت، و در چند ولي با اين تفاوت كه ديد ك

مورد هم عقايد و اصول تازه اي اظهار كرد، كه رويهم مكتب شيخيه را بوجود آورد، گفته شد كه شيخ 

جهت وفق دادن مفاد اخبار و احاديث امامان، با ذوق فلسفي اي كه خود بوجود آورده بوده، ناچار به 

 ل گرائيد.شيوه ي تأوي

 دست يازي شيخ به شيوه ي تأويل

از آن وقت كه شيخ احسائي از سوي مخالفانش تكفير شد، واز جهت اظهارات تازه اش، كه ظاهر آنها 

مخالف عقايد شيعيان مي نمود، كوشيد تا بوسيله تأويل بعضي آيات قرآن و اخبار امامان، اظهارات 
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او به همان شيوه اي متوسل شد كه، پيش از اوصوفيان و وعقايد تازه ي خود را، با آنها سازش دهد، 

 اسماعيليان به آن دست يازيده بودند.

 اين مدعا از كتابهاي شيخيان بدست مي آيد، چنانكه شيخ محمد خان كرماني مي نويسد:

كه در ظاهر معني آن جسر جسماني است ، « پل صراط» هر چيزي ظاهري دارد و باطني، و تأويلي»...  

ر باطن واليت است، در تأويل شريعت و ميزان و قيامت و ساير آنچه فرموده اند، همه همينطور ولي د

است. يعني غير از معاني ظاهري داراي معاني باطني هستند. ) شيخ محمد خان كرماني، هدايه المستر 

 (851شدين ، ص

از معاني ظاهري، معاني اين سخنان، در باره ي تأويل و اينكه همه ي مسائل و موضوعات شريعت، غير 

در كتابهاي خود مانند، وجه دين  –يعني اسماعيليان  –باطني دارند، همان سخناني هستند كه باطنيان 

 درباره ي تأويل و لزوم آن، گفته و توضيح داده اند. 

از اين رو بود كه گفتيم، شيخ احمد احسائي و جانشينانش ، در توجيه عقايدشان به شيوه ي تأويل 

يازيدند. از اين موضوع مي توان نتيجه گرفت كه، اصول عقايد شيخيه، ارتباط نزديكي به اصول دست 

 عقايد  صوفيه و اسماعيليه دارد. 

 مهمترین موارد اختالف عقاید شیخ با عقاید متشرعه

اينك باصول عقايد شيخيه اشارت مي كنيم؛ ولي در اين جا به اصول و مواردي اشارت مي كنيد كه ، با 

قايد متشرعه اختالف دارد. چه آنكه، موارد و عقايد ديگر آنها، همان عقايد قديمي شيعيان دوازده ع

 امامي است، و نيازي به بيان مجدد آنها نيست و تنها، موارد اختالف مورد اشارت قرار مي گيرند.

 مهمترين موارد اختالف عقايد شيخيه باعتقاد متشرعه، از اين قرار است: 

يده ي شيخ درباره ي معاد مهمترين موردي است، كه با عقيده ي متشرعات در آن باب معاد: عق-1

 مغايرت دارد.

به عقيده ي شيعيان و ديگر پيروان مذاهب اسالم، معاد، يعني بازگشتن مردگان در روز قيامت را، با 

انست ومي مي دانند. ولي شيخ آنرا تقريبا روحاني ميد« عنصري»همين جسم مادي و يا بقول آنها 

زنده ميشود ومي گفت : چون حقيقت انسان همان روح اوست، معاد « هورقليايي» گفت: انسان با جسم 

مي خوانده است. اينك « هورقليائي»هم روحاني خواهد بود؛ او اين روح را نوعي جسم بسيار لطيف بنام 

 ين مي آوريم:او به نقل هدايه المستر شد« شرح زيارت جامعه ي» گفتار شيخ را از كتاب 

آب، خاك، هوا و  -براي انسان، دو جسم وجسد است: نخست جسمي است كه از عناصر زماني»... 

تركيب شده كه آن را مانند لباس، گاهي مي پوشد و گاهي ديگر درمي آورد، هيچگونه لذت و  -آتش

هاي مه ي گوشترنج، طاعت و معصيت باو نسبت داده نمي شود. مگر نمي بيني كه زيد مريض مي شود وه
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بدنش مي رود ولي او همان زيد است كه تغييري در او پيدا نشده است، و هيچكدام از معاصي او هم 

نرفته است؛ اگر آنچه از گوشت و بدن او رفته، دخالتي در حقيقت زيد مي داشت، ناچار بيشتر گناهان 

 او هم، مي رفت...

ال حقيقت زيد هميشه ثابت است. اين تغييرات همينطور است، اگر الغر شود ويا چاق گردد، در هر ح

جسمي او، نه در ذات او تأثير دارد ونه در صفات او... اين جسم از حقيقت انسان شمرده نمي شود و 

ماده ي آبيش  -هنگام مردن ،هر كدام از عناصر و مواد اين جسد متفرق مي شود و باصلش مي پيوندد

پس، در قيامت ومعاد نيز  –خاكيش به خاك ملحق مي شود  به آب، هوائيش به هوا آتشي اش به آتش و

اين جسد كه از عناصر نامبرده تشكيل شده، برنمي گردد، زيرا آن جسم مانند لباس بود، كه انسان در 

 هنگام مردن از آتش بيرون ميآورد و با جسد هورقليايي در معاد زنده مي شود.

و فنا ناپذير  واز عناصر هورقليائي مي باشد، كه در واما جسد دوم انسان، جسدي است جاويدان وباقي 

جسد ظاهر ومحسوس او، پنهانست، اين جسد هور قليائي ، مركب روح واز سنخ اوست، و پس از مرگ 

، در قبر مرده باقي مي ماند در حالي كه زمين جسد عنصري او را خواهد خورد. روح انسان در قيامت 

ت و حساب پس خواهد داد و داخل بهشت يا دوزخ خواهد شد... با همين جسدهورقليائي بازخواهد گش

 (884همان منبع، ص « ) 

 «هورقلیائی»منشأ اصطالح 

گرفته است ودر موضوع جسم لطيف، كه « مذهب صابئي» ظاهرا شيخ اين اصطالح را، از پيروان 

احمد احسائي، با  قديميان آن را قالب مثالي خوانده اند، بكار برده است. زيرا بعضي گفته اند شيخ

صابئيان ، كه در كنار رودهاي پرآب زندگي مي كنند وچون بيشتر مراسم مذهبي آنها همراه با آب 

جاري است واز اين جهت در بصره بسر ميبرند، تماس گرفته واز مذهب صابئيان كه كم و بيش اطالعاتي 

شيخ احسائي در جواب مالحسين را از آنان گرفته است. چنانكه « هور قليائي» بدست آورده، اصطالح 

مي نويسد: هور قليائي لغت زباني است كه در اين زمان صاحب « جوامع الكالم» اناري كرماني در كتاب 

 مي نامند و اكنون در بصره واطراف آن زياد هستند.« صابئي -صبي» آن را 

  شیخ، اصل معاد را نفی كرد

سم هور قليائي دانست، اصل معاد رامانند اصل عدالت  شيخ احسائي، پس از آنكه معاد را روحاني و با ج

، از رديف اصول دين و. مذهب نفي و حذف كرد. زيرا مي گفت: اعتقاد به خدا و ثبوت اصل نبوت و 

اعتقاد به قرآن و آنچه درآن هست، مستلزم آنست كه به معاد معتقد باشيم و الزم نيست معاد را، اصلي 

 يم. چه آنكه يكي از آنچه در قرآن آمده و مورد اعتقاد است، معاد است.از اصول دين بطور مستقل بدان
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خواهد بود، وبايد آن عقيده « توضيح واضحات» بنابراين، معاد را اصلي مستقل و از اصول دين دانستن

را هم مانند مقررات ضروري ديگر، مورد اعتقاد قرار دهيم. وكسي كه به آيات قرآن معتقد باشد ، به 

 استلزاما معتقد خواهد بود.معاد هم 

 نفی اصل عدالت 

شيعيان دوازده امامي و همچنان پيروان مكتب معتزله ، صفت عدالت را از ميان صفات ديگر خدا، 

برگزيده و آن را اصلي از اصول مذهب و دين قرار داده اند؛ بويژه شيعيان اهميت بسياري به اصل عدالت 

شمرده اند. ) شيخ صدوق ، اعتقادات صدوق، چاپ دوم، تهران  داده و آن را، يكي از اصول مذهب شيعه

 (81قمري، ص 1511

اما شيخ احمد احسائي و پيروانش، اصالت صفت عدالت را از رديف اصول مذهب نفي نموده و در اين 

باره چنين استدالل كرده اند؛ لزومي ندارد كه صفت عدالت خدا را از ميان صفات ديگر او جدا كنيم و 

ز اصول دين قرار دهيم. چه آن كه اين كار، اوال تبعيض ميان صفات و ترجيح بالمرجع است .اگر اصلي ا

بنا باشد عدالت را اصلي از اصول دين بشماريم، بايد صفت ديگر خدا را هم، مانند علم، قدرت، حكمت، 

الت هم براي حيات و ... از اصول دين بشماريم: چون الزم نيست صفات ديگر خدا اصول دين باشند، عد

 اصالت بي موجب و بدعت است.

دليل ديگرشان اينست كه: همه صفات خدا كه در قرآن مورد اعتقاد مسلمانان است، صفت عدالت هم 

در ضمن آنها مورد اعتقاد مي باشد. روي اين داليل شيخيان صفت عدالت را بعنوان اصلي از اصول 

 مذهب نمي شمارند و اصالت آن را نفي كرده اند.

يخ و پيروانش ، عوض نفي دو اصل معاد و عدالت از رديف اصول پنجگانه ي مذهب شيعه، اصل ديگري ش

كه پائين تر به چگونگي آن اشاره خواهد شد، براصول مذهب افزوده اند وبدين « ركن رابع» به عنوان 

رار: اصل اصل و يا چهار ركن منحصر گشت، از اين ق 4ترتيب اصول دين و مذ هب در مذهب شيخي به 

 « ناظق واحد» و يا « شيعه ي كامل –ركن رابع » توحيد، اصل نبوت، اصل امامت و اعتقاد به 

توحيد و نبوت، تغييري نداد؛ ولي عقايد تازه اش در  -شيخ احسائي، در كيفيت دو اصل نخست ،يعني

 دو اصل ديگر، يعني امامت و ركن رابع، از اين قرار است:

 امامت از نظر شیخیان

ر شيخ احسائي درباره ي امامان، غلو آميز است؛ از اين رو، اعتقاد او در باب امامت با شيعيان  ديگر نظ

 متفاوت است، حاج محمد خان كرماني در اين باره گفته است:
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در لفظ امام، پدر بزرگوارم ]حاج محمد كريم خان كرماني[ تفصيل فرموده اند و آن اينست كه: بعد »...

ازدهم، خداوند عالم را مهمل نگذارد، كه عالم از وجود حجت خالي باشد؛ پس اگر حجت از غيبت امام دو

معصوم، خودش در ميان خلق است، نور علي نور و خلق به هدايت او مهتدي ميشوند، ولي اگر غايب 

 ،شد، اگر چه تصرف او بجا باشد ولي خلق نمي تواند از او بهره مند شود... انتفاع ايشان از وجود امام

 فرح ديدن و شنيدن سخنان او و شناختن اوست...

 

 مراد از امامت

براي واژه ي امام، چند نوع اصالق هست: يكبار از امام حجت معصوم ، كه از آل محمد است، اراده مي 

پيشوا اطالق مي شود، وگاهي لفظ امام بر –شود... بار ديگر امام برحجتي كه بطور مطلق است ،يعني 

 مي شود، وگاهي هم منظور از امام كسي است كه در امري باو تأسي ميشود...پيش نماز اطالق 

كه معاني مختلفي را شامل ميشود، « اشتراك لفظي» بنابراين، لفظ امام، عنواني است از مقو له ي 

امامتي كه پنهان شد و خفاي آن در زمان غيبت واجب است، امامت مطلقه است و مخصوص است به 

ن امامت و واليت، در زمان غيبت، پنهان و غائب است  و آشكار شدن او با غيبت آل محمد. صاحب اي

 مقدر، منافات دارد... 

هم اطالق مي شود، چنانكه در اخبار وارد « ركن رابع» وامام بمعني مقتدا و پيشوا،بر شيعه ي كامل و 

آنها را رويت « د شيعهفواي» و كتاب « الزام النواصب» شده و ما] حاج محمد خان كرماني[ در كتاب 

كرده ايم و اما در روايت ابواسحاق ، امام به معني مطلق، ظاهر تر است در ميان شيعه. زيرا تمام آن 

 حديث را شيخ كليني در اصول كافي روايت كرده است و آن روايت اينست :

ام و حجت خالي نمي واما آنچه از اخبار درباره ي امام آمده، داللت براين ميكند كه هيچگاه زمين از ام

اشكالي در اخبار در « شيعه كامل»ماند تا اينكه امام ظاهر شود؛ بنابر جواز استعمال امام و حجت بر 

در  –يعني ...« ان في كل خلف عدوال » اين باره نيست، وبلكه بطور مستفيض در اخبار آمده است كه : 

ي آنها، دفاع از دين و حفاظت از آن ، هر عصري در آينده ي زمان عادالني خواهند آمد، كه وظيفه 

 وراهنمايي مردم است. 

نام نهاده « حجت» واين عادالن، مسلم از ميان شيعه خواهند برخاست. در حديث حضرت علي آنها را 

نام نهاده است. ودر كتاب اصول كافي از ابن ازينه روايت شده ، يكي « امام» است ودر دعاهاي متعدد

وال يكون العبد مؤمنا حتي يعرف اهلل ورسوله » م پنجم و ششم( فرموده است:از صادقين ) يعني اما

 « واالئمه كلهم و امام زمانه ... 
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ايمان بنده كامل نيست مگر اينكه خدا و پيامبر او و امامان و امام زمان خود را بشناسد. از اين  –يعني 

را بشناسد، معلوم ميشود كه امام زمان، حديث كه گفته است: بعد از همه ي امامان بايد امام زمان خود 

 غير از امامان دوازده گانه است، ]بلكه منظور از امام زمان شيعه ي كامل و ركن رابع است[..

خالصه ، بنابراينكه اگر استعمال لفظ امام در شيعه كامل جايز باشد، هيچ اشكالي در اخبار نيست، كه 

م و اصال الزم نيست به تأويل متوسل شويم. اين شيعه كامل منظور از امام زمان را، شيعه ي كامل بداني

خوانده ميشود و او بايد ازنجبا باشد، كه دين را حفظ كند وهر بدعت گذاري را « ركن رابع» بنام امام يا 

 دفع بكند...

 ركن رابع واسطه ي میان امام وخلق است

اسطه هائي ميان امام غايب و خلق اين شيعيان كامل، از فرقه ي شيخي و حجتهاي خداوند برخلق و و

هستند... پس بطور مسلم ، زمين از حجت خالي نمي ماند؛ اگر حجت در عالم نباشد، خلق مرتد ميشوند؛ 

نه آسمان مي  –وقتي مرتد شدند، نام خدا برده نمي شود و در نتيجه عنايات او از عالم مرتفع ميشود 

 ماند و نه زمين...

ند خلق را براي نتيجه وغايت شرعي آفريده، كه آن غايب، معرفت و حاصل سخن اينست كه : خداو

عبادت اوست؛ خدا، اگر طريق معرفت و عباد ت را به بندگانش نشان ندهد، كار لغوي كرده است ونشان 

هستند كه حالل و حرام را بآنها بفهمانند. پس « شيعيان كامل» دهنده ي طريق معرفت هم حجتهاي او 

غيبت امام، حجت خدا بطور ظاهر در ميان خلق شناخته باشد، كه مردم او را بشناسند البد بايد پس از 

 ورو به او كنند....

پس اگر اطالق لفظ امام و حجت بر بزرگان و پيشوايان شيعه جايز باشد ، در هر عصر وزماني ميان خلق 

كه امامت و پيشوائي مردم ظاهر ميشود، و ناچار بايد از شيعيان باشد. اين حجتها بايد اشخاصي باشند 

را بر عهده داشته باشند و واسطه ي ميان امام غايب و خلق باشند، تا مردم در حوائج ديني، با آنها 

 ( 828تا  101هدايه المسترشدين از صفحه « ) رجوع كنند. ... 

شده  نقل چنانكه از مطالب« . ركن رابع» اين بود استدالل پيشواي شيخيان براي اثبات اصل چهارم يا 

ديده مي شود، نظر شيخيان در باب امامت، باعقيده ي امامتي كه شيعيان ديگر دارند، متفاوت است. 

نخست امامت را، تجزيه كرده اند و دوم اصل ديگري كه جزء امامت است برآن افزوده اند، و  -يعني

 -ان را، شيعي كامل يعنيامامت و لفظ امام را بر چند مفهوم و معني  اطالق كرده و منظور از امام زم

 دانسته اند كه در زمان غيبت امام، حجتهاي خدا در ميان خلق باشند. -پيشواي خود
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 اعتقادشیخ احسائی درباره ي امام دوازدهم

غايب شده  811عقيده ي باالسري ها ، يعني شيعيان ديگر درباره ي امام غايب اينست كه : او در سال 

از ديدگان مردم در بيابان ها، شهرها و در همه جا بسر مي برد تا روزي و در قالب  جسماني خود پنهان 

 باذن خدا آشكار شود وزمين را پر از عدل و داد گرداند...

ولي شيخ احمد احسائي و پيروانش، اين عقيده را به گونه ي خاصي توجيه مي كنند و برآنند كه: امام 

حاني دارد، وآزادي او مانند ما زندگان نيست؛ است و زندگي رو« هورقليايي»غايب در جسم و قالب 

بلكه باراده ي خداست و زندگي او نوعي زندگي برزخي در قالب مثالي ، يعني در جسم هورقليائي است 

بنابراين، او در هنگام ظهورش، در قالب خود ممكن است نباشد، بلكه روح وجسم هور قليائي او در 

 قالب شخص ديگري ظاهر شود.

جهت بدين عقيده اعتقاد پيدا كرده است كه، چون او طول عمر امام غايب را باموازين  شيخ، از آن

فلسفه و ذوق فلسفي خودسازگار نمي ديده، گفته است كه روح او در بدن هور قليائي زندگي ميكند. 

عقيده ي بعضي در اين باره اينست كه : اين عقيده ي شيخ درباره ي امام غايب، از عقايد سيد محمد 

مشعشع خوزستاني ريشه گرفته است . سيد محمد مشعشع بآن بوده است كه، هر چيز داراي دو جنبه 

است: يكي جنبه ي حقيقي وديگري جنبه ي حجاب، به سخن ديگر هر چيز يك ماهيتي دارد و وجودي؛ 

 جنبه حقيقي يا ماهيت هر چيز، هميشه ثابت و اليتغير است ولي جنبه ي حجاب و صورت او، پيوسته

، ص  ه1552در تغيير و ديگر گوني است . ) احمد كسروي ؛تاريخ پانصد ساله ي خوزستان، چاپ تهران، 

81 ) 

شيخ احسائي هم، بقول كسروي ، از اين فلسفه سود جسته و گفته است: امام غايب هم، داراي دو 

ثابت و در  است ؛ جنبه ي حقيقت او، روح اوست كه هميشه« صورت و حجاب» جنبه، يعني حقيقت و 

جسم هور قليائي زنده است ؛ ولي صورت وحجاب او، كه همان جسم عنصري باشد، پيوسته در تغيير و 

ديگرگوني است واز اين رو، هر كس كه به مقام شيعي كامل رسد، مي تواند محل حلول حقيقت و روح 

 مي تواند جنبه ي حجاب و صورت او باشد. –امام غايب باشد . يعني 

امام » يخيان شيعيان كامل،؛ در هر عصر و زماني، مظهر او هستند و از اين رو، داراي عنوان به عقيده ش

 و واسطه ميان امام غايب وخلقند.« زمان

از نتايج اين عقيده درباره امام غايب، يكي ادعاي سيد علي محمد باب است كه خود را همان واسطه 

ب هستم، يعني حقيقت ويا روح او در من آمده و امام غايب و خلق پنداشت و گفت من همان امام غاي

 من حجاب يا صورت او هستم...
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 « معراج»عقیده ي شیخ احسائی درباره ي 

پيش از آنكه تصورات شيخ احمد احسائي را درباره ي معراج مورد نظر قرار دهيم، الزم است اشارتي 

 ع ، روشن سازيم. كوتاه به واقعه معراج بكنيم و اصل و ريشه ي آن را از لحاظ موضو

اصل واقعه معراج در روايات اسالمي از اين قرار است: پيامبر اسالم شبي گفت، كه خدا او را از خانه ي 

 «سدره المنتهي» واز آنجا بسوي آسمانها، تا « بيت المقدس» به مسجد اقصي « مسجد الحرام» كعبه

 ردانيد.كه نزديك عرش قراردارد، سيرداد و در همان شب بجايگاهش بازگ

كه فرشته اي است بال دار و تاجي بر « براق» در اين سفر معنوي كيهاني، جبرئيل راهنما و فرشته ي 

 سرنهاده و داراي دمي است بشكل دم طاوس، مركب او بوده است.

هفت آسمان را گردش كرده و در  -شايد به مقدار كمتر از پنج دقيقه –پيامبر، در مدتي بسيار كوتاه 

درخت سدره المنتهي، با خداوند سخن گفته و اسرار زيادي از خدا دريافته كه آنها را  عرش، نزديك

گفته اند و ديگر اينكه، هنگامي كه پيامبر با خدا صحبت مي كرده، علي بن ابي طالب) « اسرار مگو»

 ص( را هم آنجا بصورت شير ديده است.

نها ديده و خصوصيات همه آنها را پيامبر، در اين عروج و گردش سماوي، عجايب بسياري درآسما

جبرئيل پرسيده است؛ فرشتگان هر آسمان را بشكلي ديده كه هر كدام آنها به كاري مخصوص، مشغول 

بوده اند. في المثل فرشته ي باران را ديده كه داراي هزاران دست است ودر هر دست هزار انگشت دارد 

 اب ميكرده است.كه با آنها، شماره ي قطره هاي برف و باران را حس

بهشت و جهنم را، با اهل آنها، ديده و خود با آنها وارد شده و با اهل آنها و مأموران بهشت و جهنم 

 سخن گفته است...

وقايع معراج بسيار مفصل است، كه در كتابهاي فرهنگ اسالمي مانند معراج نامه ها و قصص االنبياء و 

ابن هشام بيان شده و همه ي راويان مدعي اند كه اين  حتي كتابهاي تاريخ دست اول، مانند: سيره ي

 موضوع را از خود پيامبر اسالم ويا از صحابه هاي او نقل كرده اند.

پاك است آن خدا كه شبي بنده خود را از مسجد » موضوع معراج در قرآن مجيد چنين آمده است:

 سورۀ اسراء، آيه اول( « ) هد... الحرام تا مسجد اقصي، سير داده تا نشانه هاي خود را باو نشان د

هم به آن موضوع اشاره شده است .ولي بيشتر مفسران، آيات « سوره ي النجم»ودر چند آيه ي اول 

اشاره شده است كه : « النجم» را مربوط به معراج ندانسته اند. درآيات سوره ي « النجم »سوره ي 

 ر خداوند برسد.پيامبر به اندازه ي فاصله ي دو كمان ماند كه به حضو
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بعقيده ي مسلمانان، اين گردش آسماني و معراج، جسماني بوده؛ يعني پيامبر با همان بدن عنصري به 

آسمان رفته است . داستان معراج را از ضروريات دين شمرده اند، يعني كسي كه از راه لجاج منكر آن 

 باشد، از اسالم بيرون است.

 مفهوم معراج در نظر شیخ احسائی

احمد احسائي هم، كه درآغاز شيعي غالي بود، مانند يك شيعي واقع بين به معراج باور داشته شيخ 

است؛ ولي بعدها ، كه در موضوعات ديني صاحب نظر شد و نظريات ويژه اي اظهار نمود، نظر او درباره 

ي دانست و تغيير كرد. بدين معني كه معراج را روحان« معاد» ي معراج هم مانند نظريه اش درباره ي 

گفت روح پيامبر به آسمان رفته نه جسم او . چه آنكه برابر موازين فلسفي قديم، آسمانها و افالك پاره 

شدني وخرق و التيام پذير نيستند، محال است كه انساني با جسم عنصري خود، آسمانها را پاره كند و 

 باال رود. سخنان حاج محمد خان را دراين باره گوش كنيد:

ا حقيقت معراج كه عبارت از عروج پيامبر بآسمان است... در آن موضوع دو وجه احتمال مي ام»... 

دهيم: نخست اينست كه صاعد هر چه باال رود، از هر مرتبه ]منظور از هر مرتبه، طبقه هاي :خاك، آب 

ا انها ر، هوا و آتش است، كه در قديم آنها را عناصر تشكيل دهنده ي عالم ميدانستند ولي عناصر آسم

جز اينها مي پنداشتند[ آنچه از بدن صاعد متعلق بآن طبقه است، مي گذرد و مي رود باال، از طبقه ي 

هوا كه مي گذرد آنچه از هوا دراوست، بگذارد و باال برود، و طبقه ي آتش كه مي گذرد، آنچه از بدن او 

هر طبقه بخود گيرد. ] ودر اين از طبقه ي آتش است، بگذارد و چون برگردد، آنچه گذارده رفته، از 

 صورت معراج روحاني خواهد بود[.

يالت و تخط« كميت» احتمال دوم، كه به عقل نزديك است، اينست كه: صورت بشري صرف پيامبر مقدار

است و آنها تابع جسمند در لطافت و كثافت؛ پس اگر جسم لطيف بصورت بشر هم درآيد، اين تخطيالت 

دحيه  »ده ي بدن آن را غليظ نمي كنند؛ مثل اينكه جبرئيل وقتي بصورت عناصر تشكيل دهن –يعني 

]يكي از اصحاب پيامبر[ ظاهر ميشد، باندازه ي بدن دحيه ظاهر مي شد يا اينكه بدن اصلي « گلبي

را پر مي كرد ودر همان حال هم اگر مي خواست از « يعني مشرق تا مغرب»جبرئيل ميان خافقين 

، مي رفت؛ بجهت اينكه جسم لطيف حالش مثل روح است ] در اين تشبيه سوراخ سوزن بيرون رود

جسم لطيف را، به چيزي تشبيه كرده است كه مجهول تر وناشناخته تر از جسم لطيف است، يعني 

معرف بكسر راه اخفي از معرفت به فتح راه است [... معراج پيامبر چنين بود كه بدن مقدس او لطيف 

ي جسم لطيف و بدن هور قليائي او به آسمان رفت؛ از اين رو پاره شدن آسمانها تر از سماوات بود، يعن

 (188حاج محمد خان: هدايه المستر شدين، ص« ) و خرق و التيام الزم نيامد...
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شيخ احمد احسائي وجانشينان او، با اين تعبيرات ميخواسته اند بگويند كه: معراج پيامبر اسالم روحاني 

، شيخ و پيروان او، بوسيله ي داشتن چنين تصوراتي در باره ي معراج و معاد، از بوده است نه جسماني

سوي مخالفان خود مورد تكفير و آزار قرار گرفتند. چنانكه باالتر اشارت شد، اصل ماجراي معراج 

مورد اشارت قرار گرفته است؛، ولي « اسراء»و « النجم »درقرآن مجيد، بطور خالصه در سوره هاي 

قرون در كتب تاريخ و سير و معراج نامه ها، كه احيانا صحت آنها نزد صاحب نظران مورد ترديد  بتدريج 

است تخيالت در معراج نامه ها، چنانكه پائين تر اشاره خواهيم كرد، از منابع زردشتي گرفته شده باشد، 

ن اجماال معتقد به هر منوال، موضوع معراج در اسالم، يكي از ضروريات ديني است كه بايد مسلمانا

رسيده  «سدره المنتهي » باشند كه: پيامبر اسالم شبي از مكه به آسمانها عروج فرموده ودر اين سير تا 

است، ودرآن سفر اسرار بسياري را از سوي خداوند دريافت كرده وبهشت و دوزخ و اهل آنها را نيز 

 مشاهده نموده است. 

 موضوع معراج در ادیان و ملل قدیم

مقدس و اديان و ملل قديم هم، واقعه معراج به گونه هاي خاص ديگري ، بيان شده است. البته در كتب 

« داستان» موضوع معراج اسالم را نميتوان با آن داستانها مقايسه كرد، و حتي نميتوان آن را در اسالم 

ات دين شمرده خواند... زيرا، چنانكه گذشت آن موضوع در ميان مسلمانان از عقايد اصلي و از ضروري

شده است. بطور كلي اين داستان در ميان ملل قديم و اديان گذشته، بصورتهاي ديگري مورد اعتقاد 

بوده است، كه آن ملل از قديم مطابق تصورات خود ميخواستند با خداوند تماس بگيرند! زيرا درآن 

د، ومعموال روحانيان و اديان اشكالي نداشت كه در ميان آنها و خداو يا خدايانشان تماس حاصل شو

كاهنان آنها به نظر خود ميتوانسته اند به آن كار نائل شوند واز اراده وميل خدا بوسيله ي استخاره، 

باب هفدهم هست « تورات» باخبر شوند و اسرار مرموز را از او دريافت نمايند. در كتاب عهد عتيق يعني

اسرار مرموز را آموخته است،ودر تفاسير تورات مانند  كه خداوند با ابراهيم تماس گرفته و ابراهيم از او

آمده است كه: خداوند او را به ملكوت آسمانهاي خود سير داد وعظمت خود راباونشان داد. « تلمود» 

وسخن گفتنم او باخداوند، نوعي معراج بوده است.در « كوه طور» عروج وصعود حضرت موسي به باالي

آمده است كه: عيسي به آسمان نزد  82قس( باب شانزدهم آيه كتاب عهد جديد، يعني) انجيل مر

خداوند عروج كرد. درروايات هندي هم آمده است كه : يكي از مقدسان ودائي به آسمتن نزد خدايان 

به بعد( در متون مقدس يونانيان  10عروج كرده است . ) عبدالمسيح : ينابيع االسالم ، چاپ بمبئي، ص 

 »استانها مبني بر عروج و تماس بزرگان ديني با خدايان زياد آمده و در كتابقديم هم از اين گونه د

هومربيان شده است كه: قهرمانان وقتي نيمه خدا مي شدند، به آسمان عروج ميكردند. اين « ايلياد

 ايرانيان زردشتي آمده است.« ارتاويراف نامه» داستان به طور مفصل در كتاب
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 راف نامهچگونگی معراج در كتاب ارتاوی

زردشتيان كه در اوايل عهد ساسانيان توسط مغان زردشتي « ارتاويرافنامه» مسائل معراج در كتاب 

خالصه  چنين« ينابيع االسالم» نوشته شده، به تفصيل بيان شده است، كه آن را عبدالحسين دركتاب

 و نقل كرده است:

كتابهاي ديني ملل قديم بگونه اي  داستانهاي معراج، يعني عروج شخصي به آسمانها كه در بيشتر»

كه بزبان پهلوي در ايام اردشير بابكان تقريبا « ارتاي ويراف نامك» خاص ذكر شده است، در كتاب

 چهارصد سال قبل از هجرت تصنيف شده است، مندرج است:

چون دين زرتشت در ايران، در تنزل افتاده بود و مجوسان ميخواستند آن را در قلوب مردم تجديد 

نمايند، جواني زردشتي بنام آرتاي ويراف را برگزيدند و او را به آسمان فرستادند تا هر چيز را درآنجا 

 نزد اهورا مزدا به بيند و خبر آورد.

در آن كتاب، مكتوب است كه آن جوان به آسمان عروج نموده ودر آسمان از طبقه اي به طبقه ي ديگر 

هورا مزدا رسيده است . اورمزد باو فرمود كه بزمين مراجعت باال رفته و همه چيز راديده و بخدمت ا

كرده و هر آنچه راديده، براي زردشتيان بيان كند و همه آنچه ديده بود، در آن كتاب به تفصيل مكتوب 

 است.

اكنون، دوسه مورد از آن كتاب را در اينجا نقل ميكنيم تا ببينيم آيا شباهتي ميان معراج مورد اعتقاد 

 و معراج خيالي آرتاي ويراف هست؟ مسلمانان

در آرتاي ويراف نامه چنين نوشته است: گام نخست را درآسمان پيش مي نهم تابستاره ي ... مي رسم... 

درآسمان، روان آن پاكاني را مي بينم كه چون ستاره ي درخشان، روشني از آن همي افزايد ، كه بر 

 رسيدم كه اينجا، كجا واين اشخاص ،كدام هستند؟...روي تخت بلند نشسته اند، از سروش ) جبرئيل( پ

وبعد از آن، به ماه پايه كه آسمان دوم است و به خورشيد پايه، كه آسمان سوم است وبه ساير طبقات 

آسمان نيز رسيد؛ و درآخر آسمان ايستاد و بهمن امشاسپند از روي سرير زرين، پائين آمد ودست او 

آورد ودر ميان او و اهورا مزدا و امشاسپندان ، گوهر « هورست»و  «حوبست» ، «حومت» را گرفته در 

زردشت سفيد منش وديگران پاكان را، ايستاده ديد و بهمن ) = جبرئيل ( گفت اينست اورمزد. آرتاي 

ويراف گفته: خواستم در پيش او نماز ادا كنم او فرمود، اي آرتاي ويراف نمازتو، از آن دنياي فاني درست 

و فرمود به سروش پاك و آذر ايزد]فرشتگان[ كه آرتاي ويراف را ببريد و بهشت و دوزخ را آمده است 

باو بنمايانيد و سروش پاك و آذر ايزد، دست مرا گرفتند و پيش بردند وآن امشاسپندان ]مالئكه مقرب[ 

هم،  نجاراو جايشان را ديدم. وبعد دست مرا گرفتند بردند به جاي تاريك و سهمگين پربيم] جهنم[ و آ
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«. ) بمن نشان دادند واز آنجا در آوردند و به مقام روشن و انجمن اورمزد و امشاسپندان ]بهشت[ بردند

 (102عبدالمسيح ، ينابيع االسالم ، چاپ بمبئي  ص

نكته اي كه در اينجا الزم به تذكر است، اينست كه در قرآن، مسائل معراج بدانگونه كه در معراج نامه 

اسالمي آمده است، وجود ندارد؛ بلكه در قرآن فقط همين اندازه آمده است كه: خدا شبي ها و روايات 

در اورشليم سيرداد، ) قرآن، سوره « مسجد االقصي» در مكه، به « مسجد الحرام» پيامبر اسالم را از 

 ( ولي در معراج نامه ها...1اسراء، آيه 
 

 روش فقهی مذهب شیخیه

احكام شرعي، همان روش اخباريهاي شيعي بوده است ، كه شيخ در روش فقهي شيخيه در استنباط 

زمان خود پيش گرفته بود. ولي پيروان وجانشينان او و بويژه حاج كريم خان كرماني، با افزودن برخي 

نظريات و مسايل ديگر، مكتب فقهي شيخ احسائي را تفسير و با تفاصيلي از مطالب و مسايل فقهي، 

 »بيان كرده اند و رفته، رفته مذهب شيخيه را، از جنبه ي شريعت به جنبه يمسايل مجمل را شرح و 

يعني به تصوف، نزديك ساخته اند و پيشوايان خود را، كه شيخ احسايي  وجانشينان او باشند، « طريقت

،مرشد مطلق و تنها شخصيتي ميدانند كه فقط او مي تواند بطور « ركن رابع -« شيعي كامل»بعنوان 

» ام فقهي را ، برابر سليقه وذوق خاص خود، استنباط كند و از اين رو درروش فقهي آنها درست احك

 كه در ميان شيعيان ديگر معمول است، وجود ندارد.« اجتهاد و تقليد

 تساوي حقوق زن با مرد در نظر شيخيان

» در كتاب خود( وزير مختار اسبق فرانسه در ايران، كه 1888- 1811كنت دو گوبينو) » برابر گفته ي 

نوشته است: بعقيده ي شيخيان متأخر ، تعدد زوجات در اسالم، اگر چه تجويز شده، « سه سال در ايران

ولي كار بسيار ناپسندي ميباشد ، عالوه بر اين، برآنند كه استعداد زن كمتر از مرد نيست ونبايد  او را 

كنت دوگوبينو: سه ...« ) مردان مساوي است از امور اجتماعي محروم گردانيد؛ بنابراين ، حقوق زنان با 

 (18سال در ايران، ترجمه ذبيح اهلل منصوري، ص

چنانكه در بخش دوم خواهيم گفت، شايد اولياي بهائي، كه حكم به تساوي حقوق زنان ومردان داده اند 

جات و وتعدد زوجات را هم حرام شمرده اند، از نظريات جديد شيخيان در باب ناپسند بودن تعدد زو

 شايسته بودن تساوي حقوق زن و مرد ، پيروي كرده اند.

 خالصه ي آنچه درباره ي شيخيه گفته شد 

« افنقطه الك» در پايان اين بخش، گفته ي عالمه محمد بن عبدالوهاب قزويني را كه در مقدمه ي كتاب 

 :كنيم. او نوشته استظاهرا تأليف: ميرزا جاني كاشاني، درباره ي عقايد شيخيه نوشته است، نقل مي 
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غاله، چندين فرقه بوده اند، كه در جزئيات با هم اختالف داشته اند؛ ولي محمد بن عبدالكريم » 

تشبيه يا  -8تناسخ  -1شهرستاني در كتاب ملل و نحل، معتقدات ايشان را چهار گونه دانسته است: 

 بدا. -4رجعت   -5حلول 

در جزء طريقه ي اخير بايد شمرد. اصل عقايد شيخيه از  شيخيه، يعني پيروان شيخ احمد احسائي را،

علي و يازده فرزندنش، مظهر الهي و داراي صفات الهي  -امامان دوازده گانه، يعني-1قرار ذيل است: 

از انظار غايب گرديد و فقط آخر الزمان ظهور خواهد  811از آنجا كه امام دوازدهم در سال  -8بوده اند.  

زمين را پركند از عدل... واز آنجا كه مؤمنين دائما به هدايت و واليت او محتاج مي كرد ، براي اينكه 

باشند وخداوند هم بايد به مقتضيات رحمت كامله ي خود، رفع حوائج مردم را بكند وامام غايب را ، در 

با  همحل دست رسشان قرار دهد. بنابراين مقدمه، هميشه بايد ميان مؤمنين يكنفر باشد، كه بالواسط

 »امام غايب رابطه داشته باشد و واسطه ي فيض ميان امت و امام باشد. اين شخص را باصطالح  ايشان

 گويند.« ركن رابع –شيعي كامل 

معاد جسماني وجود ندارد؛ فقط چيزي كه بعد از انحالل بدن عنصري از انسان باقي مي ماند ، جسم   -5

گويند. بنابراين شيخيان فقط به چهار ركن )اصل( از « ي جسم هورقليائ» لطيفي است ، كه ايشان آنرا 

 اصول دين، معتقدند از اين قرار:

در صورتيكه باال « ركن رابع»يعني  –اعتقاد به وجود شيعي كامل  -4امامت   -5نبوت  . -8توحيد  . -1

 -5امت  ام -4نبوت   -5عدل   -8توحيد  -1شيعيان متعارفي به پنج اصل معتقدند: –سريان ، يعني 

 معاد

شيخيان، باصول دوم و پنجم ]عدالت ومعاد[ اعتراض دارند وگويند آن ها به عنوان اصول دين لغو و 

غير محتاج اليه هستند. زيرا اعتقاد به خدا و رسول ]يعني دو اصل توحيد و نبوت[ مستلزم اعتقاد به 

به معاد و غير آن ميباشد، اگر بنا قرآن و آنچه در قرآن است از صفات ثبوتيه و سلبيه خداوند و اقرار 

باشد عدل، كه يكي از صفات ثبوتيه است، از اصول دين باشد، چرا ساير صفات ثبوتيه از قبيل: علم و 

قدرت و حكمت وغيره، از اصول دين نباشد؟ ولي خود شيخيه در عوض آنها، يك اصل ديگر كه آن را 

كه واسطۀ دائمي ميان امام و امت است، براصول  خوانند، در باب عقيده به شيعي كامل،« ركن رابع» 

دين شيعه افزوده اند و شكي نيست كه شيخ احسائي و بعد از او، حاج سيد كاظم رشتي در نظر شيخيان، 

 شيعي كامل و واسطه ي فيض و ركن رابع بوده اند. 

 « بابیگري» تاریخ و فلسفه ي آئین بابیه 

 تحوالت تاريخي فرقه بابيه 

  و فلسفه ي بابيهاصول عقايد 
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 با استفاده از منابع:

 تاريخ نبيل 

 كتاب الفرايد 

 كتاب بيان 

  مفاوضات و مقاله سياح 

 

 بخش دوم

 «بابیگري» تاریخ و فلسفه ي آئین بابیه

 تحوالت تاریخی فرقه بابیه
  سيد علي محمد باب 

 اشتغال سيد باب به تجارت و داد و ستد 

 عزيمت سيد باب به كربال 

 اب نزد سيد كاظم رشتيمدت ماندن سيد ب 

كه در اين كتاب از تاريخ و فلسفه ي آنها تحقيق مي كنيم، در « بهائيگري»و « بابيگري» آئين هاي 

سرچشمه گرفته اند « شيخيه» درجه اول از بعضي روايات شيعه و در درجه دوم از عقايد كالمي مذهب

 .كه اكنون بطور غير رسمي به تحوالت تاريخي خود ادامه مي دهند

با اينكه اين دو مسلك از يك منشاء پيدا شده و در بيشتر موارد اصلي و فرعي وجه اشتراك دارند، هر 

 كدام راه خاصي را در پيش گرفته و در دو مسير سير و نسبت به هم اختالف عقيده پيدا كرده اند.

تر ست، كه بيشدرباره  بيان خصوصيات تاريخ و عقايد اين دو مسلك، كتابهاي بسياري نوشته شده ا

 آنها مستقيما رديه هستند و جنبه ي ابطال و تخطئه آنها را دارند. 

كساني هم از ميان نويسندگان ، به ندرت، تا حدي بيطرفانه وارد مطلب شده و بعنوان تاريخي نوسي 

 چيزهايي از تاريخ و فلسفه ي آندو فرقه نوشته اند، مانند كتابهاي بعضي از شرق شناسان كه مي توان

 از آنها هم سود جست.

از منابع موثق ، سود جوئيم  -چنانكه درآغاز كتاب يادآور شده ايم –ما هم، كوشيده ايم در اين كتاب 

 و كليات تاريخ آن آئين ها را بيان كنيم.

بيشتر منابع مورد استفاده ي ما در اين كتاب، همان نوشته ها و كتابهاي خود بابيان و بهائيان است؛ 

يف ميرزا تأل« كتاب الفرايد» كه يكي از سران بهائي بوده « نبيل زرندي» تأليف « ريخ نبيلتا» مانند:
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ابوالفضل گلپايگاني، كه از مبلغان بابيگري و بهائيگري است، كتاب بيان تأليف سيد باب، اقدس و ايقان 

عبدالبهاء مانند : ، كه از كتب اصلي بهائيان شمرده مي شوند و آنها را بهاء اهلل نوشته، ونوشته هاي 

 مفاوضات و مقاله سياح و جز اينها .

ونيز، از تحقيقات محققان معاصر در مورد مكتب باب وبهاء سود جسته ايم و خالصه، از منابع و مأخذ 

ت تحوال» معتبر استفاده كرده ايم؛ واينك مطالب اين بخش را، در دو گفتار بيان مي كنيم: نخست 

 «اصول عقايد و فلسفه بابيه» رو ديگ« تاريخي  فرقه بابيه

 تحوالت تاریخی فرقه بابیه
بابيگري، از لحاظ تحول تاريخي، دنباله ي تحوالت تاريخي بعضي از مذاهب پس از اسالم و بويژه مذهب 

شيخي است. چنانكه در بخش اول اين كتاب اشاره كرديم، در درجه ي نخست، منشأ بابيگري از نظر 

اسالم ، مذهب حقه تشيع و مذهب شيخيه؛ و در درجه ي دوم، بعضي از عقايد ، بترتيب دين مبين 

 و« مدينه ي فاضله ي فارابي»و « جمهوريت افالطون» فلسفه هاي اخالقي و سياسي مانند: كتابهاي

اديان، دين مسيح و زردشت، و اعالميه حقوق بشر بوده است، كه در جاي خود به آنها اشارت خواهيم 

 كرد.

قي اين فرقه، از كوششهاي سيد علي محمد باب، كه پيشوا و بنيانگذار اين آئين است، ولي، تاريخ حقي

آغاز مي شود؛ از اين رو، بايد پيش از گفتن هر گفته اي، سرگذشت و تاريخ زندگي و كوششهاي او را، 

 مورد گفتگو قرار داد.

 سید علی محمد باب 

بدار  1815شعبان  81ا بجهان گذاشت و در ، در شيراز پ1855سيد علي محمد باب در اول محرم سال 

سال عمر، داراي زندگي و رفتاري غير عادي بوده است: در جواني  51آويخته شد. سيد باب در اين مدت 

از لذات زندگي خود را محروم مي كرد و مانند مرتاضان هندي سختيها و محروميتهاي زيادي را متحمل 

همين تحمل سختيها و مبدل شدن آنها به عقده هاي  مي گشت. طبق اصول علم روانكاوري فرويد،

رواني در ضمير ناخودآگاه او بعدها او را وادر كرد كه براي جبران آن محروميت ها، دست به كارهاي 

 عجيب زده و ادعاهاي شگفتي نمايد.

پدر او، ميرزا رضاي بزاز شيرازي بود كه در اوان كودكي سيد علي محمد باب درگذشت و سختيها و 

رنجهاي او از اينجا آغاز گشت و پس از مرگ پدر، نزد دائي خود بنام سيد علي كه پيشه ي تجارت 

 داشت، پرورش يافت.
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او وقتي به حد بلوغ رسيد، شروع كرد به خواندن دروس ابتدائي، و سپس بفراگرفتن ادبيات فارسي و 

نشد و مانند آنها در مدرسه  عربي پرداخت و آنگاه در سلك طالب علوم ديني درآمد؛ ولي رسما طلبه

 اي مخصوص، درس نخواند؛ بلكه در هر فرصتي، هر علمي از علوم ادبي را نزد اشخاص درس مي خواند.

كارهاي او عادي نبود بدين معني كه، از وقتي كه خود را شناخت از مردم كناره گرفت ودر رياضت كشي 

هاي او، خوش نويسي و تند نويسي وي بوده و چله نشيني و گرفتن ختومات، ميكوشيد. ونيز از ويژگي

است، بطوريكه در اين هنر، ميان مردم مشهور شد و او را خطاط و خوشنويس ماهري ميشناختند.) 

 ( 111زعيم الدوله: مفتاح باب االبواب، چاپ اول، ص

ل كنند واينها خصوصياتي بود كه در تاريخ براي او ثبت شده است. ولي بابيان و بهائيان نميخواهند قب

و درس نخوانده و بيسواد معرفي كرده اند. زير « امي»كه اودرس خوانده بود . بلكه او را مانند پيامبران 

از اقديم در اديان چنين معمول بوده است كه پيامبران پيش از نبوتشان درس نخوانده بوده اند، و 

ده است. زيرا اگر پيامبر صاحب سخنان آنان در توجيه دينهاي خود، بقول علماي دين، وحي و الهام بو

شريعتي  پيش از بعثت، عالم و درس خوانده باشد، براي ديگران هم توهم پيش خواهد آمد كه گفته 

 هاي او از نزد خدا نباشد و در دل پيروانش شك ايجاد شود.

 ست.بنابراين، در همه ي دينهاي متكامل، بطور كلي، اين امر مورد قبول و از ضروريات شمرده شده ا

بابيان و بهائيان هم نخواسته اند پيشوايشان كه مدعي نبوت بود، بيرون از اين آئين باشد؛ از اين رو 

ه به مكتب نرفت» منكر درس خواندن و دانش آموختن سيد باب شدند و قصدشان اين بوده است كه: او 

اشارت خواهيم كرد،  ولي چنانكه ازراه تحقيق در پائين!« و خط ننوشته و مسأله آموز مدرسان شده 

 شواهد و قرائن ونصوص تاريخي موجود، خالف اد عاي بهائيان را ثابت ميكند.

 اشتغال سید باب به تجارت و داد و ستد

به هر منوال، سيد باب پس از اتمام تحصيالت مقدماتي و فرا گرفتن اصول ادبيات عربي و منطق، در 

اخت و پس از چندي، به همراه خود به امور داد و ستد تجارتخاتنه ي دائي خود به امور داد و ستد پرد

رفت و تا بيست سالگي در آن « بوشهر»پرداخت و پس از چندي، به همراه دائي خود، جهت تجارت، به 

 شهر به تجارت و امور بازرگاني دائي خود اشتغال ورزيد.

طالعه ي كتابهاي ديني و او، در مدتيكه در بوشهر بوده، در ضمن دادو ستد ، اوقات فراغتش را به م

دعاهاي وارده و ختومات و رياضت صرف ميكرد ؛ از اين رو، هميشه تنها بسر ميبرد و تمايل سختي به 

پارسائي و عباد ت آميخته به رياضت داشت. و بيشتر شبها وروزهاي فراغت ، بخواندن دعاها و ختومات 

و كارها وحركاتي از خود نشان ميداد، كه باعث ميگذرانيد و در اين امور بسيار پافشاري و افراط ميكرد 
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شگفتي اقوامش ميشد. آنچنانكه بستگانش او را از ادامه ي آن روش بازميداشتند و در ترك آن كارهاي 

 غير عادي، پندهائي باو ميدادند.

 عزیمت سید باب به كربال

نده گوئي وافراط در اقوامش برآن بودند كه: هواي بسيار گرم بوشهر باعث پريشان انديشي و پراك

رياضت او شده است ؛ از اين رو، پيشنهاد كردند كه او را از آنجا به عتبات عراق فرستند تا بلكه ديگر 

 گوني اي در روش زندگي او پديد آيد، تغيير مكان باعث تغيير عادت او شود.

اراي افكار ساده و در مدتي كه سيد در بوشهر بسر ميبرد، در اثر رياضتها و خواندن دعاهاي مداوم د

لطيف و تخيالت شاعرانه شده بود و آمادگي سختي براي پذيرش افكار تازه پيدا كرده و گويا اضطرابي 

 نيز در فكر و خيال او پديدار شده بود.

قمري در سن بيست سالگي به سوي  1855وي ، با اين اوضاع و احوال و چنين آمادگي ذهني در سال 

ا، با بعضي از شاگردان سيد كاظم رشتي آشنا شد وبا راهنمائي آنها، در كربال عزيمت كرد و در آنج

خدمت سيد رشتي رسيد ودر درسها و مواعظ او حاضر ميگشت؛ وچون درسهاي مقدماتي عربي) صرف 

ونحو و اصول و فقه( را تا حدودي در شيراز فرا گرفته بود، توانست از گفته ها و درسهاي سيد رشتي 

 جويد و در سلك شاگردان و مريدان او درآيد . طبق سليقه خود سود

 مدت ماندن سید باب نزد سید كاظم رشتی

در مقدار مدت ماندن سيد باب در كربال و استفاده ي او از درس سيد رشتي، ميان گفته ي بابيان و 

ال در كرببهائيان و گفته  مخالفان آنها، اختالف سختي وجود دارد: بابيان و بهائيان ، مدت اقامت او را 

دو ماه پنداشته و اصال حضور او را در درسهاي سيد كاظم رشتي، انكار كرده اند؛ و چنانكه باالتر اشارت 

 بوده است!« امي» شد؛ بهائيان خواسته اند بگويند كه: او درس نخوانده بود و مانند پيامبران سلف

نوشته و گفته اند: حداقل مدتي ولي مخالفان آنها مدت اقامت او در خدمت سيد رشتي را خيلي بيشتر 

كه سيد باب در پاي درس سيد كاظم رشتي بوده، چهار سال است. ولي، يك مدرك تاريخي در دست 

است كه خود باب در نوشته هايش بآن اشاره كرده وگفته است: مدت يكسال درخدمت سيد كاظم 

 رشتي بوده است.

 دهي نقل ميكنيم:اينك آن را در اينجا از قول آقاي مرتضي مدرسي چهار

پيش از ورود به مطلب مناسب است باين نكته توجه شود كه آيا سيد علي محمد باب هم جزو »... 

شاگردان سيد كاظم رشتي بوده است يا نه؟ اگر بوده چه مدت وچگونگي آن چه بوده؟ براي روشن 

ر ن خطبه ي اول تفسيشدن اين قسمت، بهتر است از بيانات خود سيد باب آورده شود. او نخست در پايا

 سوره ي بقره گويد.

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

فسبحانك اللهم انك لتعلم في يوم الذي اذا اردت انشاء ذالك الكتاب قدررأيت في ليلتها بان ارض » 

المقدسه قد صارت ذره ذره ورفعت في الهواء حتي جائت كلها تلقائيتي ثم استقامت ثم جاء خبر فوت 

نالك و قداخبرت بعض الناس قبل الخبر بنومي فضل اهلل عليه الجليل العادم معلمي رحمه اهلل عليه من ه

 «بجوده

يعني: خبر فوت دانشمند جليل و معلم من ] يعني سيد كاظم رشتي[ رسيد، پيش از رسيدن اين خبر، 

 خوابم را به برخي از مردم خبر دادم كه فوت او را در خواب شنيده بودم...

ظم رشتي را معلم خود خوانده، ونيز در يكي از آثارش ، كه سيد باب در اين بيان، بطور روشن، سيد كا

گراور  814و  815سيد باب[ را ، ميان دو صفحه  نويسنده ي ظهور الحق هم اصل خط نقطه ي اولي ]

 چاپ كرده است، مينويسد: 885نموده و رونوشت آن را، با اسقاطهاي زيادي، در صفحه 

الوت مي كردند... خواستم كشف غطا شود، كه عمل مطابق از آنجايي كه هميشه صبح ميديدم قرآن ت» 

 11سنه كه عدد ) االه( باشد ظاهر آل محمدف كه هر  11ذكر قولي شود، از وقت نزول قرآن تا نوزده 

حول يك حرف) بسم اهلل الرحمان الرحيم( گذشت و چهار سنه مزيد بر صورت جمع چهار كلمه بود، كه 

سيد كاظم عليه صلوات اهلل ثم عليه سالمه، گذشت و از اين جهت بود بزبان شيعه ي خالص، يعني حاج 

روز باول ظهور  10كه حروف بسم اهلل الرحمان الرحيم كه كل قرآن در او است، نزد او جمع شدند و 

 «اول ظهور سر) يعني ظهور باب( بود... 1812سرمانده، به مال اعلي و اصول و اول سنۀ 

اط مي شود كه حتي او با سيد كاظم رشتي شبها را بصبح آورد ه است، كه از اين بيان سيد باب، استنب

 خواندن و تالوت اورا، ميديده است.

ودر دعاي زير شرح داده است كه سالهاي عمر خود را تا سي سالگي در كدام شهرها بسر برده است . 

 او درآن دعا چنين نوشته است:

ي من ماء محبتك الي ان قضي من عمري خمس و عشر يا اليهي تعلم ان من اول يوم الذي قد خلقتن»

سنه لقد كنت في ارضي التي قد شهدت علي خلقي عليها ثم قد تني علي جزيره البحر هنالك اتجرت 

بآالء مملكتك وماقد خصصتني من جواهر بدايع عناينك الي ان قضي خمسه هنالك قد اصعدت الي 

جعت الي ارض التي قد شهدت خلقي عليها و ارض المقدسه و قد قضي عني حوال هنالك قم قدر 

استشهدت فواضلك العليا و مواهبك العظمي هنالك فلك الحمد علي كل آالئك  ثم صعدت الي بيتك 

الحرام في حول الخامس من بعد العشر الثاني وقد قضي عني حوال هنالك ثم رجعت الي ارض االولي 

يل  مجبتك و اسشتهدت موارد جودك الي التي قد شهدت خلقي هنالك ثم قد صبرت هنالك في سب

ما قدرت لي الصعود اليك فخرجت باذنك من هنالك و قضي عني نصف حول علي ارض الصاد ) اصفهان( 
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ثم سبعه شهر علي جبل االول الذي قد نزلت علي فيه ما ينبغي لجالل قدس عطائك علو فضلك ثم 

 .«د قضي حوال يا الهي ال كونن عليها هذا سنه الثالثين حيث لتشهدن  علي ذلك الجبل الشديد ق

اي »با توجه به اينكه باب، حساب عمر را از آغاز انعقاد نطفه مقرر داشته، دربارۀ خودش مي گوشد: 

خداي من ميداني كه از هنگام آفرينش من از باب محبت تا پانزده سال از عمرم در زميني كه درآن ] 

ره ي دريا] بوشهر[ مرا بردي و تا پنج سال درآنجا بتجارت شيراز[ مرا آفريدي، بوده ام و سپس به جزي

نعمتهايت را نمودم و سپس بزمين مقدس]كربال[ بردي، يك سال درآنجا از عمر من گذشت و آنگاه 

برگردانيدي مرا بشيراز از زمين مولودم، ود ر سال بيست و پنجم به بيت الحرام بردي و يك سال درآنجا 

مين مولدم برگردانده ودرآنجا مرا شاهد بخشش ها و عنايتهاي خود ساختي از من گذشت و باز مرا بز

در راه دوستيت شكيبائي نمودم تا آنكه مقرر فرمودي باذنت، از آنجا بيرون آمدو نصف سال را بزمين 

صاد]اصفهان[ گذرانده و هفت ماه در كوه اول]ماكو[ بودم و درآنجا بر من نازل فرمودي آنچه سزاوار 

دس بخشش و بلندي فضل و امتنانت بوده است ، واينك سي ساله ام، يك سال است مرا در جالل و ق

 «اين كوه شديدمشاهده ميفرمائي

در اين قسمت چنانكه صريحا گفته است، يك سال از عمر خود را در كربال گذرانده است وبه مناسبت 

است. ) شيخيگري و بابيگري، ناميده « كوه شديد» چهريق را« باسط» تساوي شماره ي حروف، ماكو را

 به بعد(  822از صفحه 

بنابراين، يك سال اقامت سيد باب در كربال و استفاده از درس سيد كاظم رشتي، مسلم است؛ ولي در 

اواخر آن مدت، با چند نفر از هم درسانش مدتي بكوفه رفته ودر مسجدبزرگ آن، كه مسكن مرتاضان 

 ت و چله نشيني و اعتكاف پرداخته است.و معتكفان وچله نشينان بوده، برياض

پس از آنكه چله اي در مسجد كوفه گرفت: يعني چهل روز درآن برياضت  پرداخت ، دوباره به كربال 

برگشت و در درسهاي سيد رشتي حاضر شد؛ ولي اينبار بيشتر در انزوا و تنهائي بسر ميبرد و در 

راي بابيت ، مهدويت و به قول بهائيان نبوت بوده تخيالتش فرو رفته و در فكر تمهيد مقدمات قيامش ب

 است.

واين موضوع را بايد يادآورد شد كه: سيد باب با چنان افكار و تخيالت و  آمادگي ذهني، سخنان شيخ 

 احمد احسائي و سيد كاظم رشتي را در باب ظهور امام غايب، از سيد رشتي مي شنيد. 

و چنين به نظر مي رسد كه او خود را شايسته ي ظهور امام وذهن او از آن سخنان بسيار متأثر مي شد 

 غايب در وجودش مي پنداشت.
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 عوامل فكري وعقیدتی قیام سید باب

 شیخ احمد احسائی 

 سید كاظم رشتی 

 

 عوامل فكري و عقیدتی قیام سید باب
مام ا چنانكه در بخش نخست گفتيم، شيخ احمد احسائي و بويژه سيد كاظم رشتي مي گفتند كه: ظهور

ان بد –غايب بسيار نزديك است؛ وبخصوص كه سيد رشتي در نزديكيهاي وفاتش ظهور امام غايب را 

زديك بسيار ن –معني، كه شيخيان معتقد بودند ، يعني: ظهور حقيقت و روح امام در قالب شخصي معين 

مام غائب ميدانست و هميشه در ضمن درس بشاگردانش سفارش مي كرد كه: زود است كه پس از من ا

آشكار شود. اين مژده و پيشگوئي را بارها و كرارا ميداد و مي گفت: شايد امام غايب ) يعني كسي كه 

روح امام در او ظاهر ميشود( در ميان شماها باشد و بشاگردان و پيروانش تأكيد مي كرد كه: بريكايك 

د محمد علي باب هم از كساني شما الزم است كه شهرها را بگرددو نداي امام غائب را اجابت كند. سي

 بوده كه اين سخنان را از سيد رشتي مي شنيدند.

اين مژده هاو سخنان در موردنزديك بود ن امام زمان ظهور امام غائب، پيروان سيد كاظم رشتي، يعني 

ي نشيخيان را، براي يافتن امام غايب و پذيرفتن نداي او آماده تر مي كرد؛ از اين رو، آنها مانند تشنگا

كه بدنبال آب مي گردند و مانند روزه داراني كه منتظر شنيدن نداي اذان باشند، بدنبال امام مي گشتند 

 تا نداي او را لبيك گويند.

بعضي از مشتاقات امام و خواص شيخيان، براي تعجيل در ظهور امام، به مسجدها مي رفتند. ودست 

خواستند كه هر چه زودتر، طلعت امام غائب را بآنها بدعاي ظهور امام غايب بلند ميكردند و از خدا مي 

بنماياند. شايد سيد علي محمد باب هم، كه در اواخر اقامتش دركربال چله اي در مسجد كوفه گرفت، 

 براي همين منظور بوده است.

سيد كاظم رشتي، براي همين منظور ، يعني كه ظهور امام بسيار نزديك است، جانشين براي خود 

 د، وبشاگردانش گفت: در شهرها پراكنده شويد و امامتان را پيدا كنيد.تعيين نكر

از اين رو بعضي پيروان او، بشهرها رفتند واز ميان آنان سيد باب بشيراز برگشت و مالحسين بشرويه 

اي كه يكي از شاگردان نزديك سيد كاظم رشتي بود، و سپس يكي از رسوالن سيدباب شد، براي يافتن 

ان رفته بود و پس از جستجوهاي بسيار وقتي بكربال برگشت، ديد سيد رشتي وفات كرده امام به اصفه

 ( وشاگردانش سوگوارند.1812است) اول محرم 
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 سيد علي محمد باب

آنان، چون مالحسين بشرويه اي را ديدند، پروانه وار بدور او گرد آمدند او از آنان پرسيد، سيد رشتي 

را بپراكنده شد ن در بالد و جستجوي امام غايب، سفارشهاي عاجلي كرده  چه وصيت كرد؟ گفتند: او ما

و نهايت تأكيد را فرموده و چند بار بما گفته اند كه بعد از وفاتش ترك منزل و خانمان گوئيم و در بالد، 

منتشر گرديم و به جستجوي حضرت موعود پردازيم و هيچ امري را بر اين مسأله ترجيح ندهيم... 

: مقدمات ظهور موعود را آماده كنيد، حتي بما فرمودند، حضرت موعود ميان شما است، ميان وفرمود 

 شما و آن بزرگوار حجاباتي مانع است، قيام كنيد، جستجو كنيد تا حجابهاي مانعه را از ميان برداريد.

د علي يمالحسين بشرويه اي چنانكه پائين تر خواهيم گفت از نخستين كساني بوده كه نداي دعوت س

 محمد باب را، پذيرفت و دعوت او را بگوش ديگران رسانيد. 

 عوامل اجتماعی قیام سید علی محمد باب و شورش بابیان
 

 آغاز دعوت سيد علي محمد باب 

  تحول بابيت به مهدويت 

 چگونگي اظهار مهدويت 

 انتقال سيد باب از شيراز به اصفهان 

 مباحثه ي علماي اصفهان با سيد باب 

  مباحثه ي علماء با سيد بابنظري به 

 متن توبه نامه سيد باب 

 ارتقاء سيد باب از مهدويت به نبوت 

 سرانجام كار سيد باب 
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 فتواي علما بر قتل سيد باب 

 تيرباران شدن سيد باب 

 يك نكته گفتني 

 عوامل اجتماعی قیام سید علی محمد باب و شورش بابیان
شورشهاي بابيان در شهرهاي ايران بردولت  چنانكه در مقدمۀ چاپ ششم اشارت شد، قيام باب و

 اقتصادي و سياي -قاجاري تنها معلول علل و عوامل فكري و عقيدتي نبود، بلكه زمينه هاي اجتماعي

قيام باب و پديد آمدن آئين او و شورش بابيان در بعضي شهرهاي ايران، بيشتر معلول و نتيجه ي وجود 

ادي و اجتماعي بوده است. بطور اشاره و خالصه اوضاع نابسامان اختالف طبقاتي و نابساماني اوضاع اقتص

اقتصادي و اجتماعي جامعۀ ايران در دورۀ سلطنت و حكومت قاجاري و بخصوص دورۀ طوالني سلطنت 

 هجري قمري را مي توان چنين توصيف نمود: 1515ناصرالدين شاه مقتول بسال 

، مبتني بركشاورزي سنتي و رابطۀ ارباب رعيتي و وضع اقتصاد فالحتي ناسالم و محدود دورۀ قاجار-1

نظام فئوداليزم قرون وسطائي بود، كه هر شهر و ناحيه اي بايستي از نظر ارزاق خود را كفايت مي كرد. 

زيرا هر شهرستان وايالتي به علت عدم ارتباط با شهرستان و واليت ديگر محدود، واز نظر تأمين 

اگر در شهري به علت كمبود ارزاق قحطي پيش مي آمد ،واحيانا در مايحتاج مستقل بود؛ از اين رو، 

شهر و واليت ديگري ارزاق وجود داشت، نمي توانست به ناحيۀ قحطي شده كمك كند؛ وغالبا هم در 

بيشتر شهرها و بخصوص روستاها كمبود ارزاق حاكم بود، زيرا مالكان در حدود نصف ارزاق آنها را به 

يا درانبارها مي انباشتند و به مردم و زحمتكشان كمك نمي كردند. مالكان و  جاي ديگر مي بردند، و

فئودالها در حوزۀ مالكيت خود، مستقيما و يا به وسيلۀ مباشران و نايبان خود، فعل مايشاؤ و مطلق 

العنان بودند و بر سرنوشت دهقانان زحمتكش حاكميت و تسلط جابرانه و همراه با خشونت و قساوت 

وهر طور كه مي خواستند از آنها، به صورت هاي مختلف مثل بيگاري وخدمتكاري بدون مزد، داشتند،

بهره كشي مي كردند،وهميشه روابطشان با طبقۀ بهره ده و دهقان بي رحمانه و مستبدانه بوده است. 

 روي اين اصل، طبقۀ دهقان و زحمتكشان ديگر، كه نيروهاي توليد كننده اقتصادي بودند؛ هيچ گونه

تأمين اقتصادي و اجتماعي نداشتند و در نتيجه، در فالكت و تيره روزي و نااميدي بسر مي بردند، وافق 

 آرزوهاي آنها تيره بود، و تن و روحشان در انتظار فرج و ظهور نجات دهندۀ خدائي بود.

ر و عمال طبقه حاكمه، كه عموما همۀ فئودالها و منتسبين به دولت قاجاري و خاندان وسيع قاجا  -8

دولت بودند؛ جز حفظ امتيازات خود و استثمار از طبقۀ زحمتكش و دهقانان ، كه تقريبا هشتاد درصد 

مردم ايران را تشكيل مي دادند، قصد وكار ديگري نداشتند. دولت به علت نداشتن درآمدهاي دولتي، 

ري، داراي خزانه خالي و ونپرداختن مالياتهاي الزم از طرف مردم مرفه، مثل مالكان و بازرگانان شه
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دچار ضعف مالي ودر نتيجه غالبا قادر به پرداخت حقوق كاركنان نبود؛ از اين رو، آنان مجبور بودند به 

عناوين مختلف، مثل رشوه خواري و راههاي ديگر، اخاذي جيب خالي مردم و زحمتكشان را خالي تر 

روستاها و يا دالالن شهري و مباشران  كنند. اين شيوه اخاذي و اجحاف را معموال توسط كدخداهاي

 مالكان انجام مي دادند.

نيروي نظامي دولت قاجار بالي جاي زحمتكشان بود. زيرا دولت قاجار از واليات و شهرها و دهات   -5

كساني را كه ،عموما بي كار و قلدر و قمه كش وبه اصطالح عوامانه الت و الواط كوچه و بيابان و گذر و 

د، داوطلبانه به عنوان سرباز مزدور اجير و استخدام و جزء ارتش موهوم خود مي كرد. ولي خيابان بودن

بدون اينكه آنها را تعليمات الزم بدهد و در اختيار خود بگيرد، پس از ثبت نام و گرفتن اسلحه، آنها ر 

پردازد. در محل زندگي خودشان آزاد مي گذاشت و هيچگونه مزد و حقوقي هم قادر نبود به آنها ب

بنابراين، آن زورگويان مطلق العنان متكي به دولت و خطرناك ، در شهرها و دهات بالي جان 

زحمتكشان بي پناه شده واز دسترنج آنها اخاذي و مفتخواري مي كردند، وجز ايجاد  و تشديد تيره 

 روزي مردم نقش ديگري نداشتند.

بين دربار قاجار بودند، به علت نبودن قوانين حاكمان واليات كه معموال ازهمان مالكان و منتس  -4

مشخص اجتماعي، خود سرانه و مستبدانه هر كاري به سود خود، كه غالبا به ضرر زحمتكشان بود، مي 

كردند. اينها نه در برابر مردم مسئول بودند و نه در برابر دولت! فقط در صدد تحكيم امتيازات و ثروت 

 ا به دولت هم مي رسيد، فقط از كار بركنار مي شدند.خود بودند؛ و نهايه اگر ستم آنه

هيچ مرجع دادرسي و تظلم براي احقاق حق مظلومان و دادخواهي طبقۀ محروم وجود نداشت   -5

لتي دو -؛بلكه اگر هم گاهي مي خواستند مراجعي تعيين كنند، همان مالكان و يا بعضي مراجع مذهبي

و هم قوۀ مجريه، و اينها هم هميشه جانب دولت مردان و بو.د كه هم قوه قضائيه شمرده مي شدند 

 مالكان را مي گرفتند.

روي اين جهات بايد قيام سيد باب و شورش مردم محروم دربعضي شهرها و دهات بر دولت و دولتيان 

دورۀ قاجار را معلول عوامل اقتصادي و اجتماعي مي دانست. عده اي از مردم تيره روز مي پنداشتند 

همان امام زمان نجات بخشي است كه مي خواهد آنها را رهائي بخشد؛ از اين رو به گرد باب  سيد باب

 جمع شدند و با دولت به نبرد پرداختند.

 آغاز دعوت سید علی محمد باب

چنانكه گفته شد، بعد از فوت سيد كاظم رشتي چند نفر از شاگردان او مانندميرزا شفيع تبريزي، حاج 

ني و حاج سيد احمد پسر سيد كاظم رشتي، ادعاي جانشيني سيد رشتي و شيعي محمد كريم خان كرما
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كاملي كردند؛ سيد علي محمد باب هم كه به شيراز برگشته بود بدعوي برخاست اما، ادعاي باب با 

 رقيبان خود فرق داشت :

تازه اي سيد باب در شيراز، مقدمات دعوي ديگري را با عنوان هاي تازه اي آماده ميكرد و سخنان 

سرمي داد. او دعويهاي تازه ي خود را، در ضمنِ تفسير هائي كه بر بعضي سوره هاي قرآن مانند سوره 

ي يوسف، سوره ي كوثر ود عاها وخطبه ها مي نوشت، اظهار مي كرد. او خود را باب، يعني واسطه ي 

، بايد از در ) باب( وارد امام غايب و مردم مي شمرد و مي گفت : هر كه مي خواهد امام غايب را ببيند

 -حضرت باب» مي خواند واز اين رو درآغاز دعوت، پيروانش را با لقب هاي « باب » شود وخود را همان 

 مي خواندند.« چناب باب

چنانكه گفته شد، سختي و فساد و فشار استبداد و وخامت وضع اقتصادي و معنوي و سياسي، و مظالم 

ت ناشي از امراض مسري و ناامني، روح مردم آن وقت را بيش از پيش مالكان زمان قاجار ، ونيز تلفا

عالقه مند به ظهور امام غايب نجات بخش، كه آرزو و هدف ايده آل همه ي مذاهب و اديان است، نموده 

 و اوضاع و احوال نابسامان آن دوره، اشتياق به ظهور را تشديد كرده بود.

مل و علل اقتصادي و اجتماعي كه قبال ذكر شد، شرايط ظهور و همه ي اين زمينه ها و عوامل، و آن عوا

دعوي هر كسي كه دم از اصالح و نجات مي زد، مهيا كرده بود، كه آن شخص بتواند انقالبي فكري و 

اجتماعي، كه نتيجۀ آن رهائي از آن وضع و بهبود حال مردم رنجديده و محروم باشد، ايجاد  كند. در 

احوالي آماده، و با وجود چشماني منتظر و گوشهاي مستمع ، نداي سيد علي  چنين موقعيت و اوضاع و

محمد باب بلند شد، و داعيان او به آن مردن مي رسانيدند كه: او همان امام منتظر و مهدي موعودي 

است كه در انتظار ظهورش هستيد! وبعضي از مردم ساده دل و ساده لوح نيز ادعاي او را باور كردند 

 رويدند.وبه وي گ

 تحول بابیت به مهدویت

شايد سيد باب درآغاز، باور نداشت كه دعوت او را زود اجابت كنند؛ ولي،در همان آغاز دعوت، كسان 

بسياري مريد او شدند و چنانچه پائين تر خواهيم گفت، بيشتر آنها همان شيخيان بودند كه در 

» يد باب ، عنوان خود را از بابيت به جستجوي ظهور امام غايب در شهرهامي گشتند؛ از اين رو، س

تغيير داد وگفت: من همان امام غايب و مهدي موهود هستم كه هزار سال است منتظر ظهور « مهدويت

پيروانش  –همان امام غايبي كه سيد كاظم رشتي نزديكي ظهور او را سفارش داده است  –او هستيد 

او را در شهرها به گوش مردم رسانيدند و مردم هم بدون چون وچرا سخن او را تصديق كردند و نداي 

هم، كه آغاز بيشترشان شيخي و سپس نيمي اثني عشري و احيانا بيشترشان از آخوندهاي شيخي 

 بودند، فوج فوج به آئين باب، داخل شدند. 
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 دكتر حبيب لوي در اين باره ازقول كنت دوگوبينو مي نويسد:

مور مذهبي به كربال فرستاده شد و در نزد سيد كاظم رشتي سيد علي محمد باب، بواسطه ي عالقه با»

به تحصيل پرداخت. سيد باب، طالب دانستن موضوعات جديد بود ؛ انجيلها را كه بفارسي ترجمه شده 

بودند، خوانده و اغلب با يهوديان شيراز براي كسب اطالع، تماس گرفته ودر صدد شناختن مذهب 

ز كتابهائي كه از روي اعداد حروف ابجد علوم مخفي و فرضيه هاي زردشتيان برآمده و براي اطالع ا

فلسفي را حل مي كند، كوشش نموده است. در جواني بزيارت مكه رفت؛ بجاي اينكه با ايمان محكمتري 

برگردد، از راه شريعت معمول خارج گرديد و ممكن است در همانجا تصميم به ايجاد  مذهب جديد را 

 گرفته باشد.

شيرين سخن بود و رفتاري ساده و قيافه اي جوان داشت ، عده اي را به اطراف خود جلب  چون شخصي

كرد... از مكه به كوفه وازآنجا از راه بوشهر به شيراز آمد... به هر جهت، اثر ورود او به شيراز زياد بود. 

ران صحبت از او زيرا مردم با سواد و مذهبي بگرد او جمع شدند... بطوري كه طولي نكشيد در تمام اي

 بود.

او، قرآن را در دست داشت و شرح اعمال و رفتار مردم و بعضي آخوندها را، كه بر خالف قرآن بوده 

روشن مي ساخت و سپس بآنها حمله ميكرد... چون اطمينان يافت كه دوستداران و پيروان او از هر 

نمودن جان ، دريغ ند ارند اظهار  گونه فداكاري براي كشته شدن، سوخته شدن و فدا نمودن مال و نثار

داشت ،كه او باب است؛ يعني از اين در ميتوان وارد شد و خدا را شناخت، از آن پس بنام باب خوانده 

 شد ...!

اين وضعيت و موقعيت، باب را تشويق نمود تا بجائي كه دعوي كرد كه باو الهام و وحي ميرسد و پيامبر 

رت حض» است واز آن موقع به « اهلل» د آفريننده ي حقيقت و مظهراست و نقطه ي اولي است؛ يعنيف خو

ملقب گرديد. از اطراف طرفداراني كوركورانه ] يعني در حالي كه نه سيد باب را ديده بودند و نه « اعلي

نفر از آخوندهاي  11ادعاي او را درست مي دانستند[ باو عقيده پيدا كردند و دور او را احاطه كردند و 

ب كه باو ايمان آورده بودند، به سمت خليفه ي او معين شدند... ) دكتر حبيب لوي: تاريخ فرصت طل

 ( 128، ص5يهود ايران، ج 

آشفتگي اوضاع سياسي ، اقتصادي و مذهبي ايران در زمان ظهور سيد  -عالوه بر علت نامبرده يعني

ثر بوده كه موجب پيشرفت امر كه قبال به آنها اشارت شد، علت و عامل ديگري هم در كار او مؤ -باب

وي گرديد وآن پيشگوئيها و مژده هاي سيد كاظم رشتي  درباره ي نزديكي ظهور امام غايب و سفارش 

هاي او به شيخيان) كه در شهرها بگردند و نداي مهدي موعود را لبيك گويند، زمينه را براي ظهور باب 

مكه برگشت ودر شيراز ادعاي بابيت ومهدويت  آماده كنند( بوده است: از اين رو، وقتي سيد باب از
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كرد، نخست سران شيخي و آخوندهاي پيروان سيد كاظم رشتي نداي او را اجابت كردند، وبهمراهي و 

 ياري او كمر همت بستند، واو را همان امام غايب معرفي نمودند.

ه ك« رويه ايمالحسين بش»مشهورترين اين كمربستگان فرصت طلب و منحرف آخوندي بوده بنام 

بهمراه هفت تن ديگر از آخوندهاي شيخي، كه بسفارش سيد رشتي بجستجوي امام غايب بسوي ايران 

قمري به شيراز وارد شدند. وبا سيد باب مالقات كردندو دعوت  1812آمده بودند، در ششم خرداد سال 

ستند. و رفته رفته شايد بيشتر او را اجابت و باو ايمان آوردند،واو را همان مهدي موعود و امام غايب دان

 شيخيان، كه در ايران درجستجوي امام بودند، به شيراز آمدند وبه سيد باب ايمان آوردند.

 انگیزه ي مكه رفتن سید علی محمد باب

هنوز دعوت سيد باب علني نبود، بلكه بطور پنهاني صورت ميگرفت؛ ولي در اين موقع كساني چند از 

يمان آورده بودند، مانند: مالحسين بشرويه اي خراساني و مال محمد مازندرني، آن آخوندها را كه باو ا

بسوي خراسان و اصفهان براي ابالغ ظهور خود و دعوت مردم بدين باب، فرستاده و خودش به همراه 

 چند تن ديگر از مؤمنين خود، بزيارت مكه رهسپار گشت.

يكباره به مكه رفت، چنين تفسير كرده اندكه  صاحب نظران، علت اينكه سيد باب در اين موقع حساس،

چون در روايات و اخبار شيعه در باب ظهور امام غايب آمده است كه امام غايب و مهدي موعود، ابتدا 

در مكه ظاهر مي شود و ظهور خود را درآنجا بسمع مردم مي رساند، و از آنجا هم بكوفه مي آيد؛ از اين 

وايت ها دعوت خود را موجه جلوه دهد؛ لذا بمكه رفت تا در آنجا اظهار رو، سيد باب خواست برابر اين ر

او در جواني به مكه رفت ودرهمانجا تصميم ايجاد  « كنت دوگوبينو» مهدويت كند. اين بود كه بگفته ي 

 مذهب جديد  را گرفت.

د، اهر شوولي چون درآنجا شيعيان منتظر ، كم بودند، سيد باب نتوانست درآنجا با شمشير آخته ظ

مسمي اي به عمل آورد و دو باره به ايران، كه جايگاه شيعيان بود، برگشت و « قدر»وهمين اندازه 

 يكراست به شيراز رفت و از آن پس، علنا اظهار مهدويت كرد.

 چگونگی اظهار مهدویت

ي ميداد؛ ولسيد باب، پيش از رفتن به مكه، خود را بلقب باب ميخواند و دعوت خود را هم پنهاني انجام 

وامام « مهدي موعود» پس از آنكه از سفر مكه به شيراز بازگشت، هم عنوان خود را عوض كرد وخود را 

غايب خواند، هم عنوان خود را عوض كرد ، وگفت من همان مهدي موعودم كه چشمتان در انتظار فرج 

ازدهم پسر امام حسن اوست؛ ولي، اين ادعايش ادعاي پيشين او را، كه درمقاالتش بوجود امام دو

 عسگري) ع( معتقد بوده، نقص مي كرد. 
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« خطبه » به هر منوال، او با كمال جسارت به مهديگري برخاست و در اين زمان خطابه هائي بعنوان

وتفسير بعضي سوره هاي قرآن، والواحي ديگر، بزبان عربي مانند آيات قرآن مجيد نوشت ودر آنها، 

ار كرد، و آنها رابتوسط داعيان و رسوالن خود، مانند مالحسين بشرويه عقايد و دعويهاي خود را اظه

اي و مال محمد مازندراني بگوش مردم درشهرهاي ايران رسانيد و آنها با بيان خود، بمردم ميرسانيدند 

 كه امام غايب و مهدي موعود ظهور كرده است!

انيكه دلشان براي ديدن طلعت دراين زمان، جنبش سختي ميان مردم شيعي مذهب افتاد و اغلب كس

مي  كوركورانه باو ايمان« كنت دوگوبينو» رشيد امام پرميزد، نديده و نشناخته او را قبول كردند و بقول

در اندك مدتي شورشي « آوردند و خانمان خود را رهامي كردند و بدنيال داعيان سيد باب مي افتادند.

كه حاكم شيراز بود، او « ظام الدوله حسين خان قاجارن» عظيم ميان خاص و عام بلندشد، تا سرانجام 

 را توقيف و مدت شش ماه در زندان شيراز محبوس كرد.

 انتقال سید باب از شیراز باصفهان

از اين تاريخ به بعد، ديگر مردم كه مشتاق ديدار امام نو ظهور بودند، او را نديدند، زيرا ديگر آزادنشد 

زندان گذرانيد؛ و اين امر بيشتر باعث ابهت او درنظر مردم شد. ولي،  و تا آخر عمرش تحت نظر و يا در

از زمان بازداشت شدن او در شيراز، داعيانش مردم بسياري را به آئين جديد  باب درمي آوردند و دعوت 

او را با آب و تاب ، بگوش مردم و منتظران شيعي مي رسانيدند. در اصفهان، گروه بسياري از اين 

بدون آنكه خود باب را ببينند، باو ايمان آوردند؛ بطوري كه بقيه ي مردم اصفهان نيز، مردد منتظران ، 

 شدند؟!

نيز از اين مرددان بود؛ از « منوچهر خان معتمدالدوله»طبق مندرجات ناسخ التواريخ، حاكم اصفهان 

ستاد تا او را از زندان  اين رو، خواست كه باب را از نزديك به بيند و حقيقت امر ا دريابد و چند نفر فر

 شيراز به اصفهان آوردند.

معتمدالدوله، در ابتدا باب را با احترام وتعظيم پذيرفت و مقدمات آزمايش او را فراهم كرد، تا در حضور 

 علما او را بيازمايند.

 مباحثه علماي اصفهان با سید باب

 ا مي آوريم:در اينج« احقاق الحق»چگونگي اين مباحثه و آزمايش را، از كتاب

معتمدالدوله چون باب را دعوت نمود، امام جمعه ي اصفهان ميرزا سيد محمد و آقا مهدي پسر حاج »... 

ابراهيم كلباسي ... از جمله مجلسيان بودند. باب در اين وقت به مجلس وارد شد ودر مكاني رفيع 

 نشست.

 نخست آقاي محمد مهدي آغاز سخن كرده بباب گفت:
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دسته بيرون نباشند: يا مسائل شرعيه را خودشان از اخبار و احاديث استنباط مي كنند،  مسلمانان از دو

ويا مقلد مجتهدي ميباشند. باب پاسخ چنين داد: من از كسي تقليد نكرده ام ونيز هر كس را كه بظن 

 خويش عمل كند، حرام مي دانم.

امام زمان، غايب ميباشد . پس  آقا محمد مهدي گفت: امروز باب علم مسدود است و حجت خدا، يعني

تو بدون آنكه امام غايب را ديدار كني و مسائل شرعي را از زبان او بشنوي، چگونه به يقين پيوسته اي، 

 كه عمل كردن به ظن را حرام ميداني؟ بفرمائيد كه اين يقين را از كجا اندوخته اي؟

ام فؤادم؛ تو حق نداري از آنچه نداني، باب گفت: تو متعلم نقل و وكودك ابوجاد هستي و من داراي مق

 با من سخن گوئي!

چون مباحثه ي ايشان بدينجا رسيد، آقا محمد مهدي خاموش شد و ميرزا حسن كه درفنون حكمت 

مقامي نهاده ام، كه هر « فؤاد »قدرتي داشت، سربرگردانيد و بباب گفت: مادر اصطالح خود براي ذكرو 

حيط باشد وچيزي از او غايب نماند و چيزي نماند كه او نداند. آيا تو كس بدان مقام رسد به همه چيز م

 نيز، كه داراي مقام فؤادي ، چنين هستي؟

 ميرزا علي محمد باب، بدون لغزش خاطر گفت: چنين است هر چه ميخواهي بپرس.

طي ميرزا حسن گف: يكي از معجزات انبيا و ائمه طي االرض است. بفرما كه زمين درآن وقت چگونه 

ميشود؟ مثال حضرت امام جواد، كه قدم از مدينه برداشت و درطوس گذاشت، مسافتي كه از مدينه تا 

طوس بود، بكجا رفت؟ آيا زمين ميان اين دو شهر فروشد و مدينه با طوس متصل گشت؟... اگر گوئي 

 ست.درست ني امام طيران كرد واز مدينه تا طوس با جسم بشري برجستن كرد، اين نيز با براهين محكم

همچنان بفرما كه: چگونه حضرت علي در يكشب و دريك زمان در چهل خانه مهمان شد ؟! اگر بگوئي 

علي نبود وصورتي نمود، نمي پذيرم زيرا، خدا و رسول دروغ نگويند و علي شعبده نكند واگر براستي 

 او بود، چگونه بود؟

، به سرعت سير مي كنند ودر روزگار سلطنت همچنان در خبر است كه: آسمانها  در زمان سلطان جابر

ائمه ي هدي، كند سير كنند. اول بفرمائيد ،كه چگونه براي آسمان دو گونه سير تواند بود؟ وديگر آنكه 

سالطين بني اميه و بني عباس سالطين جابر بودند و با ائمه معاصر بودند، پس در اين صورت الزم است 

 ند، كند هم سير نمايند در يك زمان. جواب اين معضالت  را بفرما.آسمان ها در حالي كه سريع سير كن

باب در جواب گفت : ميخواهي جواب معضالت را شفاها دهم، يا بر صفحه رقم زنم؟ ميرزا حسن گفت: 

هر چه ميخواهي بكن. پس باب قلم و صفحه اي بدست گرفته به نوشتن پرداخت. در اين هنگام، كه 

باب چند سطري نوشت و ميرزا حسن، نوشته هاي او را برداشت و نظاره كرد طعام به مجلس ميآوردند، 

و گفت: درآن خطبه اي عنوان كرده و حمد و ثنائي آورده و كلماتي چند مناجات نوشته و از آنچه ما 
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جواب خواسته ايم، چيزي ننوشته و چون اكل و شرب تمام شد، هر كس بخانه ي خويش رفت و مباحثه 

 پايان يافت.

ن، معتمدالدوله او را تمايلي بباب بود، او را نمي رنجانيد و از آن پس خانه اي براي باب معين كرد و چو

او را از مردم پوشيده ميداشت و شايع كرد كه: باب را از اصفهان بيرون رانده ام. واينچنين باب در 

باب در همه جا باال  حمايت حاكم اصفهان بسر ميبرد تا معتمدالدوله در گذشت؛ در اين مدت فتنه ي

 گرفت.

قمري( پس از درگذشت منوچهر خان معتمدالدوله ، ميرزا علي محمد باب را به  1815در اين سال ) 

 ميرزا محمد« ) حسب فرمان دولت، از اصفهان بآذربايجان بردند ودر قلعه ي چهريق ، محبوس داشتند...

 ببعد(  44تقي همداني، احقاق الحق، چاپ سنگي تهران، ص 

 نظري به مباحثه ي علماء با سید باب

درست معلوم نيست، كه در اين مباحثه ميان علما و سيد باب چه سخناني ردو بدل شده است. زيرا 

آنچه كه مخالفان او مانند صاحب ناسخ التواريخ وصاحب احقاق الحق درآن باب نوشته اند، چون عنوان 

دگان باب و بهاء هم آنچه نوشته اند، از روي تعصب بوده رد دارند، نمي توان به آنها اعتماد كرد؛ نويسن

 است. بنابراين، سخنانيكه درآن مجلس ميان سيد باب و علما گفته شده، درست معلوم نيست.

 مخالفان او نوشته اند كه : باب درآن مجلس نتوانست جواب دهد و يك مشت مهمالت روي كاغذ نوشت.

دقت كنيم، مي بينيم كه چيزهائي كه از باب پرسيده اند،  وانگهي، اگر به پرسشهاي علماي اصفهان

هيچ گونه ربطي به موضوع ندارد: بجاي اينكه او را بوسيله ي مطالب علمي و كالمي آزمايش كنند واز 

او مسايلي در باب نبوت و خاتميت و امامت وعقايد او را درآن مسائل بپرسند وبا عقايد شيعه تطبيق 

اسرائيل و معماهائي از او مي پرسند كه اصال بهيچ وجه درست نيستند. طي كنند، افسانه هاي بني 

االرض وامثال آن مسائل از افسانه هائي هستند كه باب بيشتر و بهتر از آنها بآن افسانه ها آشنا بوده 

 است. از اين ها گذشته، اگر باب بآن پرسشهاهم جواب درست ميداد، ربطي به دعوي او نداشت!

گري نيز، در تبريز، ميان سيد باب وعلماي شيعي اتفاق افتاد، كه مسائل مورد بحث آن مباحثه ي دي

 مجلس هم، مانند اين مسائل بوده است.

 باب پس از تنبيه بدني و خوردن شالق، در اين مجلس قاطعانه از ادعاهايش توبه مي كند.

 متن توبه نامه سید باب
كه اغلب اسناد ومدارك مربوط به قيام باب « دربهائيتانشعاب » مرحوم اسماعيل رائين در كتاب خود 

را درآن جمع كرده، متن توبه نامۀ سيد باب درحضور ناصرالدين شاه را نيز نقل و ضبط كرده است، كه 

 اكنون آن را از كتاب نقل مي كنيم:
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 به« ام كتبيالتز»پس از جلسۀ ياد شده، علما و قاجاريان ميرزا علي محمد باب را وادار كردند تا »... 

 سپارد، كه از اين پس گرد چنين مسائل و گفته هائي نگردد. 

معروف شده ودر گاو صندوق مجلس شوراي ملي بايگاني گشته، « توبه نامه باب»دراين نوشته كه به 

 باب چنين مي نويسد:

.... 

فداك روحي، الحمدهلل كما هو اهله و مستحقه كه ظهورات فضل و رحمت خود را در »
ل بر كافه عباد خود شامل گردانيده، بحمداهلل ثم حمدا له كه مثل آن حضرت را هر حا

ينبوع رأفت و رحمت خود فرموده كه به ظهور عطوفتش عفو از بندگان و تستربر 
مجرمان و ترحم بر ياغيان فرموده. اشهد اهلل من عنده كه اين بندۀ ضعيف را قصدي 

باشد. اگر چه بنفسه وجودم ذنب صرفست،  نيست كه خالف خداوند عالم و اهل واليت او
ولي چون قلبم موقن به توحيد خداوند، جل ذكره، ونبوت رسول او و واليت اهل واليت 
اوست، ولسانم مقر بر كل ما نزل من عنداهلل است، اميد رحمت او ]شاه قاجار[ را دارم، 

بوده از قلم و مطلقا خالف رضاي حق را نخواسته ام واگر كلماتي كه خالف رضاي او 
جاري شده، غرضم عصيان نبوده ودرهر حال مستغفر وتائبم حضرت او را، واين بنده را 
مطلقا علمي نيست، كه منوط به ادعائي باشد. استغفراهلل ربي و اتوب اليه من ان ينسب 
الي امر وبعضي مناجات و كلماتي كه از لسان جاري شده دليلش برهيچ امري نيست و 

حضرت حجه اهلل عليه السالم را محض ادعاي مبطل واين بنده را  مدعي نيابت خاصۀ
 چنين ادعايي نبوده و نه ادعاي ديگر.

مستدعي از الطاق حضرت شاهنشاهي و آنحضرت چنان است كه، اين دعاگو را به الطاف 
 «. وعنايات بساط رأفت خود سرافراز فرمائيد. والسالم 

 .... 

ت وبراي شاه فرستاد، ولي علماي تبريز آن را نپذيرفتند ودر جوابش با وجودي كه باب توبه نامه را نوش

چنين نوشتند: سيد علي محمد شيرازي! شما در بزم همايون، در حضور نواب اشرف واال وليعهد دولت... 

وحضور جمعي از علماي اعالم اقرار به مطالبي چند كردي كه هر يك جداگانه باعث ارتداد شماست و 

مرتد فطري قبول نيست، وچيزي كه موجب تأخير قتل شما شده شبهۀ خبط دماغ موجب قتل. توبه 

اسماعيل رائين، «) است. اگر آن شبهه رفع شود، بالتأمل احكام مرتد فطري دربارۀ شما جاري مي شود. 

 (15انشعاب در بهائيت، چاپ اول مروي) تهران(، ص 
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 ارتقاء سید باب از مهدویت به نبوت

وضاع و احوال رامساعد ديد و مخالفان خود را ضعيف تشخيص داد، به امامت و باري سيد باب چون ا

مهدويت قناعت نكرد، بلكه ادعاي پيامبري و نبوت كرد؛ اصال او، در مدت شش سالي كه به دين اوري 

برخاست، پي در پي عنوان خود را عوض ميكرد: از بابيت شروع كرد تا به مقام رسالت رسيد وخود را 

 وصاحب شريعت و كتاب شمرد!« اولوالعزم »ان از پيامبر

باالتر از درجه « مهدويت»و « قائميت» چنانكه در قسمت عقايد خواهيم گفت، در نظر سيد باب، مقام

نبوت بوده است؛ از اين رو، به عقيده ي خودش چون عالوه بر مقام رسالت و نبوت، داراي مقام قائميت 

 قام پيامبر اسالم ، باالتر مي پنداشت.و مهدويت هم بوده، مقام خود را از م

منشأ چنين عقيده ي سيد باب، دو چيز بوده است؛ يكي اينكه در اخبار شيعيان در مورد ظهور امام 

غايب آمده است كه : چون آن امام آشكار شود، كتاب و شريعتي جديد آورد ) سعد بن عبداهلل، المقاالت 

دين معني كه قائم درآخرالزمان چنان اقدامات واصالحاتي ( ب84، ص  1512و الفرق، چاپ دوم تهران، 

عميق در دين اسالم بعمل ميآورد كه، مسلمانان مي پندارند اقدامات و اصالحات او دين و شريعت تازه 

است؛ روي اين مبنا، سيد باب از اينگونه اخبار سود جسته و گفته است: مقام شامخ آن قائم و مهدي 

 باالتر و شامخ تر است و از اين جهت خود را، پيامبر ميخواند! موعود، از مقام نبوت هم

منشأ ديگر اين ادعا و عقيده ي سيد باب، عقيده ي اسماعيليان قديم بوده است. چند قرن پيش از 

سيد باب ، حسن صباح و پيروان او، بطور كلي اسماعيليان، براين عقيده بوده اند كه: هر پيامبري دوري 

ال است، دارد كه درآخر هر دوري، امام قائم ظهور ميكند و دين پيامبر خود را مخصوص، كه هزار س

تكميل كرده و صاحب قيامت و همان مهدي موعود خوانده مي شود. مقام اين قائم، از مقام نبوت و بقول 

ح يباالتر و واالتر است ... ) خواجه نصير الدين طوسي، روضه التسليم، تصح« از مقام ناطق»اسماعيليان 

 ( 110، ص 1052ايوانف، چاپ بمبئي 

سيد باب نيز، به پيروي از اين عقيده، مقام قائميت و مهدويت را باالتر از مقام نبوت دانسته و قيام خود 

كه يكي از جانشينان حسن صباح بود، همان قيامت دانسته و در ضمن، خود را « حسن دوم» را مانند

 پيامبر مرسل هم شمرده است!

 ر سید بابسرانجام كا

چنانكه اشارت شد، دوران بابيت، مهدويت و نبوت سيد باب، در حدود شش سال طول كشيد؛ و پس از 

قمري  1815آنكه از مكه به شيراز برگشت، پس از چندي، مدت شش ماه در شيراز و پس از آن ، تا سال 

ن حكومت ايران به هم در اصفهان در حمايت معتمدالدوله بكوشش پرداخت و از آن سال ببعد، بفرما

 آذربايجان برده شد و تا پايان زندگي در زندانهاي ماكو و چهريق زنداني گرديد.
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چنانكه باالتر گذشت، باب گفته است: از آنوقت كه در زندان ماكو افتادم، خدا مرا بوسيله ي پيام نبوت 

شد تا روزهاي آخر، كه در و رسالت مورد امتنان قرار داد! بطور كلي از آن زمان كه در شيراز بازداشت 

زندان چهريق بسر ميبرد، داعيان از جان گذشته ي او، از او دستور ميگرفتند و در شهرهاي ايران، 

 بويژه مازندران دعوت او را تبليغ مي كردند و تا پاي جان، درآن راه ميكوشيدند.

و خبر نداشتند، ابهت و چون خود باب از نظرها و ديدگان مردم پنهان بود ومردم از هويت و ماهيت ا

آوازه ي او بسيار بزر گ وامري عظيم جلوه گر مي شده و مردم مي پنداشتند، كه او همان امام غايب و 

 مهدي موعود است كه گرفتار شده و به زودي آزاد خواهد شد و جهان را پر از عدل و داد خواهد كرد!

ي او را براي مردم ميخواندند و معجزات و از سوي ديگر، رسوالن و داعيان باب، گفته ها و نوشته ها

كراماتي بسيار از او نقل ميكردند! مردم گوش بزنگ هم،  نديده باو ايمان ميآوردند و در راه ياري او، از 

مال و جان دريغ نميكردند؛ زندگي خود را ترك ميكردند و اسلحه برمي داشتند با دولت مي جنگيدند 

 مام غايب است كه ظهور كرده است، حمايت مي كردند.و از او، كه مي پنداشتند همان ا

از اين رو، در اندك زماني امر قيام سيد باب، باال گرفت و پيروان بسياري يافت ودر بيشتر شهرهاي 

شمال ايران پيروان اومسلحانه با دولت به جنگ پرداختند و كسان زيادي از طرفين بقتل رسيدند، تا 

در صدد چاره جوئي برآمد وتصميم براعدام سيد باب گرفت . در اين جايي كه دولت وقت بيمناك شد و

 امور، ناسخ التواريخ چنين نوشته است:

نخستين خطا از ميرزا آغاسي ]نخست وزير محمد شاه قاجار[ افتاد. حكم داد كه باب را بدون اينكه » ... 

ردم عامه گمان كردند كه او به پايتخت آورند ومردم او را ببينند، بچهريق فرستاد ومحبوس بداشت. م

را علمي و كرامتي بوده است... اگر ميرزا علي محمد باب را رها مي ساختند تا به تهران مي آمد و مردم 

او را از نزديك مي ديدند و با او مباحثه و گفتگو ميكردند، برهمه مكشوف مي شد كه او در هيچ علمي 

 برديگر علما شرافت ندارد...

ر ميرزا تقي خان و سليمان خان افشار، بجانب آذربايجان فرستادند و فرمان رفت ، كه باب  را، به دستو

حمزه ميرزا حشمه الدوله ، كه در اين هنگام حكومت آذربايجان داشت، باب را از قلعه چهريق بدرآورده 

 بكشد...

كه بهمراه باب  باب را درآذرباجان دو تن از علما و مجتهدين مريد و مؤمن بود: يكي سيد حسين يزدي،

در زندان بود وديگري، مالمحمد علي ربيب، كه در تبريز محبوس بود... آنگاه باب را با سيد حسين 

حاضر كردند؛ اينوقت حشمه الدوله فرمود تا علما باز انجمن شوند وبا باب سخن گويند؛ علما پاسخ 

، چرا سخن بدرازا بايد كشيد دادند: بسيار وقت عقيده ي باب سنجيده شد و قتلش واجب افتاد و ديگر

 و گوش به ترهات او فرا داد؟
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حشمه الدوله، چون كراهت علما را ديد شب هنگام باب را در مجلس حاضر كرد و ميرزا حسن وزير 

 نظام و حاج ميرزا علي و سليمان خان افشار را نيز طبي كرد.

رسيد و باب از جواب دادن در آن مجلس حاجي ميرزا علي از معضالت احاديث، سخن چندي از باب پ

عاجز ماند. آنگاه حشمه الدوله گفت: شنيده ام تو خود را پيامبر ميداني و كتابي آورده اي، اگر چنين 

است اكنون بخواه كه آيه اي نازل شود؛ ميرزا علي محمد باب بدون ترس، پاره اي از آيه ي نور را، با 

و برخواند . حشمه الدوله فرمود آن كلمات را  برخي از آيه هاي ملك در هم آميخت و مهملي بساخت

نوشتند؛ آنگاه بباب گفت اين آيات را دوباره بخوان. باب ديگر باره آن را خواند، در حاليكه ديگر گونه 

 بود.

 فتواي علما بر قتل سید باب

نده او ز خالصه، از بيم آنكه اگر باب را پنهاني بكشند احتمال ميرود، كه مردم نادان چنان پندارند كه

است و غيبت موقت اختيار كرده و باين اميد كه باب ظاهر خواهد شد، از پاي ننشينند ودست از فتنه 

باز ندارند، كارداران دولت چنان صواب دانستند، كه باب را در ميان كوچه و بازار بگردانند  تا همه ي 

 مردم او را ببينند و بدانند.

يرزا، ميرزا علي محمد باب را با مالعلي و سيد حسين يزدي بدين جهت، گروهي از دستياران حمزه م

كه مؤمنين خاص باب بود ند، برداشته و نخست به خانه ي حاجي ميرزا باقر، كه يكي از مجتهدين تبريز 

 بود، آوردند و همه مردم از دنبال آنها مير فتند.

محمدمامقاني بردند و د رآنجا نيز، باب در خدمت او، عقيده ي خود را انكار كرد سپس او را بخانه ي مال 

 «باب عقايد خود را مخفي داشت و دست عجز و پشيماني به دامن مال محمد مامقاني زد. مال محمد گفت:

 «.اآلن فقد عصيت من قبل از اين عصيان كرده اي

توا پس از آن، او را بخانه ي آقا سيد زنوزي بردند و اين هر سه تن از مجتهدان ، بر قتل سيد باب ف

دادند. در اين هنگام ، سيد حسين يزدي ، كه يكي از همراهان باب بود، هراسناك شده و توبه و انابه 

همي جست. باو گفتند: باب را لعن كن تا از بند رها شوي، او چنان كرد و رها شد... الكن مالمحمد علي 

شد كه نخست او را بكشند  ، كه مؤمن ديگر باب بود، از عقيده ي خود وايمانش ، بازنگشت و خواستار

 و پس از آن قصد سيد باب كنند.

 تیر باران شدن سید باب

باري، همچنان باب و مالمحمد علي را از ميان كوي و بازارها گذراندند وبميان ميدان تبريز آوردند، و 

سيد علي محمد باب  -در سال دوم سلطنت ناصرالدين شاه قاجار – 1811شعبان  81در روز دوشنبه 
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باتفاق مالمحمد علي بحكم حمزه ميرزا ، برنشان بستند و بجماعتي از سربازان فوج بهادران، كه بر  را

 دين نصارا بودند، فرمان دادند تا او را تيرباران كنند.

سرابازن چون بسيار وقت فتنه ي اصحاب باب را در شهرها شنيده بودند، از قتل او كراهت داشتند؛ از 

ا از باال و پائين ، از چپ و راست باب چنان گشاد همي دادند تا او را آسيبي اين رو، تفنگهاي خود ر

نرسد، در اين وقت مال علي محمد مريد باب كشته شد. اووقتي كه زخمي شد، رو به باب كرده وگفت: 

آيا از من راضي شدي؟ در اين وقت گلوله اي بر ريسماني رسيد كه دستهاي باب را با آن بسته بودند و 

 رها شد و فرار كرد وخود را به حجره ي يكي از سربازان انداخت.باب 

در اين وقت، اگر سيد باب سينه ي خود را مي گشود و فرياد برمي آورد كه اي گروه سرزابان و اي 

جماعت مردم، معجزه و كراهت مرا ديديد، كه از هزار گلوله يكي برمن اصابت نكرد، بلكه مرا از بند رها 

يچ سربازي به او تير نمي زد و مردم هم در اضطراب بودند، باور مي كردند و همه بر او ساخت... ديگر ه

جمع شده باوايمان مي آوردند وباب را برتخت پيروزي مي رسانيدند. ولي سيد باب چنين نكرد و چنان 

فكري  موقعيت را از دست داد، واز اين جا معلوم است كه در باب درآن هنگام خود را باخته بود واصال

 پيامبري از يادش رفته بود.

از اين جهت، سربازان ، با دلي قوي بآن حجره رفتند وبار دوم بدون ترس هدف تير و آماج گلوله اش 

ساختند. سپس جسدش را درشهر ، به هر كوئي ميكشيدند ، آنگاه در بيرون دروازه ي تبريز 

 ببعد(  40نگي تهران، ص محمد تقي تاجر همداني: احقاق الحق، چاپ س« ) انداختند...

 اين بود سرانجام كسي كه خود را امام، مهدي موعود و پيامبر اولوالعزم  وناسخ دين اسالم مي شمرد!

 یک نكته گفتنی 

اين نكته گفتني است كه دو عامل باعث بزرگ جلوه گر شدن واشاعه و رواج امر باب و استواري ايمان 

 پيروان و شهرت قيام او شد.:

هنگام ظهور باب چنانكه قبال گفته شد بسيار آشفته بود، بطوري كه مردم ستمديده از همه  يكي اينكه

جا نااميد شده بود ند؛ ناامني و ستم و بي قانوني آنها را از پا درآورده بود؛ مردم شيعي مذهب ايران، 

د ه بودند. يعني همان مردم ستمديده، منتظر قيام مصلح و ظهور مهدي موعود و چشم در راه  او نها

عقايد شيخ احمد احسائي و مژده هاي سيد كاظم رشتي در مورد نزديكي زمان ظهور امام غايب هم ، 

 اين انتظار را تأييد و تقويت مي كرد.

دوم اشتباهات دولت وقت با امر باب و گرفتن ودور نگاهداشتن او از انظار مردم بود. اين كار دو نتيجه 

 ببار آورد:
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ستمديده كه چشم به راه ظهور امام غايب وقيام مصلحي بودند، وقتي دولت وقت او  مردم  نااميد و-1

را گرفته زنداني كرد، مردم را متوجه او گردانيد. چون خود سيد باب را نتوانستند ببينند و ماهيت او را 

 ستبشناسند، چنين پنداشتند كه او حتما همان امام غايب ومهدي موعود وهمان مصلح فوق العاده اي

كه در رويات به ظهور او مژده داده شده است. همين تصورات مردم عامي امر قيام سيد باب را در همه 

 جا مشهور و بلند آوازه گردانيد، ونام او را مشهور خاص و عام نمود و گروهي كورانه از او پيروي كردند.

رد ميان طرفين، وباز داشت ديگر مخالفت و طرف شدن دولت وقت با امر باب وايجاد بلوا و زدوخو  -8

كردن سيد باب و تحت نظر نگهداشتن او، باعث اهميت پيدا كردن يك مسأله ي ساده، وعظيم جلوه 

 گر شدن آن در نظر مردم شد.

بدين سان نهضت كاذب مذهبي باب در ايران پرآشوب دوريه ي قاجار، شور و بلوائي بزرگ بر پا نمود و 

و بهاء را، دولتهاي استعمارگر وقت تقويت كردند و شعله هاي آشوب كار بجائي كشيد كه فتنه ي باب 

آلود را گل آلودتر كردند، تا ماهيهاي باب دندان خود را  -را دامنه تر گردانيدند و باصطالح ، آب گل

 بگيرند. چنانكه بعدها خواهيم گفت ، بهاء اهلل را از ايران سالم بيرون آورده باو كمكهائي كردند!

ال ، عالوه بر اينكه سيد باب و جانشينان او نتوانستند اوضاع آشفته ي سياسي، اجتماعي و به هر منو

مذهبي زمان قاجار را اصالح كنند و سروساماني دهند؛ چنانكه اين كارها در روايات مربوط به ظهور 

د جهان امام غايب و مهدي موعود جزء برنامه و وظايف حتمي او شمرده شده است، وطبق آن روايات باي

را پر از عدل و داد گرداند، بلكه به مراتب اوضاع را آشفته تر گردانيدند! ولي پيروان بعدي آن مكتبها 

از اين حقيقت غافلند، اما پس از سالهامردم بينا و روشن انديش نيك دانسته و متوجه شدند كه اين 

اي از بدبختيهاي اجتماعي ملل  گونه مهدي ها و باصطالح مصلحها و امامها، هيچوقت نتوانسته اند گره

 شرق باز كنند ؛ بلكه بدبختي و مشكل ديگري را در جلوي مردم گذاشته اند.

باري به اصل مطلب برگرديم، پس از كشته شدن سيد باب، رسوالن و پيروان متعصب و غافل او، با جان 

م انداخته بودند، آشفتگي را و مال به اشاعه ي امر او كمر بستند و در اثر نفاق و اختالفي كه ميان مرد

 صد چندان بدتر گردانيدند.

اينك در گفتار بعدي به مشهورترين رسوالن سيد باب، كه در زمان او و پس از او مسلك او را اشاعه 

 دادند ، اشارت مي كنيم.

 رسوالن و داعیان بزرگ سید باب 

 مالحسين بشرويه اي 

  قره العين 

  سرانجام قره العين 
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  زنجانيمال محمد علي 

 سيد يحيي دارايي 

  مالشيخ علي حضرت اعظم 

  ميرزا حسينعلي بهاء و صبح ازل 

  دو نكته گفتني 

 

 رسوالن و داعیان بزرگ سید باب
 

در اينجا قصد نداريم كه همه ي شاگردان و رسوالن سيد باب را معرفي كنيم، زيرا اين كار خود كتابي 

ن و بزرگترين آنها اشارت كنيم كه باعث اشاعه ي امر جداگانه الزم دارد؛ بلكه مي خواهيم به مهمتري

 باب گرديدند.

پيش از آنكه از رسوالن باب سخن گوييم بايد دانست كه، بيشتر آنها واصوال مؤمنين نخستين سيد 

 باب، شاگردان سيد كاظم رشتي و از فرقه ي شيخيه بودند.

فارسي آن ( باين امر اشارت كرده است. چنانكه سيد باب در كتاب بيان ) باب اول از واحد دوم قسمت 

 اينك مشهورترين رسوالن باب اشارت ميشود.

 مالحسین بشرویه اي 

در بخش نخست اشارت كرديم كه مالحسين بشرويه اي پيش از گرويدن به سيد باب، يكي از آخوندهاي 

 رشتي درس شيعي خراساني و از شاگردان سيد كاظم رشتي بوده است، كه مدتها در كربال نزد سيد

خوانده بود و به سفارش استادش، در شهرهاي ايران مي گشت و امام غايب را جستجو مي كرد تا به او 

 ياري كند.

او، چون نداي ظهور سيد باب را در شيراز شنيد، بآنجا رفت و پس از تحقيق از اوضاع واحوال، باو ايمان 

و را يكي از نزديكان و مقربين خود گردانيد و آورد و چنان به باب اظهار ارادت و ايمان كرد كه باب ا

سپس، زيارت نامه ي اميرالمؤمنين را كه نوشته بود و تفسير سوره ي يوسف خود را كه شامل دعوت  

و عقايد او بودند، به او داد و وي را به عنوان مبلغ و رسول خود، بنواحي خراسان روانه ساخت تا پيام 

 دعوت او را بمردم برساند.

ه اي وقتي به اصفهان رسيد، مال محمدتقي هراتي را كه يكي از روحانيون آنجا بود، مؤمن باب بشروي

گردانيد. مالمحمد تقي هراتي، با آن وجهه و عنواني كه در اصفهان داشت،در مسجد اصفهان در باالي 
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وله  حاكم منبر دعوت باب را بمردم ابالغ و او را نايب امام غايب معرفي كرد. بشرويه اي معتمدالد

 اصفهان را نيز متمايل به باب ساخت.

بشرويه اي از اصفهان به كاشان روانه گشت ودرآنجا نيز، حاجي ميرزا جاني را، كه از بازرگانان باسواد 

و معروف آنجا بود، پيرو باب ساخت. اين حاجي ميرزا جاني كاشاني، كسي است كه بنابر مشهور و كتاب 

اريخ مذهب باب نوشت و او مردم بسياري را به مسلك باب درآورد. بشرويه را در ت« نقطه الكاف» معروف

اي از كاشان به تهران آمد ودرآنجا نيز گروهي از منتظران شيعي را  مؤمن باب كرد و نامه ي دعوت 

 سيد باب را، به محمد شاه قاجار ابالغ كرد، كه باب درآن نامه چنين به شاه خطاب كرده بود:

بيعت كني سلطنت تو را بزرگ خواهم گردانيد و دولتهاي خارجي را هم تحت فرمان تو اگر به من »... 

ولي بشرويه اي از طرف دولت تهديد شد و مجبور گشت كه بزودي تهران را ترك !« درخواهم آورد ... 

 وگويد. او وقتي تهران را بسوي خراسان ترك ميكرد، نامه اي به قره العين در قزوين نوشت كه بدنبال ا

 بخراسان برود.

بشرويه اي در مشهد با بيان رسائي كه داشت، مردم را به آئين باب داخل مي كرد تا جائي كه توانست 

مالعبدالخالق يزدي را كه يكي از فقهاي آنجا و از شاگردان سابق شيخ احمد احسائي بود،مؤمن باب 

و با بيان و داليلي مخصوص، دعوي باب گرداند. مالعبدالخالق در اجتماع انبوه شيعيان، باالي منبر رفت 

را براي مردم تبليغ كرد و او نيز، گروهي از افسانه گرايان را، پيرو بابيگري ساخت. مالحسين بشرويه 

اي ، پس از آن بوسيله ي نامه، مالعلي اصغر مجتهد نيشابوري را نيز مريد باب و مؤمن آئين اوگردانيد. 

خي مذهب بود و در مسجد بزرگ نيشابور ،آئين باب را براي مردم اين مال علي اصغر نيز از علماي شي

 بيان مي كرد و آنها را به آيين او درمي آورد.

بدين سان بشرويه اي در اند ك زماني ،بلوائي در شهرها راه انداخت چنان كه توانست گروه بسياري از 

گر مشهد  چون مقام خود و مذهب شيعيان  وروحانيون را، به آئين باب درآورد. در اين زمان فقهاي دي

شيعه را در خطر ديدند، بر ضد بشرويه اي و همراهان او برخاستند و چنان برآنها سخت گرفتند كه 

 توانستند، مالعلي اصغر نيشابوري را با چند تن ديگر مجبور به توبه و لعن كردن سيد باب كنند. 

گير ولي پس از اندكي او را آزاد كردند و او از دراين ميان بشرويه اي را نيز، بدستور حمزه ميرزا دست

آنجا به نيشابور و سبزوار و از آنجا به مازندران رفت. وي توانست در نيشابور و سبزوار، گروه بسياري 

 را به آئين باب درآورد. او تا پايان عمرش در مازندران به تبليغ اشتغال داشت و مردم را فريب مي داد.

رگترين رسوالن باب بود، كه همه ي سختيها را تحمل مي كرد و با بيان شيوا و مالحسين بشرويه اي بز

 رسائي كه داشت ، با هر كس كه مناظره مي كرد، وي را مغلوب ومجاب مي ساخت.
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 قره العین

 شهيد» نام اصلي قره العين، زرين تاج ودختر حاج مال صادق قزويني برادر مال محمد تقي معروف به 

موي خود بود. طبقه  گفته ي ناسخ التواريخ، قره العين زني بود در نهايت حسن و و زن پسرع« ثالث

جمال و صورتي چون ماه و زلفي مشك فام داشت. او هم گويا از شاگردان سيد كاظم رشتي بوده كه در 

علوم ديني مانند: فقه، اصول، تفسير، حديث، صرف و نحو عربي و فنون شعري، دست داشت. او شيفته 

باو ايمان آورده واز مريدان و مؤمنان متعصب باب  1815ات و بيانات سيد باب شده ودر سال ي كلم

گرديده بود؛ از اين رو، از شوهرش طالق گرفت و حجاب سنتي زنان را گناه شمرد ودر دوره ي فترت، 

 ..) به نوشته ي ناسخ التواريخ( جايز مي دانست كه يك زن در يكزمان با نه مرد ازدواج كند !.

 »بابيان كه مدتها از زنانشان دور افتاده بودند، با ارادتي خاص و پروانه وار بگرد او ميگشتند، گاهي او را

 مي خواندند.« قره العين» و گاهي ديگر« شمس الضحي» وزماني«  بدرالدجا

س روقره العين، بنا به روايت ناسخ التواريخ و صاحب كتاب احقاق الحق، مجلس خود را چون حجله ي ع

آرايش ميداد وخود را مانند طاووس بهشت مي آراست و بي پرده بر منبر مي نشست و چون واعظان، 

 ابتدا از بهشت و دوزخ ياد ميكرد و بشرح احاديث و اخبار مي پرداخت...

است؛ امروز تكاليف « ايام فترت » او بر باالي منبر در انجمن بابيان مي گفت : اي ياران اين روزگار

اقط شده است؛ روزه و نماز كاري بيهوده و احمقانه است! هنگاميكه سيد باب اقاليم هفتگانه شرعيه س

را مسخر كرد و اديان مختلفه رايكي گر دانيد ، آنوقت شريعتي تازه خواهد آورد،؛ و هر تكليفي كه 

 بياورد، برمردم روي زمين واجب خواهد شد.

ريد، بلكه زنان و اموالتان را با يكديگر شريك و سهيم بنابراين، امروز زحمت تكليف را برخود روا مدا

سازيد، كه در دوره ي فترت براين امور عقابي نخواهد بود. قره العين همه ي مجتهدين و روحانيون 

شيعه را واجب القتل مي دانست؛ همچنانكه عمويش مالمحمد تقي شهيد ثالث را كه سيد علي محمد 

 مي كرد، بدستور او كشتند.باب و رسوالن او را لعن و تكفير 

قمري،  1815قره العين عمويش را تهديد مي كرد و مي گفت دهنش را پرخون مي كنم! او در سال 

ميالدي، گروهي از بابيان را مأمور كرد كه در مسجد قزوين، شهيد ثالث )همان كسي  1841مطابق با 

را نيز، با شدت مورد تكفير قرار  كه شيخ احمد احسائي را تكفير كرده و سيد كاظم رشتي و سيد باب

 مي داد( را كشتند.

قبال گفته شد هنگاميكه مالحسين بشرويه اي از تهران بخراسان مي رفت، با نامه اي قره العين را 

بخراسان دعوت كرد؛ از اين رو، وي پس از كشتن عمويش ديگر نتوانست در قزوين بماند وبا ياران خود 

ك بسطام با حاجي مال محمد علي، كه از رسوالن باب بود، مالقات كرد وبا عازم خراسان شد. او در نزدي
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هم براي همكاري در ترويج مسلك باب، مصمم گشتند. سپس از آنجا برگشتند و باتفاق هم راه مازندران 

 را پيش گرفتند.

 
. تا اينكه ادند..به گفته ي ناسخ التواريخ آندو نفر در اين سفر به معاشقه پرداختند و به سفر خود ادامه د

كردند . مردم آنجا « قرق » با هم به حمام رفتند و مدتي حمام را « هزار جريب»در يكي از روستاهاي 

 چون چنان ديدند واز كيش ايشان آگاه گشتند، برايشان تاختند و اموال آنان را غارت كردند.

 باب دعوت كردند.آنها با ياران خود، به قلعه طبرسي پناهنده شدند ومردم را به آئين 

 سرانجام قره العين

پس از آن، قره العين از حاجي محمد علي جدا شد ودر مازندران ده بده مي گشت و مردم را به آئين 

 باب دعوت مي كرد.

سرانجام در سواد كوه با مالحسين بشرويه اي ديدار كرد  و دونفري به اشاعه ي امر باب كوشيدند و در 

راه انداختند و پيروان باب در برابر قواي دولت سنگربستند و ميان بابيان و مازندران ، بلوائي عظيم 

 سربازان دولتي جنگها در گرفت و خونها ريخته شد، كه شرح آنها بيرون از مجال اين كتاب است.

پس از كشته شدن سيد باب، تا دو سال ديگر قره العين زنده بود. ولي در خانه ي كالنتر تهران تحت 

ميالدي، هنگامي كه چند نفر بابي در نياوران  1851مطابق با  1818شوال  88داشت؛ تا اينكه در نظر قرار 

 به ناصرالدين شاه سوء قصد كردند ، او را نيز با بعضي از دستگير شدگان از سران بابيه كشتند.

»  آنوقتروايت مي كنند هنگامي كه مي خواستند او را در پنهاني خفه كنند، وسيله اي نداشتند. در

روسري) مقنعه ي( خود را بآنها داد، كه بوسيله ي آن او را خفه كنند. بعضي معمران نقل « قره العين

معروف بود، انداختند و « حمام وليعهد»كرده اند كه او را پس از كشتن، در چاه حمام بهارستان، كه به 
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اقع است. ) نگاه كنيد به: اكنون جاي آن ، زير عمارت ورودي تماشاچيان مجلس سابق شوراي ملي و

 (1555مجله ي نامه ي تمدن: دوره ي دوم ، شماره ي هشتم، سال 

قره العي يكي از داعيان و رسوالن بسيار مؤثر و مشهور سيد باب بوده است ، كه بوسيله ي داشتن دو 

بي  ويژگي ممتاز، مردم بسياري را به آئين باب درآورد ومريد خود ساخت: يكي وجاهت و زيبائي و

پردگي و جذابيت او  وديگري، فضل و دانش او در بعضي علوم ديني و بالغت و فصاحت وي، كه با آن 

امتيازات ، با هر كس روبرو ميشد، او را مجذوب و مسحور خود مي كرد. او طبع شعر هم داشته واين 

 اشعار ظاهرا از اوست:

 شرح  دهم  غم  تو را، نكته به نكته موبه مو           گر بتو افتدم   نظر   چهره  به چهره  رو به رو

 خانه بخانه در به در، كوچه بكوچه كوبه كو         از پي ديدن  رخت،  همچو    صبا   فتاده  ام

 غنچه به غنچه گل به گل، الله بالله بو به بو      دور دهان  تنگ تو،  عارض و عنبرين خطت

 دجله بدجله يم به يم، چشمه بچشمه جوبجو        ام مي رود از فراق تو،  خون دل از دو  ديده

 رشته به رشته نخ به نخ، تاربه تار   پو  به پو       مهر تو را دل حزين بافته با  قماش   جان

 فحه به صفحه  البال، پرده به پرده تو به توص        در دل خويش)طاهره(جست ونديد جز تورا

 ا به شاعري ديگر نيز نسبت داده اند.() بعضي صاحب نظران اين چهار بيت ر

*** 

 خال به  كنج  لب يكي، طره ي مشك فام دو 

 واي  به حال  مرغ  دل، دانه  يكي و دام  دو       

 محتسب است و شيخ و من، صحبت عشق در ميان

  من چه دهم  جوابشان، پخته يكي و خام دو      

*** 

 ره   بالكه دهند  جان   ب  همه   عاشقان  شكسته دل

 بالسل    الغم      و  البال  جذبات  شوقك   الجمت

 پي كشتن من     بي گنه  اگر  آن صنم، زده ي ستم 

 فلقد  رضيت بما   رضي  لقد   استفام          بسيفه

 قدمي  نهاد  به  بسترم   سحري، نگار  ستمگرم 

 اطلع  الصباح     كانم              فاذا  رأيت       جماله 

 كه  زدند صوت بال برو  من و وصف آن مه خوبرو

 كه  انا الشهيد به كربال  بنشاط و قهقهه  شد فرو
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 بكشيد  هلهله اين  زمان   هله  اي گروه   اماميان 

 شده فاش و ظاهر و برمال   كه ظهور  دلبر ماعيان 

بوب او بوده است. اين قره العين ، همه ي اين اشعار را ، در مدح سيد علي محمد باب سروده كه مح

 گونه اشعار، شوريده دلي و دلباختگي او را به باب و آئين او، روشن مي كند.

 

 مال محمد علی زنجانی

مال محمدعلي زنجاني، پيش از ايمان آوردن به باب، ماليي بود شيعي از شاگردان معروف شريف العلماي 

ر زنجان، در بعضي از مسايل فقهي بافقهاي مازندراني كه در زنجان اقامت داشت. او در همان زمان د

ديگر اختالف نظر داشته است؛ بهمين رو پيش از گرويدنش به باب، از سوي علماي زنجان بتهران تبعيد 

 شده بود.

در اين هنگام بود كه سيد باب با مكاتبه، او را مؤمن خود گردانيد. او، در مدتي كه در تهران بود، در 

بسيار ميكوشيد، تا اينكه محمد شاه مرد و او توانست بالباس مبدل خود را به  اشاعه و ترويج آئين باب

بابيان زنجان برساند. در زنجان استقبال باشكوهي از طرف بابيان از او كردند واو، عليرغم رقيبان سابق 

ه ب خود، در راه ترويج آئين باب بسيار ميكوشيد و از اشتراكي بودن همه اموال و حقوق طبق آئين باب

مردم وعده ها ميداد و مانند قره العين مي گفت: در دوره ي فترت كه هنوز دين باب ثابت نشده است، 

از مردم » تكليف شرعي از مردم برداشته شده است، و خدا از هيچ گناهي مؤاخذه و عقاب نمي كند!

فروج مسلمانان  زنجان گروهي احمق بودند كه سخنان او را حق مي پنداشتند و جماعتي طمع در مال و

مي داشتند ، الجرم در مطاوعت و اطاعت از او، كمر بستند؛ او در زماني اندك قريب پانزده هزار نفر بر 

، محمد تقي تاجر همداني...« ) سر خويش انجمن كرد تا آنكه در جنگ ميان بابيان و شيعيان، كشته شد 

 (51احقاق الحق، چاپ سنگي تهران ص 

 سید یحیی دارایی

حيي دارايي نيز، يكي از رسوالن جان باز و داعيان بزرگ سيد باب بود. او، پيش از گرويدن بباب، سيد ي

يكي از روحانيون شيعي ملقب بكشاف و پسر آقا سيد جعفر دارابي بود. او در فتنه ي باب، به تهران 

 آمد و دعوت باب را پذيرفت ويكي از داعيان او گرديد.

كه به يزد رود ومردم آن سامان را به آئين باب دعوت كند؛ او رفت ولي  او از جانب سيد باب مأمور شد

چون در آنجا استقبال خوبي از او نشد، بفارس رفت ودر شهرفسا بدعوت پرداخت و توانست گروه 

بسياري را به آئين باب درآورد و از ميان آن گروه، پانصد نفر مانند فدائيان اسماعيلي از جان گذشته 
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سپس به تبريز رفت، ومردم آنجا استقبال خوبي از او بعمل آوردند، وبه گرد او جمع شدند تربيت كرد و 

و به او گرويدند و به همراه او بر ضد زين العابدين خان، كه حاكم آنجا بود، قيام كردند و ميان آنها جنگي 

 درگرفت كه چند روز ادامه داشت.

ز يارانش كه آماده ي جنگ بودند، دعائي خواند تا سيد يحيي دارابي در آغاز اين جنگ، به هر كدام ا

حربه اي به آنها كارگر نباشد! آنها با اين مقدمه به سپاه مصطفي قليخان حمله كردند، ولي شكست 

خوردند و نصف افراد آنها كشته شد و سرانجام، پس از چند روز، خود دارابي نيز، بدست مخالفانش 

 بقتل رسيد. 

  مال شیخ علی حضرت اعظم

مال شيخ علي ملقب به حضرت اعظم نيز، يكي از شاگردان شيخ احمد احسائي و سيد رشتي ويكي از 

فقهاي بزرگ بود كه در قيام باب، دعوت او را پذيرفت و يكي از رسوالن از جان گذشته و مجاهد او 

 گرديد.

را به آئين باب دعوت  او، داعي و مبلغ و رسولي سيارو  كوشا بود وشهرها و روستاها را مي گشت و مردم

مي كرد. او، مردي  محتاط بود و كوششهاي خود را پنهاني انجام مي داد، ودر هر زمان و مكاني، به لباس 

 مناسبي ملبس مي شد تا او را نشناسند.

پس از كشته شدن باب، او يكي از سران بزرگ و فعال بابيان شمرده ميشد و در سوء قصد بابيان به 

نياوران، و كنكاشهائي كه از سوي بابيان در زمان وزارت امير كبير برضد دولت  و  ناصرالدين شاه در

مقام سلطنت انجام ميشد، دست داشت و آنها را رهبري مي كرد، از اين رو، پس از سوء قصد به 

 ناصرالدين شاه  او را با گروهي از سران بابي گرفتند و بقتل رسانيدند.

 میرزا حسینعلی بهاء و صبح ازل

اين دو برادر، كه پس از كشته شدن سيد باب هر كدام رهبري گروهي از بابيان را برعهده گرفتند، از 

خاصان سيد علي محمد باب بودند، كه در بخش سوم به تفصيل از آنان سخن خواهيم گفت. آنها پسران 

د؛ ت روزداشتنميرزا عباس نوري بودند، كه در تهران پرورش يافته و بهره ي بيشتري از دانش و سياس

 وقتي دعوت باب را شنيدند، بي درنگ آن را اجابت كردند واز داعيان و مؤمنان او گشتند.

داراي تحصيالتي در علوم ديني، فلسفه، كالم، عرفان، ادبيات « بهاء اهلل» ميرزا حسينعلي ملقب به 

 آورد و آيات ديگري نازلعربي بوده؛ از اين رو، پس از سيد باب، پيشواي بهائيان گرديد و آئين ديگري 

 نمودكه بسيار بهتر از باب از عهده ي اين امر برآمد و گذشته از اين، نواقص آئين باب را هم برطرف كرد.
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چون بخش سوم اين كتاب اختصاص به كوششهاي بهاء اهلل دارد، وبتفصيل  از آن دو برادر صحبت 

و داعيان باب بسيار بودند، همين رسوالن  خواهيم كرد، در اينجا سخن از آن كوتاه مي كنيم، رسوالن

از جان گذشته بودند كه آئين باب را اشاعه دادند و دعوت او رابمردم رسانيدند؛ اگر همكاري و 

كوششهاي اين رسوالن كه پيش از آن هر كدام روحاني متنفذي بودند، نبودف باب نمي توانست خود 

ها، دستورات خود را بگوش پيروانش برساند، با اين همه را به مقام امري خود برساند و از گوشه ي زندان

 ، بايد دو نكته ي مهم را از نظر دور نداشت.

 دو نكته ي گفتنی 

يكي اين است كه: بيشتر اين رسوالن سينه چاك از شاگردان شيخ احمد احسايي  وبا سيد كاظم رشتي 

هدي موعود، با ادعاي سيد باب بعنوان بودند؛ از اينرو چون عقيده ي آنها دربارۀ امام غايب و ظهور م

امام و مهدي، تطبيق ميكرد، از جان و مال خود گذشته دعوت او را اجابت كرده و آن را اشاعه دادند؛ 

چه آنكه حقيقتا معتقد بودند كه سيد باب همان امام غايب  ومهدي موعود است  كه شيخ احسائي و 

 سيد رشتي بظهور او مژده داده بودند!

دوم اين است كه: بيشتر مبلغان و رسوالن آئين باب و مدافعان عقايد و ادعاهاي او، روحانيون نكته ي 

بي اعتقاد وابن الوقت و فرصت طلب بودند، كه براي رسيدن به مقامي در ميان بابيان، ادعاي سيد باب 

ضل نانكه ميرزا ابوالفرا تأييد كرده و اشاعه دادند! وسيد باب را واالتر از پيامبر اسالم معرفي كردند! چ

 ميخوانند، يكي از همانها بوده است ، كه« حضرت ابوالفضائل» گلپايگاني ، كه اكنون بهائيان او را بنام 

در دفاع از امر باب و بهاء ، به قول خود با داليل عقلي و نقلي ، « كتاب الفرائد» با نوشتن كتاب معروف 

 باصطالح آئين باب و بها را، اثبات كرد.پيامبر اسالم را نفي و « خاتميت »مساله ي 

اين امر، يعني قيام روحانيون و يا روحاني نمايان هر ديني بر ضد آن آئين و دچار تفرقه شدن آن بوسيله  

كه دين و مذهب را براي خود ملعبه و وسيله ي كسب شهرت و ارتزاق و « روحاني نمايان» آنان، يعني 

صاص به مورد نظر در اين كتاب ندارد، بلكه چنانكه در مسير تاريخ عوام فريبي قرار داده بودند، اخت

ديده مي شود پيدايش اختالف در اديان و مذاهب بدست  -اديان و بويژه مذاهب اسالم از شيعه و سني

وروحاني نمايان و عوام فريبان، صورت گرفته است! چنانكه شاعر « گندن نمايان جو فروش» همين 

 گفته است: 

 هرشكستي كه به ماميرسداز خويشتن است  يكتر   از سنگ   ندارد  خويشيشيشه  نزد

بنابراين، نبايد روحانيون حقيقي و علماي اصلي و دلسوز اسالم وشيعه، تنها از سيد باب زبان به گله و 

شكايت و انتقاد باز كنند، بلكه اين انتقاد و شكايت را بايد متوجه همان روحاني نمايان عوام فريب و 

 ه طلب خود گردانند، كه سيد باب و امثال او را كمك و تائيد كرده و آئين وافكار او را اشاعه دادند.جا
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خود سيد علي محمد باب از همان مذهب سازان ودين آوران بود بلكه بطور كلي همه ي بنيانگذاران 

اصل بن عطا، نافع بن مذاهب منحرف اسالم از آغاز تا كنون، از آن گروه بوده اند. براي مثال ،ميتوان و

ارزق، محمد بن كرام، ابراهيم بن يسار نظام، كه پيشوايان مذهب معتزله بودند، وابوالحسن اشعري 

پيشواي  مذهب اشاعره، محمد بن عبدالوهاب پيشواي وهابيه و شيخ احمد احسائي را ذكر كرد، كه هر 

 كدام از آنان در زمان خود از آن دسته روحانيون بودند.

يخ كالمي اسالم مي بينيم كه هميشه علما و فقهاي حقيقي، با همين روحانيون حرفه اي در در تار

با آن مالي ده جاپلقي، « ميرزاي قمي» مبارزه بوده اند؛، ولي نتوانسته اند برآنها چيره شوند. داستان 

ذ نوشت . اين كه خواست او را از ده بيرون كند، عكس مار را كشيد و ميرزاي قمي اسم مار را روي كاغ

 روحاني عوام فريب به مريدان خود گفت: ببينيد مار را كدام ما درست كشيده ايم... معروف است...

احيانا اين گروه، گاهي وسيله ي نفوذ بيگانگان هم شده و مي شوند، چنان كه در زمان ظهور باب و بهاء 

استعماري غرب بودند. چون آنها در ، آنها خصوصا بهاء اهلل و پسرش عبدالبهاء مورد حمايت دولت هاي 

راه رسيدن به مقام و شهرت، باكي نداشتند كه وسيله ي نفوذ بيگانگان هم باشند ودر اين راه از دين 

 و ايمان خود مي گذشتند.

به هر منوال، اينك به گفتار خود از تحوالت تاريخي بابي گري پايان مي دهيم، ودر قسمت دوم، به 

 ام آئين باب اشارت مي كنيم. كلياتي از عقايد واحك
 

 فلسفه وعقاید و احكام آئین باب

 

 آئين بهاء 

 احكام ديني آئين باب 

 

 فلسفه و عقاید و احكام آئین باب

آئين سيد علي محمد باب، با اينكه از اسالم و مذهب شيخي نشأت يافته، داراي بينش ديني و عقايد 

فته عقايد و فلسفه هاي ديني مذاهب گذشته ي كالمي ويژه اي است. .كه بيشتر آنها شكل تحول يا

اسالم است، وبرخي ديگر نيز برداشتي است از گفته هاي فيلسوفان وعلماي علم اخالق و عقايد علماي 

اجتماعي و سياسي قديم و معاصر، كه در قسمت عقايد آئين بهاء، در بخش سوم اين كتاب، به چگونگي 

 آن اشارت خواهيم كرد.
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يني آئين باب بيشتر،يا اقتباس از احكام دين اسالم است ويا احكامي هستند كه بر هم چنين احكام د

حرام است، باب حكمي بر « ربا»ضد احكام اسالم ايراد شده اند؛ في المثل در اسالم كه حكم معامله ي 

 ضد آن داده و آن را امري حالل شمرده است.

نيم كه ، درآئين بهاء آنها را رد كرده اند واز اين ما در اينجا به مواردي از عقايد ديني باب اشارت ميك

رو، اختصاص بخود آئين باب دارند و بقيه ي آنها را به موقعي موكول ميكنيم، كه از عقايد وفلسفۀ آئين 

بهاء سخن خواهيم راند؛ زيرا، بيشتر مباني وعقايد آئين باب را بهاء اهلل در آئين خود مبنا قرار داده و 

 افزوده است. چيزهائي برآنها

 عقیدۀ سید باب در مسأله امامت 

 انكار وجود شخصيِ امام غايب 

 نفي موضوع خاتميت پيامبر اسالم 

 گرايش باب به تأويل 

 استدالل سيد باب در اثبات نبوت خود 

 شرايط نبوت در نظر باب وبهاء 

  استدالل پيروان باب براي الوهيت پيامبران 

 مفهوم معجزه و عصمت پيامبران 

 مت پيامبراننفي عص 

  در نظر باب 10مقدس بودن عدد 

 

 عقیدۀ سید باب در مسأله امامت

عقايد نخستين باب،بيشتر همان عقايد بعضي شيعيان و شيخيان بوده، كه او درآغاز كارش آنهارا قبول 

 هداشته و هنوز از آنها رونگردانيده بود؛ ولي در ظواهر آنها تأويل و تفسيرهائي مي كرده و بصورت دلخوا

اور آنها ب« ركن رابع» خود درميآورده و بخصوص، به عقايد شيخيان متكي بوده است؛ از اين رو، به اصل

بدان اشارت كرده و مقام خود را همان « تفسير سوره ي كوثر» داشته است، ودرنوشته هاي خود مانند

مي گفته است: منظور ولي تحت عنوان باب مي دانسته و كوثر را همان عنوان مي شمرده و « ركن رابع» 

امام  بقيه اهلل، يعني –از كوثر، من هستم، كه باب ) در( شناختن خدا و امام غايبم و سفير بقيه اهلل منم 

 دوازدهم.
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سيد باب درآغاز قيام خود، بوجود امام زمان شخصي ، يعني: اينكه او پسر امام حسن عسگري و امام 

اين مسأله ، متكي بر عقايد شيعيان و شيخيان بوده است؛ دوازدهم است، باور داشته و عقيده ي او در 

 چنانكه در تفسير سوره ي كوثر، كه در همان ايام نوشته شده، در اين بار چنين گويد:

پس چون يقين پيدا كردي كه شكي در وجود امام غايب و قائم سالم اهلل عليه نيست، اگر او نبايد »... 

مانند خورشيد روشن است؛ پس كساني از مسلمانان كه منكر وجود جهان پايدار نخواهد ماند، اين امر 

امام غايبند، اقوالشان از درجه اعتبار ساقط است؛ چه آنكه شك در وجود امام غايب، مستلزم انكار 

قدرت خدا است.و كسي هم كه در خداشك كند، مرتد و مرتاب است. و اما شيعيان اثني عشري، والدت 

وغيبت صغرا و معجزات او و آياتي كه درباره ي او نازل شده و  -داي او بادكه روح من ف -امام غايب

متن عربي نوشته ي باب « ) احاديثي كه از رسول خدا درباره ي او روايت شده، در نزد آنها ثابت است...

 فلما ايقنت بذلك فالشك في وجود االمام الغايب القائم المستور سالم اهلل:» در سوره كوثر چنين است 

عليه النه لو لم يكن بك ماسواه و ان امره ظاهر بمثل هذا الشمس في وسط السماء و ان المنكرون من 

المسلمين ساقطون اقوالهم عن درجه االعتبار الن الشك في وجوده عليه السالم يلزم انكار قدره القهار 

دهم يوم و الدته روحي و من شك في اهلل انه مرتاب واما المسلمون من فرق االثني عشريه فقد ثبت عن

الفداء و غيبته الصغرا و معجزات ايامه و آيات سفرائه وااليات النازله في كتاب اهلل و احاديث المرويه عن 

 « ( رسول اهلل.

علت اينكه سيد باب در اين كتاب) تفسير سوره ي كوثر( بوسيله ي آيات و روايات و برهان منطقي، 

، اينست كه درآغاز كارش به وجود امام غايب و امام دوازدهم ، وجود امام دوازدهم را ثابت مي كند

عقيده داشته و روح خود را هم، فداي وجود او گردانيده است. ولي پس از چندي، تغيير عقيده داده و 

 منكر وجود شخصي امام غايب شده است.

 انكار وجود شخصی امام غایب

هم را انكار كند. براي اينكه او خود را همان امام سيد باب، بعدها ناچار شد كه وجود شخصي امام دوازد

غايب و مهدي موعود شمرد؛ از اين رو، از آن پس عقيده اش برآن شد كه امام غايب وجود شخصي 

ندارد يعني: شخص معين و مشخصي نيست، بلكه او مهدي نوعي است، نه شخصي. او و پيروانش نزول 

رروايات اسالم و شيعه آمده است، نوعي دانستند نه عيسي مسيح و رجعت امام حسين را نيز، كه د

 شخص مسيح و امام حسين.

سيد باب و پيروان او، وبهائيان مانند ميرزا ابوالفضل گلپايگاني اقرارهاي باب را درباره ي وجود امام 

دوازدهم بطور مشخص، و رواياتي كه درباره ي اين موضوع آمده است، تأويل و تفسير كرده اند؛ جالب 
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ين است كه در اين مورد به آيات قرآن و احاديث پيامبر استدالل كرده و مبناي اثبات مدعاي خود را، ا

 آيات و روايات قرار داده اند.

 نفی موضوع خاتمیت پیامبر اسالم

چنانكه باالتر اشارت كرديم، سيد باب به مهدويت وامامت قناعت نكرد و به مقام پيامبري و رسالت 

ه امامت و مهدويت شخصي را كه سد راه او بود، نفي و انكار و موضوع خاتميت را برخاست ؛ همچنانك

نيز نفي كرده زيرا، بموجب مفهوم خاتميت، يعني پيامبر اسالم آخرين پيامبر است و پس از او تا قيامت 

م پيامبري نخواهد آمد، ادعاي پيامبري باب مورد قبول واقع نمي شد؛ از اين رو، او و پيروانش مفهو

خاتميت پيامبر اسالم را بوسيله ي تأويل ، چيز ديگري شمرده اند و برعكس مسلمانان، گفتند: معني 

 «خاتم االنبياء» خاتميت و اوليت يكي است و خاتم و اول يك معني دارند؛ همه پيامبران را، هم ميتوان 

ردند  كه: حضرت آدم را هم و تصريح ك –چه اول بدنيا آمده باشند  چه آخر  -« اول االنبياء» گفت وهم 

ميشود اول االنبياء شمرد و هم خاتم االنبياء و )حضرت محمد ( را هم ميشود خاتم االنبياء و هم اول 

 (51االنبياء خطاب كرد. ) روحي روشني، خاتميت، چاپ مؤسسه ي ملي مطبوعات امري ، ص 

ليت نسبي است؛ يعني هر پيامبري منظور باب و پيروانش از آن استدالل اينست كه: معني خاتميت و او

 نسبت به دوره ي نبوتش هم اول است ، هم خاتم و آخر دوره هاي قبل.

 گرایش باب به تأویل

سيد باب و پيروانش در بيشتر مسايل كالمي مانند امامت، خاتميت، نبوت و قيامت، كه در بن بست 

ژه وه بعضي شيعيان و صوفيان و بويتأويل كه از قديم شي –قرارميگرفتند ، به تأويل متوسل ميشدند 

 پيروان سيد باب اين شيوه را بكار برده و باين گونه تأويالت دست زده اند: –اسماعيليان بود 

در اخبار و احاديث مربوط به ظهور مهدي در ميان شيعيان ، ودر مورد ظهور عيسي مسيح در كتاب 

( كه مردم 11واهد شد، ) همان منبع، ص عهد جديد آمده است كه: هنگام ظهور او، عالئمي آشكار خ

روي زمين دچار حيرت و وحشت خواهند گشت. مثل اين عقيده كه عيسي از آسمان فرود خواهد آمد 

وبا گروهي از فرشتگان برابر تاريكي سوار خواهند بود؛ آفتاب از مغرب طلوع خواهد كرد، صداهاي 

ومردم را گمراه خواهد كرد و ... اين حوادث ترسناكي از آسمان شنيده خواهد شد؛ دجال ظهور كرده 

 آخرالزمان را ، بنام عالئم الظهور خوانده اند.

ولي، هيچكدام اين عالئم در ظهور سيد باب آشكار نشد؛ از اين رو، پيروان او مفاهيم ظاهري اينگونه 

ثل باشند؛ في الم حوادث را، به معاني ديگري تأويل كردند، كه با حوادث ظهور باب و بهاء انطباق داشته

گفته اند: مراد از فرشتگان كه همراه عيسي از آسمان فرود خواهند آمد، همان رسوالن و مبلغان سيد 
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باب هستند،؛ ومنظور از ابر تاريك كه هنگام ظهور مهدي جهان را فرو خواهد پوشيد، تاريكي جهل 

ژه حاج محمد كريم خان كرماني است؛ و مقصود از دجال و ظهور سفياني، همان آخوندهاي شيعيي و بوي

 است! همچنان قيامت را به قيام سيد علي محمد باب وبهاء اهلل تغيير و تأويل كرده اند!

 استدالل سید باب در اثبات نبوت خود

سيد باب و پيروانش ، در توجيه نبوت او هم به شيوه ي تأويل متوسل شده ودر اين باره عقايد و سخنان 

ند. آنها عالوه بر اين، دراثبات باصطالح نبوت باب و بهاء، بآيات قرآن وروايات ويژه اي اظهار كرده ا

اسالم استدالل نموده اند؛ واستداللشان آميخته به تأويل است، مهمترين آيه هاي قرآن كه مورد 

 استدالل آنها قرار گرفته عبارتند از:

ند آمد كه آيات ونشانه هاي مرا براي اي فرزندان آدم البته در آينده پيامبراني از ميان شما خواه-1

يا بني آدم اما ياتينكم رسل منك يقصون عليكم » - 55شما بيان خواهند كرد...) سوره ي اعراف آيه 

 آياتي، فمن اتقي و اصلح فالخوف عليهم و ال هم يحزنون ( 

ه آنها را در زمين خدا ، بكساني كه ايمان آورده و كردار نيك انجام داده اند، وعده داده است ك»   -8

خليفه ي خود گرداند، هم چنانكه پيش از آنها چنان كرده است و دين آنها را، اشاعه خواهد داد و پس 

وعداهلل الذين آمنوا »  -55ازترس وخوف، براي آنها راحت وامان فراهم خواهد آورد.)سوره نور آيه 

ي من قبلهم و ليمكنن لهم دينم الذ منكم وعملوالصالحات ليستخفلن هم في االرض كما استخلف الذين

 « ارتضي لهم... 

براي هر امتي، مدت ودوره ي معين و محدودي است، چون آن مدت و دوره پايان يافت، ساعتي   -5

ولكل امه اجل اذا جاء اجلهم ال يستأخرون » -40و  41پس و پيش نمي شود.) سوره ي يونس آيه هاي 

 «( ساعه و اليستقدمون 

اين آيه هاي قرآن بدست مي آيد، بطور كوتاه اينست كه: خدا به فرزندان آدم وعده و  آنچه از ظاهر

مژده داده است كه: حتما پيامبراني از ميان آنها مبعوث خواهند شد. خدا، بكساني كه نيك كردار باشند 

 و عده داده است كه ، آنها را در زمين خليفه خود قرار دهد، و آنها را حاكم زمين گرداند.

براي هر امتي دوره ي خاص و زمان معيني است، كه وقتي مدت آن تمام شود، امت ودين و شريعت تازه 

اي خواهد آمد. ولي به عقيده مفسران اسالم اين پيشگوئيها درباره ظهور پيامبران مربوط به دوره هاي 

 گذشته است.

 ن و اخبار از راه تفسير استنباط كردهپيروان سيد باب وبهائيان، اين مطالب را نيز درباره ي نبوت، از قرآ

اند: نخست آنكه پيامبر اسالم آخرين پيامبران و خاتم آنها نيست، بلكه درآينده پيامبران زيادي براي 

فرزندان آدم مبعوث خواهند شد. دوم اينكه، هر پيامبري كه اولوالعزم و صاحب كتاب باشد، دوره ي 
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شمرده اند و پس از پايان آن، پيامبر و شريعت جديدي خواهد معيني دارد كه آن را بهائيان هزار سال 

آمد. سوم ينكه بعقيده ي بهائيان باب و بهاء پيامبراني هستند كه پس از پايان دوره ي شريعت اسالم ، 

 مبعوث شده اند، و دينشان ناسخ اسالم ميباشد!

از عقيدۀ زردشتي اقتباس كرده  چنين به نظر مي رسد كه، اين هادربارۀ دوره هاي هزار ساله پيامبران،

ظهور خواهد كرد. گذشته از اين، « سوشيانت» اند كه مي گويند: در هر هزار سال يك نجات دهنده بنام

 اسماعيليان هم معتقد بودند كه دوره هاي پيامبران و نبوت آنها هزار سال است.

 شرایط نبوت در نظر باب و بهاء

تازه اي در مسائل نبوت قائل شده و گفته اند: شرائط و عالئم پيروان باب و بهاء، نظريات و شرايط 

 پيامبري، چهار چيز است:

 ادعاي نبوت كردن پيامبر. -1

 تشريع دين و شريعت نمودن او.-8

 بردعوي نبوت پافشاري كردن و استقامت نشان دادن.-5

 نفوذ كلمه داشتن پيامبر و اشاعه يافتن دين او.-4

نه را، ميرزا ابوالفضل گلپايگاني با شرح و تفصيل بيشتري بيان كرده است اين شرايط و داليل چهارگا

 (11كه خالصه ي آن همين بود كه اشارت كرديم.) ميرزا ابوالفضل گلپايگاني، كتاب الفرائد، ص

 پيروان سيد باب، مانند ميرزا ابوالفضل گلپايگاني ، براي پيامبر دو صفت قائل شده اند:

 د ديگران زاده ميشود، مي خوابد، آزار و خوشي مي بيند و بيمار مي شود.صفت انساني كه مانن-1 

ديگر صفت خدايي است، كه آن را جنبه ي روحاني و خدايي او مي شمارند، واز اين رو است كه -8

 پيامبر را داراي مقام خدائي مي دانند.

جلي سطۀ آنان ميان بندگانش متبعقيده ي سيد باب و پيروان او، خدا به پيامبرانش نيازمند است تا به وا

و ظاهر شود و شناخته گردد؛ از اين رو، سيد باب و بهاء اهلل ، خود را مظهر خدا ودر نتيجه، مانند خدا 

دانسته و گاهي ادعاي خدائي كرده اند و پيروان آنان هم، مطابق همان عقيده؛آنها را بدان عنوان 

 پذيرفته اند!

 ن آيه ي قرآن استدالل كرده اند:آنها براي اثبات اين ادعا به اي

 «اي پيامبر، تو خودت نيستي، كه تير مي اندازي؛ بلكه خداست كه با دستهاي تو تير مي اندازد »  -1 

 ومارميت اذرميت ولكن اهلل رما( »  -18.) سوره ي انفال آيه 

االي دستهاي آنان كه تو را بيعت و ياري ميكنند، در حقيقت، بخدا بيعت ميكنند ، دست خدا، ب-8

 «( ان الذين يبايعونك انما يبايعون اهلل يد اهلل فوق ايديهم -12سوره الفتح آيه «) ديگران است.
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 « ( واصطفيناك لنفسي» -41سوره ي طه آيه ي « ) گزيدم...وتو را اي پيامبر براي ذات خود بر»-5

د خود را بوسيله ي پيامبران بنظر پيروان سيد باب، منظور خدا از اين آيه ها اينست كه: او مي خواه

ظاهر كند، ودر وجود آنها درآيد؛ روي اين پندار گفته اند پيامبران مظهر خدايند و رفتار و كردارشان، 

 رفتار و كردار خداست؛ از اين رو بهاء اهلل را مظهر خدا شمرده اند!

، بعبارت ديگر، خداي دوم  اينان در اين باره، مانند مسيحيان پيامبر را دستيار خدا و مانند پسر او و

مي پندارند؛ خدا را به پيامبر و بلكه به مخلوقات و بندگانش محتاج ميدانند و مانند مالكان، كه به رعيت 

مي گويند في المثل اگر مرزوقي  -خود نيازمندند وبدون رعيت نمي توانند اربابي كنند، مي شمارند

هم چنان بهائيان و بابيان جهان را قديم  –و خالق باشد نباشد، و مخلوقي نباشد دو خدا نمي تواند رزاق 

و ازلي مي دانند. چه اگر جهان قديم نباشد، خدا هم كه هميشه بآن محتاجست ، قديم نخواهد بود. ) 

 (5عبداهلل نوري: البهائيه، چاپ كويت، ص

هم آميخته اند،  روي اين مبنا ، پيروان باب، موضوع نبوت را با مسأله ي توحيد و مسائل آندو را به

بعبارت ديگر، مقام نبوت را باال برده با مقام خدائي يكي گردانيده و پيامبران و بخصوص سيد باب و بهاء 

 112اهلل را،مظاهر تجلي خدا و صورت تجسم يافته ي او در زمين ، پنداشته اند. ) عبدالبهاء :مفاوضات، ص

 ( 18و 

اهلل در بعضي نوشته هايشان، ادعاي خدائي كرده اند. سيد روي اين اصل بوده است كه، سيد باب و بهاء 

 باب در كتاب بيان در اين باره مي گويد:

لعمري اول من سجدلي محمد، ثم علي ثم الذين هم شهداء من بعده، ثم ابواب الهدا اولئك الذين »

ي: قيامه بالدعوه [ كل سبقوا الي امر ربهم و اولئك هم الفائزون، وان اول ذلك االمر، او يوم القيامه ]يعن

علي اهلل يعرضون ان الذين عرضوا علي و هم كانوا باهلل و آياته مؤمنين فاولئك هم اصحاب الرضوان ، 

قد جزينا هم في الكتاب باحسن ممااكتسبت ايديهم و كذالك نجزي المحسنين. و انا قد نزلنا من قبل 

وال قبلي و ال آخرا بعدي و ال ظاهري غيري و ال باطنا انه ال االه اال انا اياي فاتقون. لتوقنن ان لم يكن ا

دوني وال آيه االمن عندي كذلك يمحص اهلل الناس كلهم اجمعون. ولعمري ان امر اهلل في حقي اعجب 

من امر محمد رسول اهلل من قبل، لو انتم فيه تتفكرون. قل انه ربي في العرب ثم من بعد اربعين سنه قد 

وجعله رسوال الي العالمين. قل ربيت في العجميين و نزل علي من بعدما قد قضي نزل اهلل عليه اآليات 

 «من عمري و خمسه بعد عشرين سنه آياتي التي كل عنها يعجزون.

ترجمه: به جان خودم سوگند ، نخستين كسي كه بمن سجده كرد، حضرت محمد و علي و پس ازآنها، 

ستند، بودند. ودرآغاز قيام من همه ي مردم از خدا شهيدان و كساني كه به امر پروردگارشان سبقت ج

دوري كردند، ولي كساني كه از ميان آنها بمن ايمان آوردند، آنها اصحاب بهشت هستند و در كتاب 
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بيان به آنها پاداش داديم. پاداشي كه خودشان بهتر از آن نمي توانستند كسب كنند؛ همين است پاداش 

 نيكوكاران.

ل كرديم كه: نيست خدائي جز من. پس، از من بترسيد و باور كنيد كه پيش از من وما پيش از اين ناز

آغازي و پس از من انجامي و بجز من ظاهري و باطني نيست، وهيچ آيه اي نيست مگر اينكه از سوي 

 من نازل مي شود! همچنين خدا مردم را پاك مي گرداند.

درباره ي حضرت محمد شگفت انگيز تر است، اگر  بجان خودم سوگندف امر خدا درباره ي من، از امر او

بينديشيد. او در ميان عرب پرورش يافت و پس از چهل سال خدا آياتش را براو نازل كرد و او را پيامبر 

گردانيد. ولي من در ميان مردم عجم پرورش يافتم ودر بيست و پنچ سالگي خداوند آيات خود را بر 

 «ردم از آوردن مانند آنها عاجز ماندند.من نازل فرمود. آياتي كه همه ي م

 استدالل پیروان باب براي الوهیت پیامبران 

پيروان باب براي اثبات جنبه ي اولوهيت پيامبران چنين استدالل كرده اند كه: خدا داراي دو گونه ذات 

ست ي نياست: يكي جنبه ي باطني وديگري ظاهري. اما از جنبه ي باطني ذات خدا، هيچگونه نام و نشان

و اصوال از آن نام برده نمي شود، واشارت بدو نتوان كرد واسمي هم براو نمي توان اطالق كرد؛ و اثبات 

اسماء وصفات براي او ممكن نيست، و تكليفي از او براي بندگان واجب نيست، پرستش و شناختن 

 وتوحيد او هم ميسر نيست. زيرا كه او بهيچ مدركي ادراك نمي شود.

ي ظاهري ذات خداوند، عبارتست از انبياء و سيد باب و بهاء اهلل؛ پس بايد اينان را معبود و اما جنبه 

آفريدگار واقعي دانست. آنهاعلل چهارگانه ي خلق جهانيان و منبع همه ي فيوضات هستند؛ بنابراين، 

و تمام ضماير بايد آنها را شناخت و پرستش كرد! بايد همه ي صفات و اسماء الهي را براي آنان اثبات 

راجع به خدا را به ايشان دانست! ايشانند عالم ، قادر، حي، مدرك ، صانع، رازق، محي و ميراننده! فرق 

بابيان با شيخيان در اين عقيده اينست كه: بابيان همه ي پيامبران و باب و بهاء واولياء و ركن رابع را 

سالم و امامان و ركن رابع را داراي اين مرتبه ذات ظاهري خدا مي دانند، ولي شيخيان فقط نور پيامبر ا

 ( 818و مقام مي شمارند. ...) محمد تقي تاجر همداني، احقاق الحق، چاپ سنگي، تهران، ص

بهاء اهلل) ميرزا حسينعلي بهاء( هم، به اصطالح نبوت ومقام خدائي خدا را در نوشته هاي خود، گوشزد 

ه، او در آن ها ادعاي خدائي نموده است، كه در جاي خود كرده و موارد بسياري در كتاب اقدس هست ك

به آنها اشارت خواهد شد. ولي در اينجا اين قسمت را از او نقل مي كنم كه درآغاز آن كتاب آورده است 

 . او مي گويد:

ان اول ما كتب اهلل عل العباد، عرفان مشرق وحيه و مطلع امره الذي كان مقام نفسه عالم االمر و الحق »

 « من فاز به قد فازبكل الخير، والذي منع انه من اهل الضالل...
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يعني: نخستين تكليفي كه خدا بر بندگانش واجب كرده ، شناختن مشرق وحي اوست كه داراي مقام 

خدائي و عالم ملكوت است؛ هر كه او را بدان مقام بشناسد ، به فوز عظيم و خير كثير نائل خواهد شد... 

 هلل خود را صريحا خدا دانسته است!در اين جا بهاء ا

 مفهوم معجزه و عصمت پیامبران 

پيروان باب، بااين كه پيامبران را داراي مقام خدائي شمرده اند، منكر معجزه و صفت عصمت آنها شده، 

وبرآن عقيده رفته اندكه: هيچكدام از پيامبران داراي معجزه اي كه خالف جريان طبيعت و به اصطالح 

ه باشد، نبودندو نصوصي كه در اخبار و كتب مقدس يهود و نصارا و اسالم درباره ي معجزات خارق العاد

 پيامبران آمده است، از راه تأويل به معاني ديگري برگردانيده اند. صاحب احقاق الحق نوشته است:

ولياء داده ميرزا علي محمد باب فرموده... آن كه از معجزات و خارق عادات كه نسبت به انبياء و ا»... 

ومي دهد، تماما تأويل دارد و معني آنها غير از وجه ظاهر است؛ في المثل اينكه گفته اند: عيسي روح 

اهلل ،مرده زنده مي كرد، بديهي است كه مقصود زنده كردن مردگان جسماني نيست. چه آن كه اعاده 

« وتي و اهل العلم احياءالناس م» »ي معدوم به حكم عقل محال است؛ بلكه مقصود از آن به موجب 

يعني: مردم مرده اند و تنها اهل علم زنده اند و ساير شواهد عقليه، جاهل را كه به منزله ي مرده است، 

به نور علم خود زنده مي فرمود... پس معلوم است كه آن ها معجزه نبوده اصال و آنچه از اين قبيل 

آن ها خالف معاني ظاهر است، مثل، رد شمس ،  معجزات به ساير پيامبران نسبت داده اند، مقصود از

 ( 801همان منبع، ص«. ) شق القمر ومانند اينها

در مورد پيامبر اسالم، هم بابيان و هم بهائيان برآنند كه او بجز قرآن معجزه اي نداشته است و در اين 

ندارند. ميرزا باره از آيات قرآن استدالل مي كنند، واخباري را كه خالف آيات قرآن است، قبول 

ابوالفضل گلپايگاني كه بزرگترين متكلم آن فرقه ها شمرده مي شود، در اين باره چنين استدالل كرده 

 است: 

وچون انسان بصير، در جميع آيات قرآن، از اول تا آخر آن بدقت تفحص نمايد، مالحظه خواهد نمود »

تدالل نفرموده و ابدا جز آيات قرآن كه حق تعالي در اثبات حقيقت رسول خود، جز به قرآن مجيد اس

حجتي و برهاني مقرر نداشته است... از جمله آياتي كه در قرآن صريح است كه پيامبر اسالم جز قرآن 

 معجزه ي ديگري نداشته است، يكي در سوره ي عنكبوت فرموده: 

 .« وقالوا لو ال انزل عليه آيات من ربه انما اآليت عنداهلل انما انا نذير مبين..»

يعني: كافران گفتند: اگر از سوي خدا معجزه اي به پيامبر نرسد، ما به اوايمان نخواهيم آورد، بگو اي 

 پيامبر، معجزات نزد خداست، من فقط ترساننده ي آشكارم . 
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از اين آيه دو مطلب مستفاد مي شود: اول آنكه  حضرت رسول براي اثبات پيامبريش به معجزات 

اظهار معجزه نمي نموده، كه كفار به بانگ بلند مي گفتند: اگر او پيامبر است چرا استدالل نمي كرده و 

 خدا به او معجزه نداده است؟ ودوم آنكه ... 

 «لو اليأتينا بآيه من ربه اولم ياتيهم بينه ما في الصحف االولي» ونيز در سوره ي طه فرموده است: 

آنچه در كتب مقدس يهود و نصارا بوده ، براي آن ها بينه يعني : چرا پيامبر براي ما معجزه نمي آورد؟ يا 

 و معجزه نبوده؟

مقصود از اين آيه اينست كه: كفار گفتند چرا معجزه اي از سوي پروردگارت براي ايشان نياورده، بعد 

در جواب آن ها مي فرمايد: آيا بيان صحف اولي براي ايشان نيامد يعني: آيا قرآن كه بيان تورات و 

 و ساير كتب سماويه است، در آن بيان و براي ايشان نازل نشده است؟... انجيل

 « وما منعنا ان نرسل باآليات اال ان كذب به اال ولون » وديگر در سوره ي اسرا آمده است كه: 

يعني: باز نداشت ما را از اين كه به پيامبر معجزه بفرستيم ، مگر تكذيب ملل گذشته. مقصود اينست 

 گذشته معجزات پيامبرانشان را تكذيب كردند، ما براي تو معجزه نداديم.كه چون ملل 

نزد اهل علم ثابت است كه در صحت استنتاج قضايا شرط است كه مفهوم دليل با مفهوم مدعا مرتبط 

باشد، تا موجب اثبات مطلوب گردد؛ و اگر ارتباطي ميان دليل و مدعا نباشد، آن دليل ابدا مثبت مطلوب 

چند دليل محير و شگفت آور باشد. مثال اگر كسي ادعا كند كه من طبيبم ودليل من اينست، نشود، هر 

كه به هواطيران مي كنم و يا سنگ را به نطق مي آورم، ابدا نزد عالم، برفرض آن، بر صدق مدعا داللت 

هوا.  نمي كند. زيرا كه معالجه ي امراض، تنها دليل صدق ادعاي طب است، نه نطق سنگ و طيران به

چه ما بين دليل، كه طيران به هوا و سنگ به نطق آوردن است، و مدعا كه طبابت و معالجه ي مريض 

 باشد، ارتباط نيست... 

پس بايد گفت كه انسان بصير، با اندك تأمل مي تواند دريابد كه، ابدا ما بين ادعاي رسالت و توانائي 

 ت؛ زيرا كه رسول و پيامبر مي فرمايد:رسول بر امور خارق العاده ] معجزه [ ارتباطي نيس

من از جانب خدا براي شما پيامي آورده ام، آيا اين ادعا چگونه مستلزم است كه مدعي پيام آوري ، 

...« ) قادر بر زنده كردن مردگان و شق القمر و بسخن آوردن سنگها و درختان و امثال اينها باشد؟ 

 (10و  81گلپايگاني، كتاب الفرايد ، ص

نسان، پيروان سيد باب، نسبت معجزه به پيامبران را، كاري بي ربط و تنها نشانه ي پيامبري را، بدي

اظهار و ادعاي نبوت و آوردن شريعت و نازل كردن آيات  و نوشتن احكام دانسته اند. چنان كه باالتر 

 كرده اند: گذشت، عالئم و شرايط اصلي پيامبري و درستي ادعاي پيامبر را، چهار چيز قيد و شرط
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ادعاي پيامبري، تشريع شريعت، استقامت و پافشاري در ادعا، و نفوذ كالم و اشاعه ي دين او، و نتيجه 

مي گيرند كه: چون سيد باب و بهاء، هر دويشان داراي اين شرايط بودند، پيامبراند! پس اگر شرايط 

و  ان از بيست و چهار هزار به بيستپيامبري اينها باشد، هر كسي مي تواند پيامبر باشد و تعداد پيامبر

 چهار ميليون مي رسد!

 نفی عصمت پیامبران

اعتقاد به معصوم بودن پيامبران ، كه بخصوص يكي از ضروريات ديني شيعه و از مسائل مهم نبوت عامه 

و خاصه شمرده مي شود، مورد انكار بابيان و بهائيان قرار گرفته است. شايد اين گروه از آن جهت 

پيامبران را نفي كرده اند كه، باب و بهاء معصوم نبودند؛ و يا اين كه آنان اين صفت را، به قول عصمت 

 آن ها يك زماني نداشته اند؟ اين نظر مخالفان پيروان باب است.

چنين به نظر مي رسد كه، منشأ اين عقيده ي بابيان چيز ديگر و آن اين بوده است كه: باب و بهاء و 

عقيده بودند كه، كتابهاي مقدس مانند تورات و انجيل تحريف نشده اند و همان  پيروانشان ، برآن

هستند كه در اول بودند؛ و چون در آن كتابها بارها آمده است كه: بعضي پيامبران ، مانند حضرت آدم، 

نوح، لوط و سليمان مرتكب گناه و خطا شده اند ودر قرآن هم ظاهرا عصيان و ارتكاب گناه حضرت آدم 

 ياد شده است از اين رو، پيروان سيد باب برآن شده اند كه:« ذنب داود» مده ، ودر بعضي دعاها نيز از آ

پيامبران معصوم نبوده اند و بلكه پارا فراتر نهاده وگفته اند پيامبران هر كاري، از صواب و خطا كه انجام 

ت وخطاهاي باب وبهاء را، كه در دهند، آزادند و گناه آنان عين صواب است و روي اين مبنا، اشتباها

 گفتار و نوشتار خود از لحاظ صرف و نحو مرتكب شده اند، عين صواب پنداشته اند!

عقيده ي پيروان باب در مسائل معاد و قيامت گونه ي خاصي دارد، كه ما در بخش سوم اين كتاب، به 

 ي ديگر آئين باب مي شود.تفصيل از آن گفتگو خواهيم كرد اكنون اشارات مختصري هم به ويژگي ها

 در نظر باب 71مقدس بودن عدد 

يكي از ويژگي ها وابداعات فلسفه ي ديني سيد باب، اينست كه او اهميت بسياري به حروف جمل، 

يعني  حساب ابجد نهاده است؛ بطوري كه اساس آئين و فلسفه اش را برآن ها قرار داده و از آن ها 

است: او تقسيمات تاريخي يعني قواعد گاه شماري و تقويم و بيشتر  اسرار شگفت انگيزي انتظار داشته

علي محمد » قرار داده است. چنان كه نام خود« 10» احكام و حدود آئين خود را، برحروف جمل و عدد 

دانسته و آن را دليل حقانيت نبوتش « رب» را ، برابر حساب ابجد و حروف جمل، مطابق با كلمه ي« 

 شمرده است!
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» را مقدس و اسرار آميز پنداشته است؛ از اين رو، كلمه ي « 10» اب، از ميان همه ي اعداد، عددسيد ب

( اساس آئين و  10=4+ د =  8+ح = 1+ الف= 1مطابق بوده ) و= 10كه برابر حساب ابجد، با عدد « واحد

 توجيه رموز و احكام آئين او را تشكيل داده است.

را چنين بيان كرده اند كه: جمله «  10» و اسرار آميز بودن عدد  باب و پيروان و يارانش علت مقدس

حرف دارد، حروف نامهاي پنج تن يعني: محمد، علي ، فاطمه، حسن  10« بسم اهلل الرحمن الرحيم» ي

» است، اسم واحد هم، كه يكي از مهم ترين نامهاي خدا است، با حساب جمل با عدد« 10» و حسين نيز

چنين اشارت شده: « 10» هم به عدد 52آيه ي « المدثر» شته از اين ها، در سوره ي برابر است. گذ«  10

 ...«عليها تسعه عشر » 

را داراي اسرار و خاصيتي عجيب تصور « 10» روي اين توهمات و پندارها بوده است كه، سيد باب عدد

رده است. بدين معني ك توجيه« 10» كرده و روي اين تصورات ، تقويم تاريخ و تقسيمات سال را با عدد

واحد  10واحد وهر  10را به « بيان» روز تقسيم نموده و كتاب خود  10ماه و هر ماه را به  10كه:سال را به 

( تقسيم  10مبحث تنظيم كرده است. او، رسوالن و پيروان نخستين خود را نيز، به چند واحد ) 10را به 

 دند.نفر بو 10كرده است كه واحد اول آن ها، با خودش 

عدد نوزده نزد بابيان ، يك عدد مقدس است . زيرا به حساب ابجد » ادوارد براون در اين باره نوشته:

مي باشد و باز بهمين جهت سال بابيان، نوزده ماه و ماه نوزده روز « واحد» عدد نوزده شماره ي اعداد 

عيين گرديده ودر ساير موارد دارد... وجريمه اي كه براي بعضي از تخلفات معين شده، با عدد نوزده ت

 هم، عدد نوزده شاخص هر چيز مي باشد.

نفر از كساني كه با او تحصيل كرده بودند، بوي ايمان آوردند، كه با خود  18هنگامي كه باب ظهور كرد، 

مي خوانند . براي اين كه « حي» نفر را، بنام حروف 18باب) يك واحد( يعني نوزده نفر مي شوند و آن 

 »نفر نخستين كساني بودند كه وسيله ي تبليغ و انتشار آئين باب شدند، و ثانيا كلمه ي  18ن اوال اي

نفر از طرف باب مستقيما هدايت شدند وباتفاق باب،  18مي شود، همه ي اين  18به حساب جمل، « حي

 حواريون اوليه ي مذهب باب را تشكيل مي دهند...

ر را ] به قول بهائيان[ به راه راست هدايت كردند و لذا در صدر هر يك از اين نوزده نفر، نوزده نفر ديگ

مذهب، شماره ي پيروان باب سيصدو شصت و يك نفر گرديدند، كه آن ها را ) عددكل شيئي( مي 

گويند و عدد كل شيئي چون مجذور نوزده مي باشد، در برابر نوزده، يعني :  ) واحد( كل شيئي مي 

ادوارد براون: يكسال در « ) روز نوشته شده...  511و هكذا كتاب بيان در روز  511شود، سال آن ها هم 

 (410، جيبي، چاپ تهران، ص 8ميان ايرانيان، ج 
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 نوشته هاي سید باب و نمونه هایی از آن ها 
  گانه باب 11گزارش ادوارد براون در مورد آثار 

 نمونه هائي از گفتار و نوشتار سيد باب 

 ونه هائی از آن هانوشته هاي سید باب و نم
قمري كه با يارانش  1814سيد باب، از آن هنگام كه از محضر سيد كاظم رشتي جدا شده و تا سال 

انجمني تشكيل دادند و موجوديت آئين باب وبه قول خودشان نسخ دين اسالم را، اعالم كردند، بيشتر 

تكميل آن ها و تنظيم كتاب بيان به  1811عقايد و احكام آئين خود را نوشته بود و پس از آن هم، تا 

پرداخت. اگر چه اين كتاب را تمام نكرد، وقسمتي از آن را صبح ازل تنظيم كرد، ولي اساس آن را، 

 خودش تدوين كرده بود.

او، در اين زمان به قول بهائيان در اين مدت كم، رساله ها و كتابهاي بسياري كه بيشتر آن ها به زبان 

ولي همه ي آنها ارزش  ادبي و علمي ندارند و پر از اغالط هستند؛ و از اين عربي است، تأليف كرد؛ 

گذشته چنانكه در پائين به نمونه هائي از آن ها اشارت خواهيم كرد، برخي نوشته هاي او عبارت از 

جمالت نامفهوم اند وبعضي از آن ها هم، مانند تفسير سوره ي كوثر و بعضي قسمت هاي بيان، جالب 

 «!كم بد نيستند» به قول معروف هستند؛ و

نوشته هاي سيد باب را شمرده، كه خالصه « مواد تحقيق درباره ي مذهب باب» ادوارد براون در كتابش

 ي آن از اين قرار است:

 رساله العدليه في فرايض االسالميه، كه باب آن را هنگامي كه در كربال بوده، نوشته است. -1

 خطبتان في ابوشهر.- -8

 كنگان. خطبه في-5

 خطبه في جده.-4

 خطبه في مصيبه الحسين.-5

خطبه في عيدالفطر، اين رساله ها را، كه عنوان خطبه دارند و عبارت از مناجاتها، دعاها و -1

 خطبه هاي پراكنده بودند، در موارد مختلفي نوشته است.

شيراز، تفسير سوره ي يوسف، مطالب اين رساله كه باب آن را در آغاز قيامش شايد در -1

د ناميده شده است، وسي« سوره » نوشته باشد برصدو ده قسمت تقسيم گشته وهر قسمت بنام 

باب نامهاي اين سوره ها را، مانند نامهاي سوره هاي قرآن نهاده است؛ ومنظور او از نوشتن اين 
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 كتابهاي ، با آن ويژگيهاي شبيه قرآن سازي، مطابقت دادن آن با قرآن ودر نتيجه، به قول

 بهائيان، نسخ قرآن بوده است.

اين كتاب را نيز مانند تفسير سوره ي يوسف نوشته ودرآن ، چيزهاي  -تفسير سوره ي كوثر-8

تازه اي آورده، كه شامل بر رموز و اسرار آئين باب است. اين رساله را نيز در آغاز كارش نوشت 

 برسانند. و بدست رسوالن و داعيان خود داد تا مطالب آن را به سمع مردم

 تفسير سوره العصر.-0

رساله ي نبوت خاصه. سيد باب اين دو رساله را در مدتي كه در اصفهان در حمايت منوچهر -12

 خان معتمدالدوله بوده، نوشته است كه شامل بر مطالب پراكنده ميباشد.

متهائي سكه شامل كلمات و جمالت غالبا نامفهوم است كه پائين تر به ق -كتاب قيوم االسماء-11

 از آن اشاره خواهيم كرد.

فروع عدليه. اين دو رسالۀ اخير مشتمل بر مناجات و خطبه هائي است كه سيد باب سروده -18

 است.

واحد وهر واحد آن  10اسماء كل شي. اين كتاب رساله اي است بزرگ مانند كتاب بيان، در  -15

 باب است. 10

سي و هم بعربي نوشته شده. در باره ي اثبات كتاب ادله ي سبعه. اين كتاب كه هم بفار -14

 مسلك باب نوشته شده است.

 كتاب الروح. اين رساله را كه باب در شيراز نوشته بود، از ميان رفته است. -15

كتاب بيان. اين كتاب آخرين و مهمترين كتابهاي سيد باب است ، كه در پايانهاي زندگيش  -11

نام اين كتاب را از آيه « به سيد باب نازل شده است» بياندر زندان چهريق نوشته و يا بقول با

اقتباس كرده است. اين كتاب اساس مسلك باب « علمه البيان» سوره ي الرحمان و قرآن  5ي 

واحد،  10را تشكيل ميدهد كه در آن، همه ي حدود و احكام آن مسلك بيان شده است و بر 

واحد آن  11ان عربي است وهم به فارسي؛ ولي باب مشتمل است، كه هم به زب 10وهر واحدي بر 

حيي ميرزا ي» نوشته ي سيد باب است و بقيه ي آن را، بنا به وصيت باب ، خليفه ي بالفصل او! 

 نوشته است، كه در پائين چند نمونه از آن كتاب را نقل خواهيم كرد. « صبح ازل 

مانده اند، مانند كتاب بيان، نايابند؛ يعني  بعضي از كتابهاي نامبرده از ميان رفته است و آنهائي هم كه

بابيان و بخصوص بهائيان آنها را جمع آوري كرده واز دست رس مردم دور نگهداشته اند. جمع آوري 

 كتابهاي سيد باب، براي  چند علت بوده است:
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ند. يكي اينكه چون درآن غلطهاي صرفي و نحوي بسياري وجود دارد، نمي خواهند مردم آنها را ببين

علت وجود اين غلطها و اشتباهات در نوشته هاي سيد باب، اين بوده است كه او سواد كافي نداشته و 

با عجله و با شتاب، در اندك زماني همه ي اين كتاب ها را نوشته و ديگر فرصت نكرده كه آنها را دوباره 

 اصالح كند وغلطهاي آنها را بزدايد.

مطالب آنها، بخصوص در كتاب بيان، مخالف ادعاي بهاء اهلل بوده علت ديگرآن اين بوده است كه بعضي 

و با دين او سازگاري نداشته است؛ از اين رو بهائيان آنها را گرد آورده واز دست رس ديگران پنهان 

داشته اند. چنان كه صبحي )فضل اهلل مهتدي( كه بيشتر عمرش را در اشاعه و تبليغ آئين بهاء صرف 

منشي خاص عبدالبهاء و بيشتر از هر كس به رموز و اسرار آن آئين آگاه « حيفا» ر كرده و چند سال د

 بوده، در اين باره چنين نوشته است:

شوقي نخست فرماني كه داده بود، اين بود كه نامه ها و برگهائي كه باب و بهاء بخط خود نگاشته » ... 

زد او باشد، تا اگر در ميان آنها چيزي باشد اند، گرد آوري شود تا براي او بفرستند و هر چه هست در ن

: صبحي« ) كه بكار اين كيش زيان دارد و سزاوار نيست مردم بدانند، از دست رس آنها پنهان باشند.

 ( 184پيام پدر، چاپ اول، ص 

ونيز گفته اند: ميرزا بهاء دستور صادر نمود كه صبح ازل  جميع خطوط و توقيعات سيد باب را در هر 

و پيش هر كسي كه باشد خواسته اند وهمه را جمع آوري كردند ... سراين مطلب وجمع كتب و واليت 

توقيعات اين بود كه، بهاء اهلل در آنها دقت كند تا بلكه براي او حاصل شود كه وقتي خودش به پيامبري 

ها خط اي آنبرخاست، بهمان سبك باب بتواند چيزي بگويد و آثار و خطوط بديع باب، از بين برود و بج

 (110خود را جلوه نمايد...) اعتضاد السلطنه، فتنه باب، چاپ اول تهران، ص 

 نمونه هائي از گفتار و نوشتار سيد باب

اگر چه سيد باب نوشته هاي بسياري به فارسي و بيشتر بعربي بوجود آورده است ، ولي بيشتر آنها از 

ر از اغالط است. و مقاالتي در آنها هست كه فصاحت و بالغت دورحتي بيرون ازقواعد علم  لغت و پ

داراي معنا و مفهوم مقصودي نيستند؛ ولي از ميان آنها، قطعه ها و قسمتهائي هم هست، كه بهره اي از 

فصاحت و بالغت دارند و  احيانا جلب نظر مي كنند . تنها حسن و هنر كم نظير او خوشنويسي و 

هائي از گفته هاي او، كه پيروانش آنها را فصيح و بليغ تندنويسي وي بوده است. اكنون نخست قسمت

 ترين موارد از گفته هاي سيد باب شمرده اند، از تفسير سوره كوثر نقل ميكنيم وي چنين نوشته است: 

لو اجتمع الجن و االنس علي آن بأتوا بمثل تلك االيات الذي نزلناها في   ربك رب السماوات و االرض» 

، لن يستطيعوه و لن يقدروا ولو كانوا علي االرض لقادرون . قل ان قلوبهم ميته ذلك الكتاب باذن اهلل

نجسه حيث يقرؤون كتاب اهلل و ال يخشعون. قل ان صنع الرب بنفسه يفصل بين صنع الناس ، فويل 
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ت بلكم عما كنتم تفترون و ال تعقلون. قل اذا تابوا وانابوا ضربت عليهم الذله في الحيات الدنيا بما كس

ايديهم في دين اهلل وساء ما هم يحكمون. قل كلما قال الذين كفروا في تلك اآليات فانني انا اقول كيف 

انتم تؤمنون بالقرآن و التعقلون... تلك اآليات بينات من كتاب اهلل لقوم يوقنون. لقد نزلنا في ذالك 

زل دي باذن اهلل في جو العلماء وليس ما نالكتاب كلما انتم تريدون. وما انتم بعد تسئلون... وانني اناذ، انا

في قلبي بداء القضاء. لعن اهلل الذين افتروا اعلي في االمضاء . فهل من يبار زني بآيات الرحمن و هل من 

مبارز يبارزني به بينات االنسان. وهل من صيفه يقوم معني في ميدان الحرف به سيوف اهل البيان؟... 

ميدان الجدل، و يصبح با علي صوته و يقول فاين الموحدون من اهل ان هذا فتي عجيما قدر كب في 

الجمال؟ واين المنقطعون من اهل الجالل؟ واين الخاشعون من اهل المال؟ واين الخائفون من اهل القيل 

و القال؟ لم التخزن من مساكنكم ؟ لم تفرون الي سم الخياط من مخافتكم لم تدخلون بيت العنكبوت 

 ..«في قلل الجبال.

چنانكه ديده ميشود، بيشتر اين جمالت، از آيات قرآن گرفته شده؛ وهم چنين از بعضي دعاهاي وارده 

 در اسالم اقتباس شد ه است و سبك ايرد آنها نيز، از قرآن تقليد شده است . واينك ترجمه ي آنها:

ا مانند اين آيه ها كه پروردگار تو، پروردگار آسمانها و زمين است ، اگر جن  و انسان گردهم آيند ت»

آنها را در كتاب باذن خدا نازل كرديم بياورند، نخواهند توانست اگر چه از تواناترين مردم زمين باشند. 

بگو بمردم كه دلهايشان مرده است، كه كتاب خد ا را ميخوانند ولي نمي ترسند. بگو كه كار خدا و آيات 

ي بر شما كه بر من افترا مي بنديد و نمي فهميد . با آنها او، بخودي خود با كار بندگان فرق دارد، پس وا

بگو كه خواري در زندگي دنيا، بوسيله ي آنچه كه كرديد درباره ي دين خدا، بر شما نوشته شد اگر هم 

توبه كنيد . بگو هر آنچه آنها كه كافر شدند درباره ي اين آيه ها گفته اند، بگويند؛ من ميگويم شما 

يمان داريد و بآيه هاي من ايمان نمي آوريد؟ عقل نداريد؟ ... اين آيه ها دليلهائي چگونه به قرآن ا

هستند از كتاب خدا براي مردمي كه باور دارند. مادر آن كتاب] كتاب بيان[ هر چه شما بخواهيد، نازل 

دها، با كرده ايم، كه تا پس از اين از چيزي سؤال نكنيد... واينك من باذن خدا در ميان علما و آخون

 صداي بلند ميگويم: 

هر آنچه در دل من نازل شده از سوي خداست. نفرين خدا برآنان باد كه به من افترا مي بندند! آيا كسي 

از ميان شما هست كه در اين آيه ها با من مباحثه و مبارزه كند؟ و آيا كسي هست كه بهمراه من برخيزد 

ل بيان بجنگد؟ من جواني از عجم هستم كه در ميدان و با شمشيرهاي سخن در ميدان سخن راني با اه

ايستاده ام وبا صداي بلند فرياد ميكنم كه: موحدان از اهل جمال كجا هستند؟ وكجايند منقطعان از 

اهل جالل؟ وكجايند خاشعان از اهل مال؟ وكجايند ترسويان از اهل قيل و قال؟ چرا از جاي خود بيرون 
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ر سوراخها پنهان ميشويد از ترس؟ چرا در خانه ي عنكبوت در سر  كوه نمي آئيد؟ چرا فرار ميكنيد د

 «ها داخل ميشويد!؟...

 ونيز يك نمونه ي ديگر از نوشته هاي سيد باب:

ثم االلف القائمه علي كل نفس التي تعالت و استعالت و نطفت و استنطقت ودارت و استدارت و اضائت » 

و استقامت و سعرب و استعرب و انشهقت و استشهقت و و استضائت و افاردت و استفاردت واقامت 

استضعقت و تبلبلت و استبلبلت و ان في حين اذن اهلل لها فتلجلجت ثم فاستجبك فمأل ألت فاستاللئت 

و قالت با علي صوتها تلك شجره مباركه طابت و طهرت و زكت و علت و نبتت من نفسها بنفسها لنفسها 

تثمربمثل تورق و توقد بمثل ما نبتت لن يسمه نار، االنار نفسه و الهواء   الي نفسها و تورق بمثل نبته و

 «االهواء نفسه والماء االماء نفسه و التراب االتراب نفسه...

اين باصطالح آيات، چنانكه ديده ميشود ، تركيب شده از كلمات و افعالي احيانا نامفهوم كه ميان جمله 

 دارد و تنها همين اندازه معنا مي دهد كه:هاي آن پيوستگي معنوي و لفظي وجود ن

... با صداي بلند گفته: اين درخت مبارك درختي است پاك و بلند كه از خودش بوسيله ي خودش، براي 

خودش، بسوي خودش، روئيده است و مانند درختان روئيده و ميوه داده واو را آتشي مسح نكرده مگر 

 آتش خودش...

ثم  »نازل شده است:« تا» وم االسماء باب نقل ميشود كه در تفسير حرف ونيز اين قسمتها از كتاب قي

كلمه التاء تراب عصير اشباح مثال جوهريات عوالم الالهوت تراب عصير ذانيات عوالم الجبروت ثم تراب 

 «كينونيات شوامخ اعلي مجردات الملكوت ثم تراب حقايق اهل الناسوت...

فشرده ي سايه ها ومثالهاي جوهرهاي عالمهاي الهوت و خاكي  يعني: پس از آن از كلمه ي تاء، خاك

كه فشرده است ذاتهاي جهانهاي جبروت را، سپس خاك كينونيات بلند، بلندتر از مجردات آسماني، 

 سپس خاك حقايق اهل ناسوت..

 ونيز قسمتي ديگر از كتاب قوم االسماء:

مقتدر، ر المقادر، باهلل اهلل القادر القدرات، باهلل اهلل المقتدر الباهلل اهلل المقتدر القادر المقدر، باهلل اهلل القاد» 

باهلل اهلل المقتدر القدران، باهلل اهلل المتقادر المتقادر، باهلل اهلل المستقدر المستقدر، باهلل اهلل القدرذي 

ر ذي بسم اهلل القد القدار، باهلل اهلل القدر ذي القدر... بسم اهلل القدرذي القد، بسم اهلل القدرذي القدر،

القدراء، بسم اهلل ذي المقدار ، بسم اهلل القدر ذي االقدار، بسم اهلل القدر ذي االقادر، بسم اهلل القدر ذي 

القادرين، بسم اهلل القدر ذي المقادر، بسم اهلل القدر ذي المقادير، بسم اهلل القدر ذي المقدورات، بسم 

در ذي القديرات، بسم اهلل القدر ذي القيدورات، بسم اهلل القدر ذي اهلل القدر ذي القدورات، بسم اهلل الق

المقدرات، بسم اهلل القدر ذي القديرات، بسم اهلل القدر ذي المقدورات، بسم اهلل القدر ذي القدورات، 
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 ربسم اهلل القدر ذي القديرات، بسم اهلل القدر ذي القيدورات، بسم اهلل القدر ذي المقدرات، بسم اهلل القد

ذي المقتدرات، بسم اهلل القدر ذي المتقادرات، بسم اهلل اهلل القدر ذي المستقدرات، بسم اهلل القدر ذي 

االقدريات، بسم اهلل القدر ذي القدرات، بسم اهلل اهلل القدر ذي القادرات، بسم اهلل اهلل ذي القيدورات باهلل 

 اهلل القدر ذي القيدورات، باهلل اهلل...

 «: بهاء» ر از آن كتاب درباره ي كتاب ونيز قسمتي ديگ

آثارالنقطه جل و عزالبيان في شؤون الخمسه من كتاب اهلل عزوجل كتاب الفاء بسم اهلل االبهي االبهي، » 

باهلل اهلل البهي البهي، اهلل ال االه االهو االبهي، االبهي، اهلل ال اله اال هو المبتهي المبتهي، اهلل ال اله االهو 

مبهي، اهلل ال اله االهو الواحد البهيان، وهلل البهي البيهان بهاء السماوات واالرض و ما بينها، المبهي  ال

 واهلل بهاء باهي بهي بهيان ابهاء السماوات و االرض و ما بينهما ، واهلل بهيان مبتهي مبتاء...

 العزيز المحبوب، ان اشهد انه الهذا كتاب من عند اهلل الميهمن القيوم الي من يظهره اهلل انه ال اهلل اال انا 

اله اال هو و كل له عابدون، انا قد جعلناك جالال جليال للجاللين، و انا قد جعلناك جماال جميال للجاملين 

 و انا قد جعلناك عظيما عظيمانا للعاظمين و انا قد جعلناك جبابا جبيبا للجاببين...

يم معتظم عظيم، تبارك اهلل من شمخ مشتمخ شميخ تبارك اهلل من رب ممتنع منيع، وتبارك اهلل من عظ

، وتبارك اهلل من بذخ مبتذخ بذيخ، وتبارك اهلل من فخر مفتخر فخير، وتبارك اهلل من ظهر مظتهر ظهير، 

 «وتبارك اهلل من قهر مقتهر قهير، وتبارك اهلل من غلب مغتلب غليب...

 ونيز نمونه اي ديگر از آن كتاب:

قدم ؛ بسم اهلل الواحد القدام، بسم اهلل المقدم المقدم، بسم اهلل القدام، بسم اهلل يا خليل بسم اهلل اال» 

 القادم القدوم، باهلل اهلل القادم المقدوم..

اهلل ال اله اال هو االقدم االقدم، اهلل ال اله اال هو الواحد القدام اهلل ال اله اله هو المقدم المقدم، اهلل ال اله اال 

م. اهلل ال اله اال هو القادم القدوم، اهلل ال االه اال هو القادم القدمان، اهلل ال االه اال هو القادم هو القادم القدا

 «المقتدم... الهي انا اهلل االقدم، انني ال اله اال انا االقدم، انني ال اله اال انا االقدم...

االسماء و بعضي كتاب ها  اين قسمت ها، كه نقل شد مانند بسياري از نوشته هاي سيد باب در قيوم

وخطبه هاي ديگر او، قابل ترجمه نيستند؛ من كه نتوانستم آن ها را به معنائي در فارسي برگردانم. زيرا 

اين عبارات عربي جمله هاي ناپيوسته اي هستند كه داراي معني و مفهوم درستي نيستند. من نام آنها 

م. چه آن كه در پايان هر مدح و دعائي مي گويد: خواند« مدح خدا و يا مدح خود سيد باب» را، نوعي

 نيست خدائي مگر من!...

 واين هم نمونه اي از يك لوح سيد باب:
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بسم اهلل البهي االبهي، الحمد اهلل الذي قد ظهر ذاتيات الحمديات باطراز ظرز طرازا طرزانيه، واشرق »

 ازخيات، بطورالع بدايع رفايع منايع، مجدالكونيات الذاتيات باشراق شوارق شرقانيه، واالح الذاتيات الب

قدسي متناعيه، استحمده حمدا ما حمده احد من قبل ويستحمده احد من بعد، حمدا طلع و اضاء واشرق 

فانار و برق فاباد و اشرق فاضاء وتشعشع فارتفع و تسطع فامتنع حمدا شراقا ذواالشراق و براقا 

 «ذواالرتقاق، حقاقا ذواالحتقاق، كنازا ذواالكتتاز...ذواالبتراق و شقاقا ذوق االشتقاق و رقاقا 

اين قسمت آخر را، كه نسبت به قسمت هاي گذشته معني دار تر است، براي نمونه بفارسي ترجمه 

 ميكنيم تا معني اين گونه نوشتار سيد باب، كه در نوشته هاي او بسيارند، دانسته شود:

ي كه ذاتيات ستايش ها را ظاهر كرد باطرزي و طرزانيه بنام خداي روشن، روشن تر، ستايش براي خدائ»

اي ، وروشن كرد ذاتيات كونيات ]يعني موجودات[ را بروشني اي روشن كردن هائي و روشنائيه اي، و 

بمعني با عصازدن « بزخ» آشكار كرد ذاتيات باز خيات] بازخيات در اين جا اصال بي معني است، زيرا

تازه و رقعه ها وبلندي هاي بزرگوار و پاك. طلب ستايش مي كنيم ستايش است[ را به طالع كننده هائي 

باسخنان وجمله هائي كه نه پيش از اين كسي چنان ستايش كرده ونه پس از اين كسي خواهد كرد؛ 

ستايشي كه طلوع كرد و روشن شد و نوراني كرد و برق زد و هميشه چنين شد و روشن كرد  وروشنائي 

و بلند شد و ساطع گشت و امتناع كرد؛ ستايشي كه روشن است و روشن كرد بخشيد و تشعشع كرد 

و داراي روشنائي شد و  براق كه داراي برق زدن و جدا شدن داراي اشتقاق و نازك شدني داراي نازك 

 «شدن، وحقاقي داراي احتقاق و گنجنيه اي داراي پنهاني و پنهان كردني...

 سيد باب را بهتر از اين« آيات مباركه ي» م؛ اگر كسي باصطالح من، بهتر از اين نتوانستم ترجمه كن

 مي تواند ترجمه كند، قدم بميدان و برما منت بنهد.

بايد گفت كه همه ي نوشتار سيد باب، اين گونه نيستند؛ بلكه قسمتهايي از آن ها نثر عادي و يا بسبك 

ئين نمونه هاي بسياري از قسمت هاي قرآن نوشته شده اند، كه كتاب بيان از آن هاست ؛  چون در پا

 كتاب بيان نقل خواهيم كرد. ديگر در اين جا از آوردن نمونه از آن گفتار و نوشتار خودداري شد.

من، هر چه درباره ي علت اين كه چرا سيد باب چنين پريشان گوئي كرده است انديشيدم ، فكرم بجائي 

ه در زبان عربي باشد ك« شعر نو» ر و سخنان او نوعينرسيد؛، و چنين فكر مي كنم كه: اين گونه نوشتا

سروده است! سبك شعر نوعي كه بي محتوا و « شعرنو» سيد باب ده ها سال پيش از اين بزبان عربي

در اين جا بايد از ادباي عرب پرسيد، كه آيا چنين سخنان و جمالتي را ،  -فقط بازي با كلمات هستند

مرد؟ وگرنه تصور من هم مانند سخنان باب، بي منطق خواهد شد. در زبان عربي ش« شعر نو»مي شود 

 زيرا بعضي شهرنوها از اشعار  كالسيك پر معنا تر هستند.
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بعضي در اين باره گفته اند: نامفهوم و پريشان گوئي سيد باب، دليل پريشان انديشي او، واينگونه 

او بوده است، وحاكي از اين است « اغ دم» سخنان نامربوط و نامفهوم، معلول غير عادي بودن فكر يا 

 «از كوزه همان بون تراود كه در اوست.» كه 

ولي، پيروان و مؤمنان سيد باب، اينگونه سخنان پيشواي خود را، نوعي معجزه براي او شمرده اند! 

چنانكه عبدالبهاء ) عباس افندي( در كتاب مقاله ي سياح گفته است: باب در اندك وقتي از يك ماده 

غوي، قريب سيصد اشتقاق ساخته است واين از اعجاز آنجناب بوده است. چنانكه در نمونه هاي نقل ل

چه لغتها و اشتقاقهائي نامفهوم و خالف قواعد لغوي « قدوم» شده ديده ميشود، او از يك كلمه مثال 

 ست. ساخته است كه آنها بيشتر به بعضي شعر نوهاي نامفهوم شبيه است تا به عبارات نثر در

پيروان باب براي دفاع از خود ادعا كرده اند كه: از اينگونه سخنان، در قرآن هم بسيار هست كه 

مسلمانان آنها را از اعجاز پيامبرشان  شمرده اند؛ مانند حروف مقطع، كه درآغاز بيشتر سوره ها هست؛ 

اد سخن يكي از ويژگيهاي و امثال آنها. و گفته اند اين شيوه اير« ح م ع ص» و « الم –الف » همچون 

 پيامبران است! كه گاهي پريشان مي انديشند و پريشان ميگويند؟!

 بعضی از احكام و حدود آئین باب

 احكام ارث درآئين باب 

 رفع حجاب و آزادي معاشرت زنان ومردان 

 حكم آزادي ارتباط زنان با مردان بيگانه 

 احكام نجاسات در آئين باب 

 اقسام مطهرات در آئين باب 

 حالل بودن رباخواري در آئين باب 

 كيفيت نماز خواندن 

 احكام مناسك حج درآئين جديد باب 

 پيروان باب به دستور او رفتار نكردند 

 حكم باب به تحريم مسكرات 

 حكم باب به حالل بودن موسيقي و تراشيدن ريش 

 دستور باب به محو كتب ديگران 

 چگونگي گاهشماري در آئين باب و بهاء 

 و روزهاي هفته در تقويم باب نام ماه ها 
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 بعضی از احكام و حدود آئین باب

سال به طول كشيد و پس از آن ، بوسيله  12سيد باب آئيني وضع كرد كه مدت دوام و عمر آن در حدود 

بهاء اهلل نسخ شد و بيشتر احكام وحدودش لغو وباطل گرديد؛ ولي با اين وصف داراي احكام و حدود 

ايد گفت كه باب مدت دوام آئين خودش را هزار سال پيشنهاد كرده بوده است؛ بسياري است. البته ب

چنانكه در بخش سوم باآن اشاره خواهيم كرد. ولي بهاء اهلل، كه سيزده سال پس از باب قيام كرد و آئين 

 تازه اي آورد و آئين باب را نسخ كرد، ادعا كرد كه باب بظهور او بشارت داده است؟!

در اينجا به اين اسرار كاري نداريم و وارد مقوالت نمي شويم؛ اينك به بعضي از مهمترين بهر منوال، ما 

و جالبترين احكام و حدود آئين باب اشارت و عين گفتار ونوشتار باب را از كتابهايش ، بويژه كتاب بيان، 

 نقل مي كنيم.
 

 احكام ارث در آئین باب

ده، مربوط به ارث است، كه همۀ مواد آن با مواد ارث سيد باب، مهمترين احكامي كه درآئين خود آور

 دين اسالم، مغاير و مخالف است. بهاء اهلل هم آنها را درآئينش وارد كرده است.

ما چگونگي احكام ارث را در ضمن آئين بهاء به تفصيل بيان خواهيم كرد و در اينجا، باشارتي كوتاه ، 

 بس مي كنيم:

ده را هفت گروه شمرده كه يكي از آن ها خود مرده است كه اگر وصيت باب، در كتاب بيان، وارثان مر

كرده باشد، ميتواند يك سوم اموال را بخود اختصاص دهد؛ واين حكم را در واحد هشتم كتاب بيان، 

 هم بعربي و هم بفارسي، چنين نوشته است: 

ردنا في نكم لعلكم انتم بما قد اوان في الثالث ما انتم من ملك اهلل تورثون، فلتقسمن بما قد قسمنا بي» 

اعداد يوم ظهور اهلل انفسكم فيها تدخلون، .. يجب كل نفس ان يورث لوارثه تسعه عشر اوراقا ) اين 

طبق قواعد نحو عربي غلط است، زيرا بايستي معدود و تميز « تسعه عشر اوراقا» جمله ي عربي باب

باشد. ( من القرطاس اللطيفه وتسعه عشر خاتما « تسعه عشرورقه»بصورت مفرد مانند:  00تا  11عدد از 

ينقش عليها اسماء اهلل وان ال يورث من الميت االابيه و امه ) همچنين اين جمله نيز غلط است زيرا طبق 

و « ...ال يورث من الميت االابوه و » قواعد نحو عربي در باب استثنا، بايستي اين جمله چنين باشد: 

 «ن علمه وبعدما يصرف لنفسه من نفس ماله علي ما يعرف نفسه.زوجته و ابنه واخيه و م

 بعد در قسمت فارسي، اين آيات را چنين ترجمه و تفسير كرده است:

ملخص اين باب آنكه از آنجائي كه مراتب توحيد در هفت حرف تمام مي گردد كه حرف اثبات باشد، از 

هفت نفس چنانكه در رتبه هر صفتي اين جهت حكم شده كه ارث نبرد از ميت به سر حقيقت مگر 
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هفت مرتبه ميتوان خد ا را با آن صفت خواند، مثل: اوحد، وحاد، وحيد، متوحد، موحد و موحد] اولي به 

 «.فتح حا و دومي به كسر[، از اين سر است كه اين نوع تقدير شده است

 ترجمه ي جمالت عربي احكام ارث ، كه نقل شد، چنين است:

شما از ملك خدا ارث ميبريد، بايد ميراث را آنچنانكه ما ميان شما تقسيم كرده ايم  همان دو سوم آنچه

قسمت كنيد، شايد شما بآنچه ما خواسته ايم درشماره هاي روز ظهور خدا نفسهاي شما درآن داخل 

شوند... برهر كس واجب است كه براي وارث خود نوزده ورق از قرطاس لطيف و نازك ونوزده انگشتري، 

برآنهانامي از نامهاي خدا نقش شده باشد، ميراث گذارد؛ واينكه ارث نمي برد از مرده مگر پدر مادر، كه 

زن، وفرزند ، برادر، خواهر و معلمش و آنچه صرف ميكند براي خود از دارائي اش آن اندازه كه براي 

 خودالزم مي داند.

ان، يكسان هستند و يا در ارث بردن با باب، در اين آيات روشن نكرده است ، كه: اين هفت طبقه وارث

هم متفاوتند؟ اين ابهام باقي بود تا اينكه بهاء اهلل آن را برطرف كرده ومادر جاي خود بآن اشارت خواهيم 

 كرد، ولي در اينجا اين حكم جالب است كه سيد باب، زوج را از ميراث محروم كرده است؟!

 رفع حجاب و آزادي معاشرت زنان ومردان

از احكام وقوانين جالب آئين باب، تصريحي است كه او درباره ي تساوي حقوق زن ومرد و رفع ديگر 

بيان « تفسير سوره ي يوسف»حجاب از زنان، كرده است واين دستور او يعني رفع حجاب، در كتاب 

شده است. درباره حكم تساوي حقوق زن و مرد، در باب دهم از واحد هشتم كتاب بيان، چنين آمده 

 ت:اس

و نيز در واحد دهم آن ...« في ان الذي ربي في الطايفه حل له النظر و التكلم سواء كان ذكر اوانثي » 

 كتاب  گويد:

قل في الثاني ان اهلل قد اذن للذين آمنوا في البيان من الحروف و الحروفات ان ينظرون اليهن و هن » 

يشهدن ماال يحب اهلل في نظر تهم و نظرتهن  ان ينظرن اليهم اذا شاؤوا او يشأن من غير ان يشهدوا او

 «واهلل يردان يخلق بينكم و بينهن ما انتم به في الرضوان تتحاببون..

ترجمه ي قسمت اول: در اين كه كساني كه در ميان پيروان ما پرورش يابند، چه مرد باشند وچه زن 

 حالل است بهمديگر نگاه كنند و سخن گويند...

بگو در دم، كه خدا در كتاب بيان به مردان مؤمن اجازه داده است، كه بزنان وترجمه ي قسمت دوم : 

نگاه كنند و بزنان هم اذن داده، كه اگر خواستند ، به مردان مورد عالقه ي خود نگاه كنند. ولي نبايد 

 دبآنچه كه خدا دوست ندارد، نگاه كنند. خدا ميخواهد آنچنان زنان ومردان آزاد باشند، كه دوست دارن

 در بهشت چنان باشند. 
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 ونيز در تفسير سوره ي يوسف سيدخطاب به قره العين چنين نوشته است : 

يا قره العين فاذن علي حوريه الفردوس باللبس الحسن و الفناع الحرير الحسن ثم اذن لخروجها من »

ك لعله قصرها علي هيأه الحوراء في االرض وحده واسمعها نفحات قدسك علي سرير العرش و االفال

 «اهل السكر من اهل االرض ينتهون من امرك اقل رأس شعرات التي قد جعل اهلل في خلف شعرها...

ترجمه: اي قره العين، بزنان اجازه داده شد، كه مانند حوران بهشتي، لباس هاي حرير بپوشند و خود را 

رد شوند، وبدون حجاب بيارايند و بصورت حوران بهشت از خانه هايشان بيرون آيند وميان مردان وا

 برصندليها بنشينند...

سيد باب ،وضع زنان مغرب زمين را براي زنان ايران پيشنهاد كرده است، چنانكه خواهيم گفت، منشأ 

اين حكم سيد باب درباره ي آزادي همه جانبه ي زنان در اجتماع و تساوي آنها با مردان، شايد از كتاب 

 نگاه كنيد به : جمهوريت افالطون، كتاب پنجم( جمهوريت افالطون گرفته شده باشد.)

 حكم آزادي ارتباط زنان با مردان بیگانه

سيد باب، پارا  از اين هم فراتر گذاشته و اين اجازه را بزناني كه شوهرانشان عقيدم بوده باشند، داده 

ا شند. او، اين حكم راست كه: با مردان دلخواه خود ارتباط برقرار كنند تا بتوانند داراي بچه و فرزند با

 از واحد چهارم كتاب بيان، چنين نوشته است: 15در باب 

ثم الخامس من بعد العشر فرض اهلل علي كل نفس ان يستبقي نفسه من نفس فلتقربن بينهما بعد ما » 

قضي احدي عشر سنه و من يقدر و اليقترن يحبط عمله و ان يمنع احدهما االخر عن الثمره يختارن 

 ...«هر الثمره الي ان يظ

 از واحد هشتم دنباله ي مطلب را چنين نوشته است: 15ودر باب 

فرض لكل احدان يتأهل ليبقي عنها من نفس يوحداهلل ربها و البدان يجتهد في ذلك وان يظهر من »... 

 «احدهما ما يمنع عن ذالك حل علي كل واحد باذن دونه الن يظهر عنه الثمره

 كم را چنين ترجمه و تفسير كرده است:در قسمت فارسي بيان اين ح

ملخص اين كالم آنكه: در عالم ثمراتي، كه خداوند، بعد از ايمان باو و حروف واحد و آنچه در بيان نازل »

فرموده، اخذ ثمره ]يعني فرزند[ است از وجود خود كه بعد از موت، او را ذكر كند بخير، وامر شده در 

اده شده كه اگر سبب منع در طرفي مشاهده شود] يعني اگر يكي از بيان، به اشد امر حتي آنكه اذن د

زن يا شوهر عقيم باشد[ اختيار اقتران با ديگري ]ارتباط با ديگري[ اذن داده شده، ولي باذن زوج] 

 «شوهر[ تا آنكه ثمره از وجود آنها ظاهر گردد...
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 احكام نجاسات در آئین باب

ات تغييراتي درآن احكام دين اسالم داده و آنها را جزء آئين سيد باب، دربارۀ احكام مطهرات و نجاس

خود قرار داده است، بدين معني كه: چيزهائي را در دين اسالم، كه نجس شمرده شده اند، پاك و طاهر 

 از واحد ششم كتاب بيان، چنين نازل كرده است: 11گردانيده و اين به اصطالح آيه ها را، در باب 

خرج من الفاره و عدم فرض تحرزعنه و كذالك الحكم في الحيوان الذي يطير في في حكم طهاره ما ي» 

الليل والذي يسمونه به ابابيل، ملخص اين باب آنكه صعب شده بود بر كل مؤمنين از مايخرج من الفاره، 

 او ما يطير بالليل ، او اشباه ذالك براينكه بأسي نيست ولي از جهت لطافت و نظافت تحرز محبوب بوده

 «وهست، مانع از طهارت نمي گردد، در هر حال نظر برمطهر كرده كه محتجب از مبدأ نماني.

مفهوم اين آيات اينست كه: فضله ي موش و فضله ي پرنده ي ابابيل يعني پرستو و مانند آن كه در 

اسالم نجس بود و از اين جهت مؤمنين در ناراحتي بسر مي بردند، پاك گرديد وهم چنين فضله ي 

 فاش مطهر شد.خ

معلوم نيست كه سيد باب از ميان همه ي نجاسات، تنها فضله ي موش و خفاش را پاك فرموده است؟! 

 اصوال تاكنون كمتر كسي فضله ي خفاش را ديده است. 

ودر جاي ديگر بيان،) سيد علي محمد باب: بيان، باب پانزدهم( حكم نجاست را از نقطۀ انسان برداشته 

 : وچنين نوشته است 

في ان ماء الذي انتم به تخلقون قد طهره اهلل في الكتاب، ثمره ي حكم اينست: مني مطهر شده كه » 

بيان، واحد پنجم، باب « ) كسي در حق آن نيز اعظم] يعني من يظهره اهلل[ دون خطور طهارت نكند.

 پانزدهم( 

ب بيان آن را پاك و طاهر ترجمه: در باب آبي كه شما بوسيله ي آن آفريده ميشويد، خداوند در كتا

مهدي موعود آئين باب و قرار بود كه « من يظهره اهلل» گردانيد. علت اين حكم آن بوده است كه بعدها 

درآينده دور ظهور كند، از نطفه ي پاك و طاهر بوجود آيد. همچنين سيد باب كافران را، يعني كساني 

 كه بدين او درنيامده اند، پاك گردانيد.

 ات درآئین باباقسام مطهر

سيدباب، در باب چهارم از واحد پنجم كتاب بيان اقسام و شماره مطهرات ) پاك كننده ها( را دوازده 

 نوع شمرده و چنين نوشته است:

ملخص اين باب آنكه خداوند عالم از فضل وجود خود، امر به مطهريت مظاهر معدود فرموده... مظاهري » 

ن است كه مبدل مي فرمايد جسد او را بطهارت ، وثاني نفس كتاب كه مطهر هستند، اول ايمان به بيا
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اهلل] يعني بيان[ هست ، همين قدر كه بلقاء آيه اي از آن واقع شد شيئي ظاهر ميگردد و ثالث اسم اهلل 

 بر شيئي نجس خوانده شود، طاهر مي گردد.« اهلل اطهر» است، كه شصت و شش مرتبه كه 

بيان و وصل او با اهل بيان است، پنجم شجره ي حقيقت است در يوم چهارم قطع نسبت از غير اهل 

] آب، خاك، هواو آتش[ است -ظهور او] منظور خود وجود باب است[ وكل آثار او، ششم عناصر اربعه

هفتم شمس است، هشتم مايبدل كينونيته ]يعني انقالب ماهيت شيئي[ كه كل اينها در وقتي پاك 

از شيئي زايل شده باشد،ونهم دميكه] خوني كه[ از دهن بيرون مي كننده هستند كه عين نجاست 

آيد... يأسي نيست برنفس نمازگزار اگر موئي از حيواني نزد او باشد، مثل اسبابيكه از فرهنگ ميآورند... 

 «كل اينها براي آنست كه مردم در سعه ي رحمت خدا باشند.

الب ماهيت شيئي نجس، از دين اسالم ودرميان بقيه بعضي از اين مطهرات ، مانند، ايمان، خورشيد و انق

آب، خاك، هوا و آتش نيز از زردشتيان اقتباس شده  -ي مطهرات، پاك كننده بودن عناصر اربعه، يعني

 است.

چنانكه در بخش سوم خواهيم گفت: بهاء اهلل اصال حكم نجاست را از روي زمين برداشته و همه چيز را 

 پاك گردانيده است!

 ودن رباخواري در آئین بابحالل ب

سيد باب و همچنين بهاء اهلل احكام بيع وتجارت را يكجا از دين اسالم اقتباس كرده، و ثبوت آن را 

موكول به رضايت متعاملين دانسته اند. ولي سيد باب بيع ربوي را، كه در اسالم سخت بحرمت آن حكم 

 در اين باره چنين گفته است:از واحد پنجم بيان  18شده است، حالل شمرده و در باب 

الباب الثامن عشر من واحد الخامس في البيع و الشري اذا تحقق الرضا بينهما باي نحو كان و لو كان »

بنفس العمل يصح البيع و الشري من صغير او كبير و يجوز التنزيل بين من يتجر علي ما يرضي بين 

 «المشتري و البايع وهو الي رجل علي بهاء 

 اين آيات را ترجمه كرده و چنين گفته است:خود باب 

ملخص اين باب آنكه خداوند اذن فرموده در بيع و شري بتحقق رضا ميان آنها و اذن فرموده صغير و »

كبير وحر و مملوك را، وهمين قدر كه استعالم رضا شود از طرفين بيع و شرا صحيح است در بيان، اگر 

رموده خداوند تجار را در تنزيل، كه معمول و دأب است امروز ما چه باشاره و يا نفس عمل باشد و اذن ف

بين ايشان واذن داده برآنكه: تناقض و تزايد با اجل در معامالت خود قرار دهند؛ تاآنكه كل درسعه 

 «باشند و از فضل حق شاكر.
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، شاكر از فضل كه سيد باب آن را جايز و حالل شمرده و مردم را بوسيله ي اين اجازه« تنزيل »منظور از 

است . بهاء اهلل هم اين فضل خدا و جو از بيع ربوي را، در كتاب: « بيع ربوي»حق گردانيده، همان 

 خود چنين نوشته:« اشراقات 

اينكه سئوال از منافع و ربح ذهب و فضه]طال ونقره[ شده بود، چند سنه قبل مخصوص اسم اهلل زين » 

باب[ اين بيان را از ملكوت رحمان ظاهر قوله تعالي اكثر ازناس المقربين عليه بهاء اهلل االبهي]يعني 

محتاج باين فقره مشاهده ميشود، چه اگر ربحي در ميان نباشد، امور معطل و معوق خواهد ماند. نفسي] 

كسي[ كه موفق شود با هم جنس خود و با هم وطن ، مدارا نمايد و يامراعات كند .يعني قرض الحسنه 

لذا فضال علي العباد ] ربا[ را مثل معامالت ديگر كه ما بين ناس متداول است قرار  بدهد، كمياب است،

فرموديم، يعني ربج نقود از اين حين، كه اين حكم مبين از سماء مشيت نازل شده حالل و طيب و طاهر 

ي ااست تا اهل ارض به كمال روح و ريحان و فرح و انبساط بذكر محبوب عالميان مشغول باشند... علم

مشغول بودند و الكن ظاهر آن را بگمان « ربا» ايران! اكثري بصدهزار حيله و خدعه ي شرعي بخوردن 

ا و الكن اين امر بايد ب –خود، بطراز حليت آراسته مي نمودند. يلعبون باوامر اهلل و احكامه و اليشعرون 

 .« وسعه لعباده عدل و انصاف واقع شود، قلم اعلي در تجديد آن توقف نموده. حكمه من اهلل

موضوع چشم گيري كه در حكم باب در بيع و شري ديده ميشود، اينست كه: هيچگونه قيدو شرطي 

دك حتي كو -براي تجارت و معامله و خريد و فروش قايل نشده و گفته: به هر گونه و بوسيله ي هر كس

ين و ديگر شرايط، درست كه واقع شود، بدون تعيين ثمن و مثمن و شروط متعاقد –وديوانه و مملوك 

 است.

 كیفیت نماز خواندن 

سيد باب كيفيت نماز خواندن را، كه مسلمانان انجام ميدهند، ديگر گونه و نماز تازه اي پيشنهاد كرد 

كه هم اكنون بابيان و بهائيان آنرا ميخوانند، و ما بتفصيل در بخش سوم از چگونگي آن سخن خواهيم 

اشارت ميكنيم كه: باب، عالوه بر اينكه نماز مسلمانان را تغيير داد، حكم  گفت. ولي در اينجا باين امر

كرد و آن را حرام گردانيد. و در قسمت فارسي بيان آن را بدين « نماز جماعت» بحرمت بر پا داشتن

امامان جماعت در هر ديني، ادعا ميكردند كه مظهر پيامبر و خدايند و در جلوي » مضمون گفته است:

ايستادند، وخود را درعبادت خدا، شريك و انباز قرار ميدادند؛ از اين رو، ما دردين جديد مردم مي 

 خود، براي جلوگيري از چنين شركي، نماز جماعت را حرام كرديم .

 او تنها نماز ميت را بصورت جماعت جايز دانسته و گفته است:
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 نماز جماعت -يعني« ادي تقتصدون في حرمه صلوه الجماعه اال الميت فانكم تجتمعون والكن فر»... 

حرام است، مگر نماز ميت. هنگام خواندن نماز ميت در يكجا جمع شويد؛ ولي نمازخود را فرادا] 

 سيد علي محمد باب: بيان، باب نهم از واحد نهم. « . ) انفرادي[ نيت كنيد

جمله را، براي آن نازل  كتاب اقدس اين 1بهاء اهلل نيز اين حكم باب را درآئينش پذيرفته و در صفحه 

 كرده است:

يعني نماز خواندن بر شما واجب و نوشته شد بطور « كتب عليكم الصلوه فرادا قد رفع حكم الجماعه» 

 ( 1فرادا. زيرا كه حكم جواز نماز جماعت، برداشته شد. ) ميرزا حسين علي بهاء ، اقدسي ، ص

ند، اين باشد كه آنان كينه ي سختي نسبت به شايد علت اينكه باب وبهاء، نماز جماعت را حرام كرد

آخوندها و امام جماعتهاي شيعي داشتند؛ وبدين وسيله خواسته اند عمل آنها را، شرك بخدا جلوه 

دهند. كه از اين طريق هم ازآنها انتقام بگيرند وهم، مردم را از آنها متنفر گردانند. اهلل اعلم به حقايق 

 االمور؟

 ن جدید باباحكام مناسک حج درآئی

باب وبهاء اهلل، درايجاد آئينهاي تازه ي خود، دربيشتر احكام وعبادات كوشيده اند از احكام وعبادات 

دين اسالم تقليد كنند و احكام و پرسشهائي همانند، ولي در صورت مخالف آنها براي مؤمنان آئين خود 

نداشته باشند. بعالوه ي چيزهاي تازه تشريع كنند، تا در هيچ موضوع  ومسأله اي ، از دين اسالم كمتر 

 اي كه، خودشان ابتكار و ابداع كرده اند.

از اين رو، آنان ناچار بودند مناسك حج و زيارت رفتن را هم تشريع كنند ، تا پيروانشان مانند مسلمانان، 

« نحرمي»بزيارت حج و مشاهده مقدسه روند. براين مبنا، سيد باب وصيت كرد كه جسد او را در يكي از 

و مانند قبرهاي امامان شيعه وسنيان، روي قبر او گنبد وبارگاه « مكه ويا مدينه دفن كنند –يعني 

بسازند، واندرون مقبره را آئينه كاري كنند تا زيارتگاه بابيان باشد! ونيز سفارش كرده است كه، حرم 

ت خدا را زيار« زيارت حج»بعنوان  مقبره او را داراي نودو پنج در گردانند ،تا بندگانش بآنجا بيايند و 

 كنند. او در اين باره چنين نوشته است:

والبدان يلحق ما قبض من النقطه في احدالحرمين ويبني علي ذالك المقعد بيتا من المرآت ليذكرن »

 «اهلل و يصلين فيها...

من  وامرشده كه طين ]خاك[ ما قبض»در قسمت فارسي بيان در ترجمه ي اين آيه مي گويد : 

النقطه]جسد او[ در يكي از حرمين ، يعني مكه و مدينه واقع گردد و براي آن حجره و حرمي از آئينه 

مرتفع شود، كه درآن مصليان صلوه خود را ادا نمايند، تا اينكه، امارتي] نشانه و دليلي[ باشد در نزد 
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حمد باب: بيان، باب اول از سيد علي م«) خلق براينكه: نقطه ي بيان] باب[ عبدي بوده مخلوق و مرزوق

 واحد نهم( 

گويا بعدا سيد علي محمد باب از اين قصدش برميگردد و برآن ميشود كه، كعبه ي بابيان را در جاي 

ديگري كه دور از كعبۀ مسلمانان باشد، قرار دهند. از اين رو سفارش مي كند كه حرم او را در زادگاهش 

ج مخصوص خود را درآنجا انجام دهند. او، تصميم و حكم تازه شيراز بسازند، وهر سال بابيان مناسك ح

 را در باب شانزدهم از واحد چهارم بيان چنين نوشته است: 

في ذكر بيت الحرام، ملخص اين باب آنكه هميشه از براي خداوند مكاني نبوده و هميشه نخواهد »... 

انه ي اوست... اگر چه بماالنهايه مقاعد بود. در هر ظهور مشيتي، هر زميني كه نسبت بخود داده، آنجا خ

متغير گردد، يك بيت بوده. اينست كه تبديل آن مثل ظهور مشيت است بالنسبه بظهور بعد ، واال بعينه 

همان خاكي كه در يوم آدم بخدامنسوب شده، همين است كه امروز ميشود، چنانكه همان امريكه در 

هم همين امر است، كه در اين بيت] يعني خانه ي سيد باب  آن خانه] خانه ي كعبه در مكه[ بوده، امروز

 در شيراز [ هست .. وحد آن به عدد اسم اهلل است.

ودر عرض و طول كه جزئي از او محسوب نميشود . واگر قدرت بود مؤمنين راهر آينه امر ميشد كه از 

آن عصير احمر. ولي چون روي آب تا حد ارتفاع به الماس پيراسته گردد، و خاك آن اكسير گردد و آب 

كه اين قدرت مشاهده نميشود ، بر هر نحوي كه ارتفاع صدق شود و ظاهر و باطن آن، اگر از آئينه گردد 

 اقرب بصفا خواهد بود... 

ودر ارض فاء ]يعني شيراز[ مسجدي هست كه در وسط آن بنائي مثل شده، تاآنكه اين كعبه آيت باشد 

 « راي آن ارض...براي آن ارض و موهبت الهي از ب

هر كس كه درآن ارض، يا در حول شصت و شش فرسنگي آن ] شيراز[ » ودر جاي ديگر گفته است:

باشد، اگر بگذارد از عمر او بيست و نه سال ، برواجب است كه درهر سال درآن محل وارد شود ونوزده 

ده ، وهر كس استطاعت روز درآن ارض باشد؛ تخليص نمايد خود را ودر آن محل پنج ركعت نماز امر ش

ندارد، در نيت خود چنين عمل كند و عفو شده برساكنان غير اين حدود. يعني دور تر از شصت و شش 

 «فرسنگ از شيراز.

اين حكم باب، كه دستور داده است خانه ي او را در شيراز قبلۀ آئين و كعبه ي پيروانش قرار دهند، 

مردي شهرت طلب بوده؛ وثانيا دال بر –از اين است كه او، اوال وگنبد و بارگاه برايش بنا كنندو ... حاكي 

اين است كه آرزوها و عقده هائي كه، در اثر محروميت ها، از كودكي در ضمير و روحيۀ او به وجود آمده 

بود، او را وادار به چنان كارها و خواستهائي مي كرده است، تا آرزوهاي او بعد از مرگش برآورده شود و 
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ش گشوده گردد. باالتر از آنها، ادعاهاي خارق العاده ي او در دعوي مهدويت و قائميت، و عقده هاي

 سرانجام نبوت، تا اندازه اي ناشي از همان عقده ها و آرزوهاي واپس زده شده ي  رواني او بوده است.

 مي توان گفتدرباره حكم او به ساختن بارگاه مجلل در خانه ي او، با آن ويژگيهايي كه مذكور افتاد، 

طالح تصعيد در اص –بروز كرده است « تصعيد»كه از همين علت برخاسته و نشأت گرفته. يعني بصورت 

روانكاوي فرويد به ظهور عقده هاي واپس زده  شده ي رواني گفته ميشود كه بصورتهاي مختلف 

 مانندهنر، شعر، عرفان و مظاهر ديگر ظاهر مي شود. 

 تار نكردندپیروان باب به دستور او رف

ولي اين آرزوي سيد باب عملي نشد، زيرا پس از كشته شدن باب، پيروانش جسد او را، چنانكه پائين 

چند سالي ، در جاهاي « امانت» خواهيم گفت، بعنوان« عبد البهاء  جانشين بهاء اهلل»تر تحت عنوان: 

بهاء يعني، پس از حدود مختلف نگهداشتند و دست به دست گردانيدند تا سرانجام، در زمان عبدال

واقع در فلسطين است، بردند ودفن كردند و « حيفا» پنجاه سال، به دستور او به تپه كارمل كه نزديك 

خواندند كه اكنون برآن، گنبد طالئي و بارگاه مجللي مانند گنبد « روضه ي مباركه» مقبره ي او را بنام

ولي آن آرزوي باب را كه سفارش كرده بود جسد او و بارگاههاي پيشوايان مذاهب ديگر، بنا كرده اند. 

را در حرمين دفن كنند، انجام ندادند يعني به وصيت او عمل نكردند و برخالف دستور و وصيت او عمل 

 كردند.

 حكم به تحریم مسكرات

سيد باب، حرمت مسكرات را، كه در اسالم سابقه داشته، هم چنان قبول كرد و عالوه برآن، كشيدن 

و توتون و مصرف داروهاي طبي را تحريم كرد! ودر باب هفتم از واحد نهم بيان در اين باره چنين ترياك 

 نوشته است:

باب الثامن من واحد التاسع في حرمه الترياق و المسكرات والدوا مطلقا، ملخص اين باب آنكه، كل »

شده از مسكرات  شؤون دون حب از دون حق بوده وهست و كل شؤون حب از حق بوده و هست و نهي

بهاء اهلل هم اين « و آنچه حكم دوابر آن شود مطلقا حرام است تا آنكه مطهر كني خود را از هر شيئ 

 كتاب اقدس تأييد كرده است. 15حكم باب را در صفحه 

اين حكم باب وبهاء، از اين جهت جالب و شگفتي انگيز است كه: خريد و فروش و مصرف داروهاي طبي 

م كرده اند! شايد باب قصد داشته است كه ريشه ي بيماريها را از جهان بكند! ولي عمرش را مطلقا تحري

 وفا نكرده است. 
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 حكم باب به حالل بودن موسیقی و تراشیدن ریش
 

در دين اسالم ، كه ظاهرا موسيقي و بكار بردن ظروف طال و نقره و تراشيدن موي ريش تحريم شده 

 نوزدهم، حالل شدند. او در اين باره گفته است:بود، بحكم سيد باب دين آور قرن 

خداوند عالم اذن فرموده پوشيدن لباس حرير هر نفسي را در هرشأن وهمچنين در استعمال ذهب و »

 «فضه]طال ونقره[ تا آنكه كل ناس در اين جنت، به آنچه سبب سكون قلب عباد است، برسند

من من واحد الناس في جواز تبعيض الشعرفي الرأس الباب الثا» ودر جاب ديگر كتاب بيان نوشته است: 

للبنين واخذ شعر الوجه لقومه. ملخص اين باب آنكه اذن داده شده گذاشتن شعر رأس ] بلند نگهداشتن 

سيد باب: بيان « ) موي سر[ واخذ آن از وجه] صورت[ براي قوت آن، كه بر صورت حسن ظاهر شود.

 باب نهم از واحد ششم( 

كتاب اقدس براي آنها حكم نازل كرده و  11و  45اين دستور باب را پذيرفته و در صفحات بهاء اهلل هم 

عالوه برآنها موسيقي را نيز، كه علماي شيعه حرام ميدانند، حالل كرده است واين حكم را در اين جمله 

 نوشته است: 

يعني: ما « الدب و الوقار.انا حللنا لكم اصغاء االصوات والنغمات اياكم ان يخرجكم االصغاء من شأن ا»

شنيدن آوازها و نغمه هاي موسيقي را براي شما حالل گردانيديم، ولي مواظب باشيد و بپرهيزيد از 

 اينكه آن شما را از حدود ادب و وقار بيرون نكند.

احكام وحدودي كه مخالف احكام و حدود  -اين بود اشارات كوتاه ما به بعضي احكام وحدود آئين باب

كساني كه بخواهند اطالعات بيشتري از احكام و حدود آئين باب وبهاء بدست  –الم هستند دين اس

آورند، بكتابهاي بيان، اقدس، گنجينۀ احكام ونظر اجمالي بديانت بهاء رجوع كنند. اينها كتابها و 

 رساالتي هستند كه ، پيشوايان واديادي بهائي نوشته اند. 

دو موضوع ديگر از ويژگيهاي آئين باب، كه نمي توان از آنها رد شد، در پايان اين بخش ، با اشاره به 

 بحث خود را از آئين باب پايان مي دهيم. 

 

 دستور باب به محو كتب دیگران

سيد علي محمد باب به پيروان خود دستور داد كه ، كليه ي كتابها و نوشته هائي كه دربارۀ آئين باب 

 .نوشته نشده باشند، محو ونابود كنند

 او در باب ششم از واحد دوم كتاب بيان، در اين باره چنين دستور صادر كرده است:
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ي: يعن« الباب السادس من الواحد الثاني في حكم محو الكتب اال ما انشئت و او ينشأفي ذالك االمر»

ام  هباب ششم از واحد دوم از كتاب بيان درباره ي نابود كردن كتابها است، مگر كتابهائي كه من نوشت

 و يا، درباره ي آئين باب نوشته شده ومي شود.

ولي بهاء اهلل، پس از باب، به قبح اشتباه بودن اين دستور بي پرده و آنرا در آئينش منسوخ كرد و چنين 

من حكم محو كتابها را، كه در كتاب بيان نازل شده است، از شما] بهائيان[ برداشتم و اذن » گفته است:

 اقدس،«) ها را بخوانيد، بجز كتابهائي كه باعث مجادله ي شما با ديگران شود. دادم كه همه ي كتاب

 (45ص

 چگونگی گاه شماري درآئین باب و بهاء

يكي از نوآورده هاي سيد باب در آئينش اين است كه، تقويم معمول و گاه شماري مرسوم و سنتي زمان 

بنا شده «  10» برعدد به قول بابيان مقدسخود را برهم زد، و تقويم گاه  شماري بگونه ي ديگري، كه 

است، بنيان نهاد: بدين سان كه ، مدت يكسال را به نوزده ماه و هر ماه را به نوزده روز تقسيم كرد، 

بدين سان كه، مدت يكسال را به نوزده ماه وهر ماه را به نوزده روز تقسيم كرد، كه مجموع روزهاي 

قي مانده پايان سال را كه اضافه مي آيد و باعث كبيسه مي شود روز ميشود وآن پنج روز با 511آنها، 

قرار داده اند. شايد سيد باب، و يا پس از او بهاء اهلل و جانشينان او مبدأ تاريخ ديگري تعيين « ايام بهاء» 

كرده اند كه همان تاريخ قيام سيد باب باشد؛ و آن واقعه را آغاز قرار داده اند براي گاه شماري جديد 

في المثل اگر بخواهند براي چيزي تاريخ تعيين  -خوانده اند« تاريخ بديع» خود ، وتاريخ جديد را بنام

 كنند، مي گويند:

 «بديع 125شهرالبهاء، سنه ي »

بهاء اهلل هم اين ترتيب گاه شمّاري را درآئينش پذيرفته است. ادوارد برون معتقد بوده است كه: باب و 

 را، از زردشتيان اقتباس كرده اند. وي در اين باره چنين نوشته است: بهاء، اين نوع گاه شماري

، ودر مجله ي مجمع سلطنتي آسيائي در 414من، در كتاب سرگذشت مسافر، جلد دوم و صفحه » ... 

آن، ذكر كرده ام كه: تقويم بهائيان با تقويم زردشتي ها شباهت زياد دارد  080و صفحه  1880سال 

. ) ادوارد  «اين شباهت بر حسب تصادف باشد؛ بلكه اقتباساتي صورت گرفته است وتصور نمي كنم كه 

 (401، ص8براون: يكسال در ميان ايرانيان، ج 
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 نام ماه هاي  تقویم باب

 باب وبهاء ،نامهاي ماههاي تقويم خود را بدين قرار تعيين كرده اند:

-8ماه كلمات   -1ماه رحمت   -1اه نور   م -5ماه عظمت   -4ماه جمال   -5ماه جالل  -8ماه بهاء   -1

ماه قول    -14ماه قدرت   -15ماه علم    -18ماه مشيت    -11ماه عزت    -12ماه اسماء    -0ماه كمال   

 ماه عالء . -10ماه ملك    -18ماه سلطان     -11ماه شريف    -11ماه مسائل    -15

 قرآن را در نظر گرفته است كه گفته است: بهاء اهلل از راه تقليد و مانند سازي، اين آيه

اين آيه را در اقدس، در شماره ي ماههاي آئين خود نازل « ان عده الشهور عند اهلل اثنتا عشر شهرا...»

 كرده است:

يعني شماره ي ماههاي سال درآن كتاب خدا) « ان عده الشهور السنه تسعه عشر شهرا في كتاب اهلل»

را ماه « ماه عالء» . چنانكه دربخش سوم خواهيم گفت، هم باب و هم بهاءيعني اقدس( نوزده ماه است

روزهائي كه محرمات در  -را، روزهاي آزادي« ايام بهاء» روزه داري قرار داده اند و آن پنج روز اضافي

وهمچنين بابيان و بهائيان آن ايام را بخير و خيرات  –ايام ديگر ممنوع هستند ، درآنها آزاد مي شوند 

 رفتن بزيارت، اختصاص داده اند.و

 نامهاي روزهاي هفته در تقویم آئین باب

 همچنان بابيان وبهائيان نامهاي روزهاي هفته را بدين سان تغيير داده اند:

 -4روز كمال ) بجاي سه شنبه(   -5روز جمال ) به جاي دوشنبه(   -8روز جالل ) بجاي يكشنبه(   -1

روز  -1روز استجالل ) بجاي جمعه(  -1روز عدال ) بجاي پنجشنبه(   -5روز فضال  )بجاي چهارشنبه( 

استقالل ) بجاي شنبه( از ميان روزهاي سال، بعضي مقدس، برخي تعطيل و جشن وچند روز هم 

 عزاداري شمرده شده اند، كه در بخش سوم به آنها اشارت خواهيم كرد.

م بهاء اهلل بيشتر مباني آئين خود را، از قرآن در پايان اين محبث بايد اشاره كرد كه: هم سيد باب و ه

واحكام اسالم، مذهب اسماعيليه، تصوف، دين زردشت   عقايد سياسي و اجتماعي و اخالقي فالسفه 

ي قديم يونان مانند ارسطو و بويژه كتاب جمهوريت افالطون و فالسفه ي جديد غرب و فرهنگ جديد 

ج السعاده ي مال احمد نراقي اقتباس كرده، ودر كيفيت آن غربي و كتب اخالقي مسلمانان، مانند معرا

 ها تغييراتي داده اند، كه در بخش سوم بچند مورد از اين اقتباسات، اشارت خواهيم كرد . 

در اينجا تنها بيك مورد بس مي كنيم، و آن مورد اينست كه: سيد باب احترام بسياري به عناصر 

وآتش قائل شده است؛ بطوري كه خريد و فروش آنها را حرام  آب، خاك ، هوا –چهارگانه قديم يعني 

 شمرده و در كتاب بيان درآن باره چنين نوشته است: 
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يعني، عناصر چهارگانه را مورد ...« ثم الحادي  من بعد العشر اليبيعون عناصر الرباح و التشترون » ... 

 «خريد و فروش قرار ندهيد.

 وتحريم خريد و فروش آنها، از عقايد زردشتيان است. محقق است كه احترام به اين عناصر 

 

 بخش سوم
 

 «بهائیگري »تاریخ و فلسفه ي آئین بهاء 

 
 « بهائیگري » تاریخ و فلسفه ي آئین بها،

 تولد آئين بهائي گري از آئين بابي گري 

 عوامل و علل پيدايش آئين بهاء 

 

زاده شده ودر حقيقت، از نظر تحول وتكامل،  اينك در اين بخش، از آئين بهائيگري كه از آئين بابيگري

 صورت مترقي و متكامل بابيگري مي باشد، گفتگو مي كنيم.

عوامل و علل پيدايش آئين بهاء، و سرموفقيت بهاء اهلل را در دين آوري خود، مي توان دو گونه عوامل 

و مذهبي آئين و مقدمات دانست: عوامل سياستهاي استعماري خارجي ، ومقدمات وعوامل عقيدتي 

 باب.

ارائه داده است، « انشعاب  بهائيت»چنانكه مرحوم اسماعيل رائين اسناد متعددي در كتاب خود -1

دولتهاي خارجي آن عصر، مانند حكومتهاي روس و انگليس، پس از آنكه از قيام وادعاي سيد علي 

بر ضد  -ي داشتنداجتماع -كه بيشتر علل اقتصادي –محمد باب و شورش هاي مردم بعضي شهرها 

دولت مستبد و حامي فئودالهاي ايران قاجاري و مسلمانان شيعي مذهب ايران باخبر گشتند ،برآن 

شدند كه آنها را تقويت كنند و پيشوايان آن آئين را مورد حمايت خود قرار دهند؛ از اين رو به وسيله  

نيروهاي مبارزه طبقه محروم  عمال و ايادي خود در ايران، مثل فراماسونرها، جهت منحرف ساختن

اجتماعي جامعه قاجاري، ودشمن رژيم استبدادي و فئودالي  –واستثمار  شده ومخالف اوضاع اقتصادي 

قاجاري و نظام ظالمانه ارباب و رعيتي، از اعتقادشيعيان به ظهور امام غايب، و بخصوص از اختالفي كه 

بخود گرفته بود، سودهاي سياسي و استعماري بين شيعيان و طرفداران آئين باب، كه صورت مذهبي 

 برده و دست به دخالتهائي درآن مورد زدند:
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اوال: براي سركوب آن فكر آزادي خواهي ناشي از وخامت اوضاع طبقاتي ومستعد بودن وضعيت 

اجتماعي براي تشكيل مردم رنجديده عليه دولت قاجاري و حاكميت خانهاي ضد خلقي، كه غالبا از 

ت خارجي در سفارت خانه هاي اروپائي دستور مي گرفتند؛ از اختالفات ميان بابيان و شيعيان ايادي دول

از يك طرف، وبابيان و بهائيان از طرف ديگر، براي تأخير انداختن آن آزادي خواهيها و تشكل ضد 

ي و هباستعماري  سود مي جستند تا از راههاي مختلفي آنها را به اختالفات سرگرم كننده مذ -دولتي

 -اجتماعي -عقيدتي وبرادر كشي هاي ناشي از آن اختالفات ودر نتيجه ، به هدر رفتن نيروهاي خلقي

سياسي مشغول سازند و توده هاي مردم محروم و زحمتكش را از صحنۀ انقالب وشورشهاي سياسي و 

 مبارزۀ ضد استعماري دور نگهدارند.

بابي وبهائي ، و واداشتن آنها به دامن زدن اختالفات مذهبي،  ثانيا: از راه نفوذ در افكار و اذهان پيشوايان

ملت ايران و بلكه ملل مسلمان را بازنگهدارند؛ از اين رو بود  -در حقيقت –راه ايجاد اختالف دائم ميان 

كه،  پس از سيد باب موفق شدند با عواملي ميان طرفداران او اختالف بياندازند. واز راه حمايت از ادعاي 

 بهاء اهلل و جانشينان او به هدف ايجاداختالف برسند و يك دين جديدي به وجود آورند. نبوت

مقدمات و علل عقيدتي و مذهبي همان آئين و افكار و عقايد باب بود، كه بهاء اهلل با اتكاء به مباني -8

ارد ر موآئين باب و با تغيير ويژگيها در نحوه ي توجيه بعضي فلسفه و احكام واصالحات بسياري د

 اصولي و فروعي، آئين خود را ايجاد نمود.

بنابراين ، آئين بهاء، از لحاظ تاريخ و فلسفه، دنباله ي آئين باب شمرده ميشود؛ از اين رو، بايد منشأ 

پيدايش و علت آنرا، در آئين باب و گفتار و نوشتار سيد باب جستجو كرد. زيرا چنانكه در پائين خواهين 

بهائي ،معلول پيشگوئيهاي سيد باب در مورد اينكه درآينده كسي از ميان بابيان گفت، پيدايش آئين 

ميباشد، ومي آيد و بعنوان يك پيامبر بزرگ، دين « من يظهره اهلل» برخواهد خاست كه نام و عنوان او

 تازه اي را خواهد آورد و برهمگان بايسته است، كه از او و دينش پيروي كنند. 

اريخي، آئين بهاء در بيشتر عقايد و احكام برآئين باب نهاده شده است. به هر منوال بنابر چنين فلسفه ت

، گفتگوي خود را در اين بخش نيز، در چند قسمت بيان ميكنيم: در قسمت نخست تحوالت تاريخي 

 ودر قسمت هاي بعدي، فلسفه و احكام آئين بهاء مورد بحث قرار گرفته است .

 

 تحوالت تاریخی آئین بها

 يرزا يحيي صبح ازل ، جانشين سيد بابم 

  من يظهره اهلل» ظهور » 

  كردند.« من يظهره اللهي » كساني كه ادعاي 
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 بهاء اهلل، من يظهره اهلل موفق 

 تبعيد سران بابيه به بغداد 

 آغاز اختالف ميرزا بهاء با صبح ازل 

 جدا شدن بهاء اهلل از برادرش صبح ازل 

 روان اوسرانجام كار صبح ازل و سرنوشت پي 

 رمز پيروزي بهاء اهلل 

 انشعاب آئين باب به دو فرقه ازلي وبهايي 

 برخي نوشته هاي بهاء اهلل و نمونه هايي از آنها 

 بروز اختالف و انشعاب درآئين بهاء بعد از شوقي 

 تحوالت تاریخی آئین بهاء

يد ارت كرديم كه سدر اثناي گفتار خود، در تحوالت تاريخي بابيگري و سرگذشت باب و رسوالن او، اش

ملقب كرده بود ودرآنجا از چند « حروف حي»باب، هيجده نفر از مؤمنين نخستين خود را با خودش به 

ميرزا » و  «ميرزا يحيي صبح ازل»نفر آنها سخن گفتيم، و گفتيم كه: دونفر از آنها دو برادر بودند بنام: 

 د و بزرگ شده بودند.پسران ميرزا عباس نوري كه در تهران متول« حسينعلي بهاء

دري دو برا –اينك، قهرمانان اصلي كتاب ما درباره ي تحوالت تاريخي آئين بهاء، همين دو برادر هستند 

كه سرنوشت هر كدام آنان، منشأ فرقه اي درآئين باب گشته، و سرانجام ميرزا حسين علي بهاء، كه زير 

د، درميدان تنازع براي بقاء و پيروزي، بر صبح كتر، باهوشتر و موقع شناستر از برادرش ميرزا يحيي بو

 ازل چيره شد و زحمات و تالش هاي باب و رسوالنش به سود او بپايان رسيد.

 میرزا یحیی صبح ازل جانشین سید باب

نامه  «مالعبدالكريم قزويني» سيد باب، چند ماه پيش از كشته شدنش، بوسيله ي يكي از يارانش بنام

نوشت و درآن لوح، او را جانشين و خليفه ي خود گردانيد، واين امر را به پيروانش ولوحي به ميرزا يحيي 

 اعالم كرد و از آن پس، قريب باتفاق ، بابيان او را وصي وجانشين باب شناختند.

ميرزا يحيي، در اين وقت جواني هيجده تا بيست ساله و برادرش ميرزا حسينعلي بهاء چند سالي از او 

هم ملقب بود و سيد باب اين « حضرت ثمره» به « صبح ازل »زا يحيي، عالوه بر لقب بزرگتر بود. مير

 لقبها را به او داده بود.

صبح ازل پس از كشته شدن باب، كه خليفه ي رسمي باب بود، از ترس دشمنانش هميشه در پناهگاه 

ني منشأ امور و مصدر كارها ها بسر ميبرد وامور خالفت را، بدستياري برادرش ميرزا بهاء انجام ميداد. يع

 ميرزا بهاء بود؛ تنها او دستور صادر ميكرد.
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 «من یظهره اهلل»ظهور 

 -در اين ميان كه ميرزا حسينعلي بهاء بعنوان دستيار صبح ازل انجام وظيفه ميكرد، در فكر ديگري بود

، از ظهور شخص باشد. زيرا سيد باب در چند جاي كتاب بيان« من يظهره اهلل» يعني مي خواست همان

بزرگي درآينده سخن گفته و درباره ي او پيشگوئي كرده وگفته است: بابيان بايد از او اطاعت كنند؛ 

ولي زمان ظهور اين شخص بزرگ ) من يظهره اهلل( را بطور رمزي و با حساب حروف جمل، تعيين كرده 

بلندي كه شيعيان براي امام قائم آنچنان مقام  –بوده است. باب مقام شامخ و بلندي براي او قائل شده 

باب اطاعت از او را، برهمه پادشاهان روي زمين واجب شمرده است. او در  –و مهدي منتظر خود قائلند 

 اين باره، در كتاب بيان، نوشته است:

قل الثالث من بعد العشران يبعث ملكافي البيان كتب عليه ان يملكن لنفسه ما يجعلنه علي رأسه » 

يه خمس و تسعين ممالم يكن له عدل و الشبه والكفو والقرين و المثل ... فلتفتدون عنه ممايكن عل

من يظهره » بيان، باب سوم از واحد ششم( يعني، بايد پادشاهان هنگام ظهور« ) اقدام من يظهره اهلل

« ره اهللمن يظه» نودو پنج گونه از جواهرات بي مانند، بر تاج سرشان بياويزند، تا اگر بخدمت « اهلل

 رسيدند، با شكوه بسيار او را سجده كنند و چنين تا جهاي سر خود را، بپاي او اندازند و باو تقديم كنند.

ن م» ودر جاي ديگر بيان نوشته است: خداوند، از آن رو نطفۀ انسان را پاك و طاهر گردانيد كه درآينده

 از واحد پنجم( 15: باب كه از آن بوجود خواهد آمد، مطهر باشد. ) بيان« يظهره اهلل

سيد باب ظهور او را درآينده ي بسيار دوري پيش گوئي كرده است، يعني ، در پايان دوره ي نوبت و 

سال  1522كه با « غياث» شريعتش كه بيش از هزار سال خواهد بود و آن را پس از گذشت عدد حروف 

 انسته است.سال مطابق است، د 8222كه با « مستغاث » برابر است، ويا حروف

 

 كردند.« من يظهره اللهي » كساني كه ادعاي 

 

با اينكه همه ي بابيان پس از كشته شدن باب، به جانشيني صبح ازل گردن نهادند، در همان سالهاي 

كردند و خود را همان شخصي شمردند « من يظهره اللهي» نخست كساني چند از سران بابيه، ادعاي 

 رده بود. كه باب ظهور او را پيشگوئي ك

 نفر نوشته اند، بدين قرار : 0اين مدعيان من يظهره اللهي را بيش از 

سيدي بوده كور در هند از پيروان باب، كه پس از او، ادعاي من يظهره اللهي كرد و مانند باب، جمالتي -1

ه موزون عربي ميساخت و مثل مرتاضان هندي، كارهاي شگفتي انگيزي انجام ميداد و آنها را ،معجز
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خود مي شمرد و ميرزا يحيي صبح ازل را تكفير مي كرد. او،گروهي را بگرد خود جمع كرد و مؤمن خود 

 گردانيد.

حسين ميالني، يكي از پيروان باب و از سران بابي بود، كه پس از كشته شدن باب، سر از اطاعت -8

 يان را پيرو خود ساخت.كرد وگروهي از باب« حسينيت »و « صبح ازل پيچيد و ادعاي من يظهره اللهي

ونيز سيد كور ديگري از بابيان، پس از باب اد عاي من يظهره اللهي كرده و جمعي را بدور خود گرد -5

 آورد.

 »بابي اي بوده از ياران سيد باب بنام ميرزا اسداهلل ملقب به « من يظهره اللهي» ديگر از مدعيان-4

همان من يظهره اهلل ميدانسته است، كه باب از  كه جمالتي عربي موزون مي ساخته وخود را« ديان

 «فرقه ديانيه»ظهور اوخبر داده بود. او توانست گروهي از بابيان را متشكل سازد بنام 

ميرزا عبداهلل نامي از پيروان سيد باب از مدعيان من يظهره اللهي بوده است. نوشته اند كه او مردي -5

 ار وداراي ذوق شاعري.بوده فصيح البيان، شيرين سخن و خوش گفت

وديگر حاج ميرزا موسي قمي است، كه ادعاي من يظهري كرد و گروهي از بابيان را مؤمن خود -1

 گردانيد.

 همچون مالمحمد زرندي بابي اي بوده است كه ادعاي من يظهره اللهي مي كرد. -1

ز اطاعت صبح ازل  هاشم كاشاني هم از اين مدعيان بوده است، كه توانسته بود چند نفري را ا -8

 درآورد. او نيز مانند سيد باب، دليل خود را براي اثبات ادعايش، ساختن آيات عربي ميدانسته است.

وباالخره نهمين نفر از اين مدعيان من يظهره اللهي، كه گوي شانس و موفقيت و پيروزي را در اين -0

بعدها كسان ديگري نيز به آن امر قيام  مسابقه ربود. ميرزا حسينعلي بهاء برادر صبح ازل بوده است. و

 كردند، مانند جمشيد معاني ، كه در پايان اين بخش به بعضي از آنها اشارت مي شود.

از ميان مدعيان من يظهره اللهي، تنها اين ميرزا حسينعلي ملقب به بهاء اهلل پيشرفت كرد وموفق شد 

ولي بهاء اهلل براو پيروز گشت. رمز اين در حاليكه آن ديگران در برابر صبح ازل شكست خوردند، 

پيروزي ، چنانكه خواهيم گفت، يكي اين بوده است كه او به عنوان دستيار زمام امور خالفت باب را 

 عمال از صبح ازل گرفته بود ومردم، يعني بابيان، هميشه با او معاشر بودند، نه با صبح ازل.

 بهاء اهلل من یظهره اهلل موفق

ه چگونگي قيام بهاء اهلل به مقام من يظهره اللهي اشارت كنيم، گفتن اين نكته الزم است پيش از آنكه ب

هيچكدام آن مدعيان « من يظهره اهلل» كه: برابر سفارشها و پيشگوئيهاي سيد باب، در مورد ظهور

 نميتوانستند ، همان شخصي باشند كه باب از ظهور او خبر داده بود. زيرا:
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پس از گذشتن زماني به مدت شماره حروف كلمه ي « من يظهره اهلل» بايست  برابر گفته ي باب مي

سال نميتوانست باشد، ظهور كند. وانگهي ، باب در اين باره  1522كه كمتر از « غياث» ويا « مستغاث »

ظهور مي كند، شماره ي بابيان روي زمين افزون و بر دشمنان وبه « من يظهره اهلل» گفته بود: زماني كه 

ديان ديگر چيره ميشوند، واز خودشان پادشاهاني به وجود مي آورند، كه آنان تاج هاي جواهر نشان ا

 مي اندازند و او را به اتفاق، شاه خود خواهند گردانيد.« من يظهره اهلل» خود را، بپاي 

ن يظهره اندكي پس از باب و بدون فاصله زماني، ادعاي م« من يظهره اللهي» در حالي كه اين مد عيان 

اللهي كردند! بنابراين، و برابر اين شواهد، ادعاي ميرزا حسينعلي بهاء و مدعيان ديگر، با مباني آئين 

 باب، ناسازگار بوده است. 

 عبدالحسين نوائي در اين باره نوشته است:

 هرا طبق كلمه ي) غياث يا مستغاث( قرار داد« من يظهره اهلل» نكته ي مهم اينجاست كه باب ظهور» 

واين تاريخ دو هزار و يكسال  پس از باب است، ولي بهاء اهلل بعد از نوزده سال از زمان باب، ظهور خود 

، مطابق با حروف مستغاث 8221را اعالم كرد، البته بهائيان براي توجيه اين مطلب و تطبيق آن با 

تفريق كرد و بفالن عدد  ،حرفهائي ميزنند، كه اين عدد را بايد با فالن عدد جمع كرده و بفالن عدد 

 ديگر تقسيم نمود و چنين و چنان كرد، كه حاصلش سال ادعاي ميرزا حسينعلي را نشان دهد.

پيداست كه اين بالها را اگر بر سر هر عددي دربياورند و حك و اصالح و چنين و چنان كنند، هر عددي، 

 عدد دلخواه را نشان خواهد داد.

ك نفر مصري در امريكا درباره حروف مقطع قرآن كريم است و با توسل ]مانند حرف بازي اي كه اخيرا ي

 به كامپيوتر ، از آن حروف، مفاهيم دلخواه خود را استخراج كرده است.[

في ان ماء الذي انتم » امر ديگر اينكه، در كتاب بيان در باب خامس عشر از واحد خامس، باب ميگويد:

در ترجمه ي آن ميگويد: ثمره ي آن اينكه كسي در حق آن نيز و « به تخلقون قد طهره اهلل في الكتاب

 « اعظم دون خطور طهارت نكند.

 ظاهر شود، كسي« من يظهره اهلل» مقصود اين است كه خدا نطفه را درآئين باب پاك قرار داده كه وقتي 

... د شده بودحتي در پاكي نطفه ي او شك ننمايد... در صورتي كه ميرزا بهاء دو سال پيش از باب متول

همچنين باب تنبيه كردن اطفال را در مكتب، قدغن كرده تا مبادا! من يظهره هلل درآينده چوب بخورد، 

اعتضاد السلطنه، فتنه ي باب چاپ .« ) ساله بوده است  81يا  85در حاليكه ميرزا بهاء درآن وقت 

 (111تهران، به كوشش عبدالحسين نوائي، ص

قدمات، اكنون برمي گرديم تحوالت تاريخي مذهب بهاء را موردمطالعه قرار به هر منوال، پس از اين م

 مي دهيم.
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 تبعید سران بابیه به بغداد

در ضمن سخن خود از رسوالن سيد باب، اشارت كردم كه: پس از كشته شدن باب به دستور ناصرالدين 

زخم خورده در صدد انتقام برآمدند؛ شاه و امير كبير ، ضربه ي سختي بر بابيان وارد آمد وآنها ، مانند مار 

از اين رو، سران بابيان بر قتل ناصرالدين شاه كمر بستند و ظاهرا توطئه اي بركشتن او چيدند و در 

 نياوران سوء قصدي بجان شاه كردند، ولي نتوانستند آسيبي باو برسانند.

ود سرانه و بدون دستور نويسندگان بهائي، مانند نبيل زرندي در تاريخ نبيل، اين سوء قصد را خ

پيشوايان بابي دانسته اند، از اين رو جز بدبختي براي آنها نتيجه اي ببار نياورده  است. در تاريخ نبيل 

 آمده است كه:

...در لواسان به حضرت بهاء اهلل خبر رسيد كه : دو نفر از بابيان سبك مغز قصد حيات شاه نمودند... » 

هجري  1818ي را فتح اهلل قمي بود.. اين عمل زشت ، كه درآخر شوال يكي را نام صادق تبريزي وديگر

از اين دو نادان سر زد، جلب مصيبت تازه نسبت به ياران نمود. اصحابي كه از بالياي قبل نجات يافته 

بودند، در اين غائله گرفتار شدند.. رؤساي كشور وعلماي دين بابيان را دشمن مملكت ودين دانستند، 

 مي براي جلوگيري ازحمله به بابيان صادر شد.واعالن عمو

...از نفوسي كه قصد حيات شاه نموده بودند، اول صادق تبريزي گرفتار شد. صادق اول كسي بود كه با 

شمشير بر شاه حمله كرده و او را از اسب بپائين كشيد. فورا شاطر باشي و نوكران او را به قتل 

مي بود كه گرفتار شد... سومي ابوالقاسم تبريزي بود كه دستگير رسانيدند... دوم نفر فتح اهلل حكاك ق

 شد...

مطلبي كه دليل بر سادگي و جهالت وخود سري آن جوانان سوء قصد كننده است، اين است كه: به جاي 

استعمال اسحله ي مؤثري كه مقصودا فورا حاصل كند، ساچمه در اسلحه استعمال كردند، كه اندك 

 ( 125انشعاب بهائيت، ص « ) ليد كرد...خراشي دربدن شاه تو

ولي دولت قاجار آن سوء قصد را بدستور پيشوايان بابي شمرد، و در نتيجه، گروهي از بابيان باتهام 

توطئه، دستگير و اعدام شدند وگروهي ديگر از آنها را هم، مانند: عبدالكريم قزويني، قره العين، شيخ 

تن ديگر، پس از گروه اول كشتند. از آن پس بابيان در  عباس تهراني، محمد تقي شيرازي و چند

موقعيت خطرناك ودر معرض قتل و كشتار قرار گرفتند. ولي از ميان اين قتل و كشتارها و توقيف سران 

بابي، چند تن كه بسيار زيرك و با احتياط بودند، توانستند جان به سالمت برند، كه صبح ازل و ميرزا 

تواريان بودند كه توانستند بادستاويز هائي و به كمك عوامل دولتهاي خارجي حسينعلي بهاء از اين م

خود را از كشتن رهانيده ودر امان باشند، تا ايرانيان و ملل شرق را مدتي بخود سرگرم كنند. صبح ازل، 

 و با لباس درويشي از ايران بيرون رفت و خود را به بغداد رسانيد،« حضرت ثمره»يعني به قول بهائيان 
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ميرزا بهاء هم كه بزندان افتاده بود ، پس از چندي بوساطت كنسول دولت تزاري روس از زندان آزاد 

شد و در بغداد به برادرش صبح ازل پيوست، واز آن پس ، سران ديگر بابي، كه در ايران مشهور و معروف 

بي ر دادند. در حقيقت، سران بابودند، نتوانستند درآنجا بمانند به بغداد رفتند و مركز خود را درآنجا قرا

 از ايران به بغداد تبعيد شدند و در حمايت دولتهاي غربي به فعاليت خود ادامه دادند.

 آغاز اختالف میرزا بهاء با صبح ازل

ميخوانند ، پسر بزرگ ميرزا « حضرت بهاء اهلل »كه او را « جمال مبارك» ميرزا حسينعلي بهاء ملقب به 

در بندر عكا،  1520در تهران زاده شد و در دوم ذي قعده  1855دوم محرم  عباس نوري است كه در

واقع در مغرب فلسطين، در هفتاد و شش سالگي وفات كرد. او كه برادر بزرگ صبح ازل بود، در امور 

خالفت و اداره ي كارهاي رهبري بابيان، معاون او بوده است. او، مردي بوده باهوش و دور انديش، 

در فلسفه  وعرفان، كالم وعلوم ادبي فارسي و عربي بيشتر از تحصيالت سيد باب بود ه تحصيالت او 

است؛ و اين برتري او از نوشته هايش روشن است  . چنانكه پائين تر نمونه هائي از گفتار و نوشتار او، 

 نقل خواهيم كرد.

چنين نشد؛ از اين رو، پس از  بهاء اهلل، انتظار داشته است كه سيد باب او را جانشين خود گرداند، ولي

باب با زيركي و دور انديشي، مقدمات ماهرانه اي چيد كه يا الاقل رياست بابيان را بدست آورد و يا خود 

معرفي كند. سرانجام قدم در راه دوم نهاد و موفق شد. انگيزه ي ديگري وجود « من يظهره اهلل» را 

كرد وآن اين بوده است: هنگامي كه او به فكر قيام به  داشت كه بهاء اهلل را در رسيدن به هدفش ياري

افتاد، بيشتر سران باهوش و درجه ي اول بابيان از ميان رفته بودند، و عامل ديگر « من يظهره اللهي  » 

 آشفتگي اي بود كه پس از باب ميان بابيان بوجود آمده بود كه صبح ازل بررفع آن قادر نبود.

هدف خود، از آغاز جانشيني صبح ازل، ميكوشيد تا او را از انظار بابيان دور بهاء اهلل براي رسيدن به 

نگه  دارد و خود را به عنوان معاون وهمكار، همه كاره ي او نشان مي داد تا مردم، يعني بابيان، به او 

بي ينظر وتوجه بيشتري داشته باشند؛ از اين رو، بابيان را اجازه نميداد بحضور صبح ازل برسند، وترت

داده بود كه بابيان خود او را همه كاره بشناسند وبجز نام، چيزي از صبح ازل نشنيده بودند. اين روش 

 را از وقتي كه به بغداد تبعيد شدند، بيشتر بكار مي برد.

بهاء اهلل، رفته رفته در بغداد مطالب و سخناني به بعضي بابيان مي گفت كه تاآن زمان سابقه نداشت! 

زد. اينگونه رفتار او را به گوش صبح « من يظهره اللهي » سري مي كرد و سرانجام ، دم از واظهار خود 

ازل رسانيدند. واو پس از جستجوها بر بهاء اهلل متغير گشته واو را، به علت اين اظهارات و ادعاهايش ، 

 .نان سخناني نگويدمورد توبيخ و تهديد قرار داد و دستور داد كه ادعاها و افكارش را ترك كند وديگر چ
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ولي بهاء اهلل، به نصيحت و تهديد  صبح ازل توجه نكرد؛ از اين رو، ميان دو برادر اختالف و نزاع پديد 

آمد و سرانجام، بهاء اهلل ناچار شد كه از بغداد) مركز خالفت صبح ازل( بيرون شود. او مدت دو سال در 

ا بسر برد. تا صبح ازل دوباره بوسيله ي نامه اي شهر سليمانيه ميان كردان به لباس صوفيان و درويشه

 او را پيش خود خواند واو هم دعوت او را پذيرفته و به بغداد بازگشت.

وقتي بهاء اهلل به ميان بابيان بازگشت ، دوباره ادعاي من يظهره اللهي را از سر گرفت؛ بلكه گستاختر 

در اين زمان، بعضي از سران بابي را پيرو  از پيش، آشكارا  اصرار و پافشاري بر ادعاي خود كرد و

خودگردانيد و در برابر صبح ازل ايستادگي كرد، ودر نتيجه بابيان دو دسته شدند: اكثريت آنها از صبح 

ازل پيروي كردند،  وگروه اقليتي هم پيرو بهاء اهلل گشتند. بدين سان ميان دو برادر و سرانجام ميان 

 پديد آمد و كارشان به زدو خورد و قتل و كشتار كشيد. بابيان در بغداد اختالف سختي 

 

 
كه يكي از « ادرنه»عاقبت االمر دولت عثماني از آن اختالفات ترسيد و همه ي آنها را از بغداد به 

 18قمري، يعني در حدود  1884شهرهاي متعلق به آسياي صغير بود، تبعيد كرد. اين واقعه در سال 

 د.سال پس از باب اتفاق افتا

 جدا شدن بهاء اهلل از برادرش صبح ازل 

بهاء اهلل پيش از تبعيد به ادرنه، توانسته بود گروهي بسيار از بابيان را پيرو خود گرداند؛ و پس از رسيدن 

شمرد واز صبح ازل جدا شد، وبا او و پيروانش به مبارزه « من يظهره اهلل» به ادرنه، آشكارا خود را 

نان دشمني و اختالف پديد آمد كه كارشان به جنگ و كشنار كشيد و طرفين پرداخت و ميان فريقين چ

 قتل و كشتاري كه با ادعاي بهائيان مغايرت دارد. –دست به قتل و كشتار همديگر زدند 

دولت عثماني، كه اين اختالف در قلمرو حكومت آن اتفاق مي افتاد، براي از ميان بردن آن اختالف، دو 

» كرد وهر كدام را با پيروانش به جائي دور فرستاد، بهاء اهلل را با طرفدارانش، به  برادر را از هم جدا

در كنار درياي مديترانه واقع در شمال غربي سرزمين فلسطين ، وصبح ازل را با پيروانش به « عكا

 فرستاد. « قبر س»جزيره ي 
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ن خود گرداند و همه ي آنها را، به همراه در اين هنگام بهاء اهلل توانسته بود بيشتر  بابيان را پيرو  و مؤم

برد واز آن تاريخ به بعد، پيروان او بهائي خوانده شدند. بهاء اهلل بوسيله ي مكاتبه از عكا « عكا» خود به 

با ايران، بابيان ايران را هم رفته رفته پيرو خود گردانيد؛ بطوريكه بيشتر بابيان بهائي شدند و بهاء اهلل 

 مدت -دانستند. بهاء اهلل، روش تازه اي براي بهائيان ساخت و تا آخر عمرش» هره اهلل من يظ» را همان 

 با كمال فراغت و آسودگي  اساس آئينش را در عكا، استوار كرد. -بيست و چهار سال

 سرانجام صبح ازل و سرنوشت پیروان او

 گونه كوشش مثبتي نمي كردواما صبح ازل، كه مي ديد پيروانش به راه و روش بهائي مي پيوندند، هيچ

و به همان رياست بر اقليت قناعت كرده بود، او، مردي بود قانع و درويش مآب؛ تا پايان عمرش بر بابيان 

خوانده ميشدند، رياست و پيشوائي داشت. او، تا « ازليان» پيرو خود، كه پس از جدائي از بهائيان بنام 

قمري د رآنجا وفات  1552قبرس، بسر برد و در سال  واقع در جزيره ي« ماغوساي» آخر عمرش در شهر

 كرد.

پس از صبح ازل رو به ضعف و انقراض نهادند. اگر چه پس از صبح ازل حاجي ميرزا « ازليان» بابيان يا

هادي دولت آبادي ، كه از شاگردان صبح ازل بود، و پس از او هم حاجي ميرزا يحيي دولت آبادي، كه 

يشوائي ازليان را به عهده داشتند، ولي پس از آنها ازليان از سرزبانها افتادند و در تهران بسر مي برد، پ

 در گمنامي بسر بردند ويا اصال منقرض شدند.

 رمز پیروزي بهاء 

رمز پيروزي بهاء در ادعاي من يظهره اللهي خود، چند چيز بوده است: يكي اينكه وي برادر جانشين 

ازل، نزد بابيان داراي احترام ومورد توجه بوده است، چرا كه خود  سيد باب بوده و از آغاز خالفت صبح

را معاون و پيشكار صبح ازل گردانيده بود، ودرآن زمان با نيكوئيها و خوش رفتاريهائي كه نسبت به 

 سران بابي مي كرد، آنها را متمايل خود ساخته بود.

ب وعوامل پيروزي او را، مورد نظر خود دوم اينكه، او مردي بوده با هوش و دورانديش و اشتباهات با

 قرار داده و خوب به اوضاع و احوال اجتماع ومذهب و زمان خود آشنا بوده است.

سوم اينكه، مركز خود را در جائي دور از مخالفان خود قرار داد وعكا را، كه داراي موقعيت بسيار مناسب 

ي به كوشش پرداخت، و وظيفۀ دين آوري بود، جاي پيشوائي خود تعيين كرد ودرآنجا با كمال آسودگ

 خود را به انجام رسانيد.

هم خود بهاء اهلل و هم جانشينانش نوشته اندكه: جانشين اصلي سيد باب، بهاء اهلل بوده و براي مصلحت، 

ابتدا صبح ازل در ظاهر و بطور موقت بدان سمت به مردم معرفي شده بود، تا افكار و توجه مخالفان 

  نگردد، عبدالبهاء در اين باره نوشته است: متوجه بهاءاهلل

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

وچون از براي بهاء اهلل در تهران شهرت عظيمه حاصل و قلوب ناس به او مايل بود، بهاء اهلل با » ... 

عبدالكريم ]يكي از نزديكان باب[ دراين خصوص مصلحت ديدند كه با وجود هيجان علماء و تعرض 

ر نظام، باب وبهاء اهلل هر دو در مخاطره ي عظيمه و تحت سياست حزب اعظم ايران و قوه ي قاهره ي امي

شديده اند. پس چاره بايد نمود كه افكار مخالفان متوجه شخصي غايب شود و به اين وسيله بهاء اهلل از 

تعرض ناس محفوظ ماند، وچون نظريه بعضي مالحظات شخص بيگانه را مصلحت ندانستند، قرعه اين 

 اهلل ميرزا يحيي زدند. فال بنام برادر بهاء

باري، به تأييد و تعليم بهاء اهلل او را مشهور ودر لسان آشنا و بيگانه معروف نمودند واز زبان او، نوشتجاتي 

به حسب ظاهر به باب مرقوم نمودند. وچون مخابرات سريه درميان بود، اين رأي را باب به نهايت 

و فقط اسمي از او در زبانها بود  واين تدبير عظيم،  پسنديد، باري، پس از باب ميرزا يحيي پنهان شد

تأثير عجيب كرد، كه بهاء اهلل با وجود آنكه معروف و مشهور بود، محفوظ و مصون ماند، اين پرده سبب 

شد كه كسي از خارج تفرس ننمود و به خيال تعرض به بهاء اهلل نيفتاد، تا اينكه بهاء اهلل از تهران تبعيد 

بعد » كه در كتب باب به سال  1810ات شد. چون به بغداد رسيد و هالل ماه محرم و عازم سفر عتب

تعبير و وعده ي ظهور حقيقت امر واسرار خويش نموده] در نوشته هاي باب چنين چيزي ديده « حين

نشده است[ از افق عالم دميد، ولي از قرار معلوم اين سر، سربسته ميان داخل و خارج مشهود گشت... 

بهاء اهلل بقسمي حركت نمود كه قلوب طايفه ي باب باو منجذب شد واكثرا اهالي عراق ساكت و باري، 

 (18عبدالبهاء: مقالۀ شخصي سياح... ص « ) صامت و بعضي متحير و برخي متغير بودند...

 
هلل از ااز اين نوشته ي عبدالبهاء كه نزديكترين كس به اسرار پدرش بهاء اهلل بوده، در مي يابيم كه بهاء 

و نبوت را در سرمي پرورانيده، و چنانكه « من يظهره اللهي» هنگام كشته شدن سيد باب، داعيه ي 

 عبدالبهاء گفته، در بغداد ، پنهاني به بعضي بابيان قصد خود را اظهار كرده است.

رصت ف يعني سرزمين پيامبران رسيد، موقعيت و -چنانكه باالتر اشارت شد، بهاء اهلل چون به فلسطين

بسيار مساعدي يافت ودور از رقيبان و دشمنانش بتشريح آئين تازه اي دست زد و براي رسيدن به اين 

منظور، مدتي كتابهاي اديان و فالسفه ي قديم و خصوصا احكام و عقايد دين اسالم و زردشت را خواند 
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د كام اديان گذشته بوجوو در نتيجه، آئين تلفيق شده از گفته هاي باب و گفتار فالسفه و عقايد واح

 آورد وخود را پيامبر مرسل آن آئين خواند.

 انشعاب آئین باب به دو فرقۀ ازلی و بهایی

سال پس از سيد باب، آئين او به دو شعبه تقسيم گشت: فرقۀ ازليه ، يعني پيروان صبح  18در حدود 

نده ميشود وهم ازليه. فرقه ي ديگر ازل، كه به آئين باب وفادار واستوار ماندند؛ اين فرقه، هم بابيه خوا

پيروان آئين بهائيه بودند، كه به بهاء اهلل ايمان آوردند و او را پيامبر تازه اي پنداشتند و از آئين باب و 

 پيروي صبح ازل و جانشينان او، سرپچيدند.

رب نهاد و غ چنانكه گذشت، طريقه ي ازليه ويا بابيه بوسيله ي عدم فعاليت صبح ازل ، رفته رفته روبه

پيروان آن روبه انقراض رفتند؛ ولي روش بهائي به وسيله ي كوشش هاي پي گير بهاء اهلل و جانشينانش 

در تقويت و اشاعه ي آن ، نيرومند گشت، و نيز بوسيله ي كوشش هاي عبدالبهاء در آن مذهب ، كه 

 رده گرديد.مي كوشيد بعضي اشتباهات و لغزشهاي پدرش را اصالح كند، منظم تر و گست

 
 برخی از نوشته هاي بهاء اهلل و نمونه هائی از آنها

بهاء اهلل هم مانند سيد باب، نوشته ها و مقاله ها و رساله ها و كتابهائي به فارسي وعربي نوشت و عقايد 

 و احكام مكتب خود را، به عنوان وحي درآنها ايراد كرد. 

و سيد باب مشاهده مي شود، اينست كه، نوشته هاي تفاوت اساسي اي كه ميان نوشته هاي بهاء اهلل 

بهاء اهلل هم از لحاظ ادبي و هم از نظر مفهوم و معنا، عميق تر و بهتر از نوشته هاي باب مي باشند. با 

اين وصف، به گفته ي صاحبنظران در بعضي نوشته هاي عربي بهاء اهلل ، غلطهاي نحوي و صرفي بسيار 

كتاب ايقان، كه از مهمترين كتابهاي بهاء اهلل شمرده  15من خودم در ص ديده شده است. في المثل ، 

غلط بودن آن اين است « ! لعل تعقلون:» ... مي شود، غلط نحوي زير را ديده ام. او درآن جا گفته است 

« اسم »كه ازحروف مشبه به فعل است، برابر قواعد نحو عربي، آن كلمه ، فقط بر سر« لعل» كه: كلمه ي

 ي آيد و برسرجمله ي فعليه در نمي آيد، وگرنه غلط خواهد بود. در م
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 و برخي به فارسي« اشراقات»و « اقدس» بعضي نوشته هاي بهاء اهلل به زبان عربي است، مانند: كتاب 

بر روي هم بيشتر نوشته هاي بهاء اهلل به عربي هستند. گذشته از اينكه بعضي « ايقان» است مانند 

و، برابر قواعد نحو عربي نيست، عبارات و جمالت نوشته هاي فارسي او هم، فارسي نوشته هاي عربي ا

 -واژه هائي كه بسيار متروك و مجهورند –خالص نيستند و كلمات آنها نود درصد واژه هاي عربي است 

« عظيم» و بجاي بزرگ « لوح»و بجاي كاغذ ونامه، « ارض» في المثل در عبارات فارسي به جاي زمين 

 و مانند اينها به كار برده شده است.« ناس» جاي مردم و ب

در نوشته هاي عربي بهاء اهلل، تقليدسختي از قرآن ديده مي شود. بدين معني كه او باصطالح درآيات 

خود، در كتابهاي اقدس و اشراقات، كوشيده است كه مانند آيات قرآن سخن بگويد؛ از اين رو؛ آيات و 

اقدس و اشراقات مانندگي آشكاري به آيات و جمالت قرآن دارد، واز اين  جمالت عربي بهاء اهلل در

گذشته ،بهاء اهلل بيشتر كلمات وجمالت قرآن را در نوشته هاي خود درج نموده است؛ في المثل ، 

 درقرآن ، در سوره ي بقره ، چنين آمده است:

 « ان عده الشهور عنداهلل اثنا عشر شهرا...» ... 

ان عده الشور السنته تسعه عشر » انند آن را در اين گفتار چنين ايراد كرده است:وبهاء اهلل هم م

 «شهرا...

 برخی از تألیفات بهاء 

 مهمترين نوشته هاي بهاء ، اين كتابها و رساله ها هستند : 

كتاب اقدس، كه بزبان عربي است و بهاء اهلل كوشيده است كه جمالت آن را مانند جمالت قرآن ايراد -1

د. او،  آن كتاب را وحي منزل و ناسخ قرآن و بيان شمرده است. اين كتاب شامل همه ي احكام و كن

حدود آئين بهاء است، كه در عكا نوشته شده است  ، در صفهات آينده نمونه هائي از آن نقل خواهيم 

 كرد.

ميباشد. بهاء  كتاب ايقان است، كه ظاهر آن بفارسي است، ولي بيشتر جمالت و واژه هاي آن عربي-8

اهلل آن كتاب را نيز وحي منزل شمرده و درآن به قول خودشان خواسته است حقانيت قيام باب و نبوت 

 و اصول دين خود را مورد استدالل وتوجيه قرار دهد. از قرار معلوم آن را پيش از اقدس نوشته است.

به عربي و هم به فارسي نوشته است، كتاب اشراقات است، كه آن را بهاء اهلل با تقليد كتاب بيان هم -5

 كه شامل براحكام وحدود آئين بهاء است.

وديگر كتاب الواح السالطين است، كه آن هم به فارسي و عربي نوشده شده وعبارت است از نامه ها -4

 و الواح پراكنده اي كه، آنها را بهاء اهلل به پادشاهان و رئيسن جمهوري كشورها نوشته است. نمونه هائي

 نيز از آن در پائين نقل خواهيم كرد.
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 «الواح بهاء اهلل » عالوه بر اين ها، رساله ها و الواح ديگري نيز بهاء اهلل نوشته است كه به مجموع آنها 

 گفته مي شود.

  نمونه هائی از گفتار و نوشتار بهاء

ا شود، تا خواننده آنها ر در اينجا مناسب است كه نمونه هائي از چگونگي گفتار و نوشتار بهاء اهلل نقل

 ببيند و تنها به شنيدن بس نكند كه گفته اند: شنيدن كي بودن مانند ديدن.

آنچه از كتابهاي بهاء اهلل نقل مي شود، از مواردي است كه به احكام و حدود آئين او مربوط است، كه 

 ر مي گيرند:هم به عنوان لفظ و هم به عنوان نمونه اي از مفهوم  ومعنا مورد اشارت قرا

 قسمتهاي زير در كتاب اقدس درباره ي اهميت آئين بهاء و حكم روزه نوشته شده است:

قل قد جعل اهلل مفتاح الكنز حبي المكنون لو انتم تعرفون. لو ال المفتاح لكان مكنونا في ازل االزال » 

لو انتم تعلمون. قل هذا  لو انتم توقنون. قل هذا المطلع الوحي و مشرق االذكار الذي به اشرقت االفاق

 القضاء المثبت و به يثبت كل قضاء محتوم. 

يا قلم االعلي قل يا قلم االنشاء قد كتبنا عليكم الصيان اياما معدودات و جعلنا النيرو زعيدا لكم بعدا  

كمالها كذالك اضائت شمس البيان من افق الكتاب من لدن مالك المبداء والمآب . كفو انفسكم عن 

و الشرب من الطلوع الي االفول، اياكم ان يمنعكم الهوي عن هذا الفضل الذي قدر في الكتاب االكل 

واجعل االيام الزائده عن الشهور قبل شهرالصيام. انا جعلنا ها مظاهر البهاء بين الليالي و االيام تحددت 

ين ي ثم الفقراء والمساكبحدود السنه والشهور. ينبغي الاهل البهاء ان يظعموا فيها انفسهم و ذوي القرب

 « و يهللن و يكبرن و يسبحن و يمجدن ربهم بالفرح واالنبساط

خالصه ي ترجمه ي اين جمالت چنين است: خداوند كليد گنج را دوستي من قرار داده. اين مطلع 

وحي) يعني بهاء اهلل( كسي است كه به وسيله ي او جهان روشن گشت  وبه وسيله ي او هر حكمي الزم 

د شد. بگو اي قلم اعلي همانا روزه داري را به مدت چند روز براي شما نوشتيم و عيد نوروز را پس خواه

از تمام شدن ماه روزه، براي شما جشن قرار داديم. آن چند روز زايد سال را كه بيان ماه روزه و پايان 

ست كه برخود  و خويشان سال است، مظاهر بهاء قرار داديم كه درآن روزها براي اهل دين بهاء سزاوار ا

خود و فقرا اطعام و خدا را ستايش واظهار خوشحالي و شادي كنند. بايددر روزهاي صيام از خوردن و 

نوشيدن از طلوع تا غروب آفتاب خودداري كنيد، مبادا هوا و هوس شما را از اين فضل، كه در كتاب 

 مقدر شده، باز دارد.

 وره ي آئين بهاء هزار سال است، نوشته است:ودر جاي ديگر اقدس درباره ي اين كه د
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من يدعي امرا قبل اتمام الف سنه كامله انه كذاب مفتر نسئل اهلل بان يؤيده علل الرجوع ان تاب انه » 

هو التواب و ان اصر علي ما قال يبعث عليه من اليرحمه انه لشديد العقاب... من يأن هذه االيه او يفسرها 

 «انه محروم من روح اهلل و رحمه التي سبقت العالمينبغير ما نزل في الظاهر 

يعني: هر كس پيش از تمام شدن هزار سال كامل، ادعاي پيامبري كند، دروغگوست، اگر او توبه كند، 

خدا خواهد بخشيد وگرنه خدا كسي را براو برانگيزاند كه به او رحم نخواهد كرد... اگر كسي ظاهر اين 

 برچيزي ديگر تفسير  كند، از رحمت خدا بي بهره خواهد ماند.آيه را تأويل و يا آن را، 

 قسمتهاي زير درباره ي پاك شدن همه ي پليديها و ناپاكيها درآئين بهاء نازل شده است:

و كذالك رفع اهلل حكم دون الطهاره عن كل االشياء و عن ملل اخري موهبه من اهلل قد انغمست »... 

الرضوان از تجلينا علي من في االمكان باسمائنا الحسني و صفاتنا العليا. االشياء في بحر الطهاره في اول 

 (88اقدس، ص ...« ) هذا من فضلي الذي احاط العاملين. لتعا شروا مع االديان و تبلغوا امر ربكم 

يعني: خداوند حكم غير پكي) نجاست و پليدي( را از همه ي چيزها برداشت و پيروان اديان ديگر و 

نيز پاك گردانيد، همه ي اشياء در درياي پاكي و طهارت فرو رفتند و پاك گشتند. زيرا كه ما كافران را

به وسيله ي اسماء حسني و صفات خود در همه چيز، تجلي كرديم . اين فضلي است كه از سوي خداي 

 د...يمحيط بر جهانيان، تا بتواند با پيروان دين هاي ديگر معاشرت كنيد و به پرستش خداي خود برس

 اين آيه ها نيز در اقدس درباره ي چگونگي نماز وارد شده است:

قد كتب عليكم الصلوه تسع ركعات اهلل منزل االيادت حين الزوال و في البكور واالصال و عفونا عده 

اخري امرا في كتاب اهلل انه لهو االمر المقتدر المختار. واذ اردتم الصاله لو اوجوهكم شطري االقدس 

الذي جعل اهلل مطاف المالاالعلي و مقبول اهل مدائن البقاء و مصدر االثر لمن في االرضين و المقام 

السماوات. قد نزلت في صاله الميت سنه تكبيرات من اهلل منزل االيات و الذي عنده علم من القرائه ما 

يات اذا ظهرت اذكرواهلل نزل قبلها و اال عفي اهلل عنه انه لهو العزيز الغفار... قد عفونا عنكم صاله اال

بالعظمه و االقتدار... قد عفا اهلل عن النساء حين ما يجدن الدم الصوم و لكم ولهن في االسفار اذا نزلتم 

 ( 5و4اقدس، ص .« ) و استرحتم المقام االمن مكان كل صاله سجده واحده 

ز را ترجمه خواهيم كرد. ونيپائين تر در جائي كه از چگونگي نماز بهائيان سخن خواهيم گفت، اين آيات 

 اين فقرات در اقدس، در باب ازدواج وارد شده است:

قد كتب عليكم النكاح اياكم ان تجاوزا عن االثنين والذي اقتنع بواحده من االماء استراحت نفسه و » 

شتري ي نفسها ومن اتخذ بكرا لخدمته فال بأس عليه ... قدم حرم عليكم بيغ االماء و الغلمان  ليس لعبدان

 (88اقدس، ص « ) عبدا. نهيافي لوح اهلل. 
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يعني: براي شما ازدواج كردن نوشته شد، دوري كنيد از بيشتر از دو زن گرفتن ، كسي كه به يك زن 

قناعت كند هم جان خود را راحت كرده و هم جان زنش را ، هر كس دوشيزه اي را به خدمت كاري 

و غالم حرام شد، زيرا كه بنده خدا حق ندارد بنده ي  بگيرد باكي نيست. ولي خريد و فروش كنيز

 ديگري را بخرد، در لوح خدا ازآن نهي شده است:

 اين جمله ها در اقدس، درباره ي حرمت وعظ كردن ومنبر رفت واعظان و روضه خوانان آمده است:

وع علي لكرسي الموضقد منعتم عن االرتقاء علي المنابر من ارادان يتلوا عليكم آيات ربه فليقعدعلي ا» 

السرير و يذكر اهلل ربه و رب العالمين قد احب اهلل جلوسكم علي السراير و الكراسي لعزما عندكم من 

 «حب اهلل.

يعني: شما از منبر رفتن و وعظ كردن بازداشته شديد كسي كه خواست آيات خدا را بر شما بخواندف 

يند و خدا را ياد كند، خدا بر منبر نشستن شما بايد روي صندلي اي كه بر تخت نهاده شده باشد، بنش

 را دوست ندارد، به جهت ينكه شما به وسيله ي محبت خدا بزرگواتر از آنيد كه روي منبر بنشينيد.

 
 

 یک نمونه از كتاب اشراقات

در مبحث احكام و حدود نيز نمونه هاي ديگري از اقدس نقل خواهيم كرد. اينك يك نمونه از كتاب 

ر واما العصمه الكب» قل ميكنيم كه بهاء اهلل درباره ي عظمت و بزرگي مقام خود نوشته است:اشراقات ن

المن كان مقامه مقدسا ساعن االوامر و النواهي و منزها عن الخطاء و النسيان، انه نور التعقبه الظلمه لو 

ال ريب فيه و ليس يحكم علي الماء حكم الخمر و علي السماء حكم االرض وعلي النور حكم النار، حق 

الحدان يعترض عليه او يقول: لم و لم؟ والذي اعترض انه من المعرضين في كتاب اهلل رب العالمين . انه 

ال يسئل عما يفعل و كل عن كل يسئلون انه اتي من السماء الغيب و معه رايه يفعل ما يشاء وجنود 

او علي الجنوب حكم الشمال حق الريب فيه القدره و االختيار... انه لو حكم علي اليمين حكم اليسار، 

 انه محمود في فعله ومطاع في امره.

يعني: واما پاكي بزرگ براي كسي است كه ، صاحب مقام مقدس باشد. اين مقام] مقام بهاء اهلل[ از اوامر 

ي  و نواهي بدور و از فراموشي وخطا منزه است. او مانند نوري است كه تاريكي در او راه ندارد و همه

كارهايش صواب است كه خطا درآن نباشد. روي اين اصل، اگر او آب را شراب بنامد، به آسمان زمين 

گويد، به نور آتش گويد، حق است و در آن شكي نيست! كسي حق ندارد بر او اعتراض كند، يا بگويد: 

اعتراض كرده چرا، براي چه؟ هر كه باو عتراض كند ، از كساني شمرده خواهد شد كه به گفتار خدا 

سئوال نميشود، اما همه ي شما از همه ي كردارتان پرسيده  –از خوب و بد  -باشد. او، هر چه كند

خواهيد شد. او، از آسمان غيب آمده و پرچم خدا نزد اوست؛ هر چه بخواهد ميكند چون سپاه قدرت 
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د، حق با اوست. اين مقامي و اختيار با اوست... اگر او كار صواب را ناصواب شمارد، كفر را ايمان گير

است كه ياد نشده و نخواهد شد... اگر به سوي راست، چپ اطالق كند، اگرگويد: سوي جنوب شمال 

است، حق با اوست و نبايد در گفتار و كردار او شك كرد! چون او و كردارش پسنديده و دستورات او 

 «مطاع است.

ات نقل كرديم كه مضمونش بسيار جالب و شنيدني اشراق» اين قسمت را از آن رو براي نمونه از كتاب

است؛ بدين معني كه، بهاء اهلل درآن آيه ها داراي مقامي معرفي شده است كه جز خدا كسي ادعا نكرده 

صواب و خطاء راست و دروغ و معقول و غير  –است. او درآن به اصطالح آيه ها گفته است: هر چه گويد 

ابق عقل و دانش نباشد؛ پيروانش حق اعتراض ندارند، بلكه بايد وهر دستوري صادر كند ومط -معقول

 كوركورانه بپذيرند.

 »از اينجا بايد به هوش و كياست و تدبير و فراست بهاء اهلل پي برد، كه بوسيله ي اين پيش بيني بعنوان

دها و حق سؤال و اعتراض را از پيروانش گرفته است. او مي دانسته است كه درآينده ايرا« دفع دخل

اشكالهائي بر گفتار و نوشتار او خواهند كرد، واشتباهات وخطاهاي او روشن خواهند گشت؛ از اين رو، 

پيش از اعتراض معترضان گفته است كه: هر چه او گويد، همان حق است، يعني خود گفتار و نوشتار او 

 معيار حق و ناحق است! نه عكس آن. 

د  كه برخي از گفته ها و نوشته هاي او، با موازين عقل و دانش ديگر اينكه بهاء اهلل نيك دريافته بو

ناسازگار خواهد گشت! از اين رو، پيش از آن كه تاكيد كرده است كه، من هر آنچه بشما گفتم، كوركورانه 

به پذيريد ؛ اگر چه آشكارا با حكم عقل و دانش مخالف و متضاد باشد! چنانكه در غالب اديان گذشته 

 ضع چنان بوده است...وقديم نيز و

 اقتباس و تقلید بهاء از قرآن

باالتر گفتيم كه: در نوشته هاي عربي بهاء اهلل كه آنها را به عنوان آيه و وحي منزل شمرده است، تقليد 

آشكاري از كلمات و جمالت قرآن ديده ميشود. اينك در اين قسمت ها، كه از اقدس و اشراقات نقل 

اين اقتباس و تقليد و مانند سازي بهاء اهلل نمايان است و همين قسمت  –اگر چه بسيار كم اند  -شد

 هاي اندك، سليقه ي بهاء اهلل را در تقليد و اقتباس از جمالت و كلمات وسبك قرآن، مينمايانند.

براي اثبات ادعاي خود، آنچه از ميان نوشته هاي عربي بهاء اهلل، كه در باال براي نمونه نقل شد، از واژه 

ا و جمله ها و سبك قرآن تقليد و اقتباس شده، نشان ميدهيم تا خواننده ي صاحب نظر، از قطره به ه

 دريا پي ببرد.

 در قسمت نخست از نمونه هاي نقل شده، اين جمله ي بهاء اهلل كه گفته است:

 «قد كتبنا عليكم الصيام اياما معدودت...» 
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كتب عليكم الصيام... اياما » ... ( ،184ه ي بقره آيه ي تقليد و اقتباسي است از اين آيه ي قرآن ) سور

واذاردتم الصلوه :» ونيز اين آيه در قسمت چهارم نمونه ي نقل شده در صفحات گذشته « معدودات... 

( اقتباس 152و 140 -144از اين آيه  از قرآن ) سوره ي بقره آيه هاي « و لو اوجوهكم شطري االقدس...

 «يث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرالمسجد الحرام...وح» شده كه گفته است:

انه ال يسئل عما يفعل و كل » ونيز در قسمت آخر، يعني نمونه اي كه از اشراقات نقل شد، اين جمله:

ال يسئل عما يفعل » قرآن تقليد شده است كه ميگويد: 85از سوره ي انبياء آيه ي « عن كل يسئولن..

ات و واژه ها در قسمتهائي كه در باال از اقدس و اشراقات بعنوان همچنين اين تركيب« و هم يسئلون 

 نمونه نقل كرديم؛ از تركيبات  و واژه هاي زير قرآن تقليد و اقتباس شده است:

كور في الب» ،« اسماء الحسني» ، «انه هو التراب الرحيم« » انه شديد العقاب« ذوي القربي و المساكين» 

ه ان» ، « ال ريب فيه» ، «يتلو عليكم آيات ربه» ، « فالبأس عليه» ، « غفارلهو العزيز ال» ، «و االصال

 «.رب العالمين» و « قد حرم عليكم« » يفعل ما يشاء» ، «المعرضين

چنانكه ديديم همه اين تركيبات قرآن در نوشته هاي بهاء اهلل تقليد شده است. گذشته از اين موارد، 

عبارات عربي نوشته هاي باب وبهاء از لحاظ سبك ، جمله سازي و بطور كلي، بايد گفت كه: در بيشتر 

آيه بندي، از آيه هاي قرآن ، دعاها و مناجاتهاي شيعيان تقليد و اقتباس شده است، ودر اين ميان، 

مانندگي نوشته هاي سيد باب به دعاها و مناجاتهاي عربي بيشتر از آيات قرآن است؛ ولي برعكس ، 

ت كه در نوشتن اقدس و اشراقات، از سبك آيات قرآن تقليد كند،بنابراين مي توان بهاء اهلل كوشيده اس

 استنباط كرد كه، هنگام نوشتن و تنظيم اقدس و اشراقات، قرآن در جلوي چشم بهاء اهلل بوده ست.

يد سبهاء اهلل در آيه سازي و ايراد مطالب به زبان عربي و بطور كلي در دين آوري، ماهر تر و استادتر از 

باب بوده است. زيرا در نوشته هاي او، هم غلط كمتر است و هم توانسته جمالت عربي جالبي ايراد كند، 

كه داراي مفاهيم اخالقي و حقوقي بسياري هستند. با همه ي اين احوال، شباهت و مانندگيهاي بسيار 

شيده اند در نازل كردن نزديكي ميان آيات باب وبهاء موجود است. اگر چه آن دوپيامبر عصر جديد! كو

آيات، از قرآن تقليد و اقتباس كنند؛ ولي هم در سبك آيه سازي و هم در معاني آيه هاي آنان، گونه ي 

 ويژه اي ديده مي شود كه مبين اختالف سليقه در طرز تفكر و احساس عاطفي آندو نفر ميباشد.

بهاي بيان و اقدس ميتوان گفت: درآن درباره ي ارزش محتوي و مفهوم نوشته هاي باب وبهاء،بويژه كتا

كتابها سخني از قصص آدم وحوا و حديث ابراهيم و بطور كلي داستانها و سرگذشتهاي مقدس انبياء به 

ام  احك -ميان نيامده است؛ بلكه مطالب آنها منحصرا شامل اخالقيات و احكام و حدود آئينهاي آنها است

مطالب كتابهاي بيان و اقدس در تعيين  –مي هستند و حدودي كه بيشتر ناظر باحكام و حدوداسال

ر سف» كه قسمت سوم از كتاب اوستاي زردشتيان و كتاب« ونديداد» احكام و حدود، به سبك كتاب 
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است، تنظيم شده اند. بيشتر مطالب اقدس، احكام و حدود بيان را نسخ « تورات» كه جزء سوم « الويان

نصف كتاب بيان به عربي نوشته شده است و نصف ديگر آن به  و يا اصطالح كرده است. چنانكه گذشت

فارسي . بدين معنا كه سيد باب يك مطلب را يك بار به عربي ايراد كرده و سپس، همان مطلب را به 

فارسي دست پا شكسته ترجمه كرده است. از اين رو مي توان گفت كه، هم عبارات عربي و هم عبارات 

بك درست نگارش، گذشته از اين كه فصيح نيستند، بلكه آميخته به غلطها فارسي كتاب بيان، از نظر س

 و با سبكي مهجور و تصنعي بيان شده است.

از اين روست كه در جامعۀ بهائيان، يك سبك نگارش خاصي به وجود آمده است كه با  سبكهاي عربي 

ه با الفاظ و جمالت، برتوج و فارسي  سنتي دورۀ اسالمي مغايرت دارد؛ يعني بسيار تصنعي است و بازي

 به محتوا و معاني عميق، مقدم شده است.

 
 اين سبك، عالوه بر كتابهاي اساسي بهائيان، در الواح و نامه هاي آنها نيز كامال بكار رفته است.

ارض » هجري قمري، در  1520بهاء اهلل پس از تكميل آئين خود، در هفتادو هشت سالگي در سال 

 وفات كرد واز سه زن او اين فرزندان ماندند:« عكا» ن فلسطين در شهر يعني سرزمي« مقدس

 ، وبهيه خانم ازآسيه.« عبدالبهاء »ميرزا عباس مشهور به عباس افندي و ملقب به -1

و ميرزا ضياء اهلل و ميرزا بديع اهلل و صدميه خانم از فاطمه « غصن اكبر»ميرزا محمد علي ملقب به -8

 «ليامهد ع» خانم ملقب به 

 فروغيه خانم از گوهر خانم.-5

  عبدالبهاء  جانشین بهاء

ب ملق« غصن اعظم» به موجب وصيت نامه ي بهاء اهلل، پسر بزرگش ميرزا عباس، كه در زمان پدرش به

ملقب شد ، جانشين بهاء اهلل و پيشواي اول بهائيان گشت. بهاء اهلل در « عبدالبهاء»بود و بعد از او به 

ه اش نيز سفارش كرده بود كه: پس از غصن اعظم،) عبدالبهاء( پسر ديگرش محمد همين وصيت نام

علي ميرزا  جانشين او گردد. ولي پس از وفات بهاء اهلل، نه غصن اعظم ونه غصن اكبر هيچكدام به 
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وصيت نامۀ پدرشان خوب عمل نكردند، وميان آن دو پسر و پيروانشان اختالف و دشمني افتاد. زيرا 

 ادر ادعاي جانشيني پدرشان را كردند؛ و هر كدام ازآنها خود را جانشين پدر شمردند!هر دو بر

مرحوم صبحي در اين باره نوشته است : بيشتر بهائيان پيرو عبدالبها، يعني :غصن اعظم شدند و دسته 

انده ماي نيز پس از سخنان برادرش محمد علي غصن اكبر رفتند و او دومين پسر بهاء اهلل بود، كه بجا 

 بود واز مادر با عبدالبهاء جدائي داشت. 

« موحود بهائيان»و نام دستۀ دوم، كه از غصن اكبر پيروي ميكردند ، « بهائيان ثابت»نام دسته ي نخست 

صبحي: « ) مي خواندند« مشرك» و اينها آنها را « ناقض» بودند؛ ولي دسته ي نخست ، دسته ي دوم را 

 (15پيام پدر، چاپ تهران، ص

عبدالبهاء، به طرفداري بيشتر بهائيان جانشين پدر شناخته شد، واز آن پس به عنوان پيشواي امر 

و جانشين پدر معرفي « امام» بهائيان نامه ها و دستورهائي براي آنها به ايران نوشت و خود را به آنها 

 »نستند. عبدالبهاء ازو پيشواي خود دا« ولي » كرد. به جز طرفداران غصن اكبر، همه ي بهائيان او را

به شهر حيفا، يكي از شهرهاي بندري فلسطين) اسرائيل( منتقل گشت، وآنجا را مقر خود قرار « عكا

دفن كرد، و براي او مقبره « Karmel-كرمل» داد، و جسد سيد باب را درآن شهر روي تپه هاي مقدس

بستان » در محلي بنام « عكا» شهر  كيلومتري82و بارگه و زيارتگاه مجللي ساخت. و قبر بهاء اهلل در 

 «روضه مباركه» واقع است كه آن نيز داراي بارگاه و صحن وحرمي است، كه اكنون آنجا را بنام « جليل

مي خوانند. مقبرۀ هردو پيشواي بهائيان، يعني باب و بهاء اهلل، وبه خصوص روضه ي مباركه، كه از 

ن به اصطالح به زيارت آنجاها، مخصوصا روضه ي مبارك، زيارتگهاي مهم بهائيان شمرده ميشود، كه رفت

 در ميان بهائيان امري واجب محسوب مي شود.

 عبدالبهاء از دولت انگلستان لقب)سِر ( گرفت.

عبدالبهاء براي اصالح مسلك بهاء و رفع اشتباهات  پدرش بهاء اهلل، كه در اصول و فروع دينش مرتكب 

انجام داد و سرو صورتي به آن « تفسير و تبيين» ات را به عنوان شده بود، بسيار كوشيد واين اصالح

خواندند و شايد اين لقب را خودش انتخاب كرده « مبين دين بهاء اهلل»بخشيد؛ از اين رو، او را به لقب 

 باشد. 

عبدالبهاء با ملل ودولت هاي خارجي هم ارتباط برقرار نمود وبه امريكا هم مسافرت و بهائيت را در 

اي غرب معرفي كرد. سفرهائي هم به مصر و اروپا كرد و صداي بهائي گري با بگوش ملل ديگر دني

 رسانيد.

بهائيت در سرزمين فلسطين كه تا جنگ جهاني اول جزء دولت امپراتوري عثماني بود، آزادي عمل 

ه ه بعد، كنداشت. دولت عثماني تاآن وقت آزادي كاملي به فعاليت بهائيان نميداد، ولي از آن جنگ ب
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فلسطين و همسايه هاي او تحت استعمار دولت انگليس درآمدند، آزادي كاملي به بهائيان و عبدالبهاء 

» داده شد، از اين رو عبدالبهاء از آن دولت بسيار ستايش كرد كه ستايش نامه ي زير از آنهاست؛ 

مستعمره ي انگليس  خداوندا! سراپرده ي عدالت بر مشرق و مغرب اين سرزمين] فلسطين وقتي كه

شد[ گسترده گشت. تو را بوسيله ي رسيدن اين تسلط عادالنه، كه نيروي خود را درآسايش رعيت و 

 سالمت مردم بكار برده، سپاس مي گويم. 

خدايا امپراتوري بزرگ ژرژ پنجم ] شاه دولت انگليس[ را نيرومندتر گردان و سايه ي گسترده ي او را 

ين] يعني فلسطين وعكا و حيفا، كه مقر حكومت و امامت  عبدالبهاء بوده[ دائمي گردان تا اين سرزم

متن عربي دعاي « ) در آسايش و راحت باشد، بياري حمايت تو كه مقتدر و متعال و كريم هستي

اليهم ان سرادق العدل قد ضربت علي هذه االرض المقدسه في مشارقها و :» عبدالبهاء چنين است 

ك علي حول هذه السلطنه العادله و الدوله القاهره الباذله في راحه المرعيه و مغاربها و نشرك ونحمد

سالمه البريه اليهم ايداالمپراتور االعظم جورج الخامس  عاهل انگليز بتوفيقك الرحمانيه و ادام ظله 

 (  « الظليل علي هذه االقليم الجليل بعونك وصونك وحمايتك ، انك انت المقتدر المتعال العزيز الكريم

ونيز در نامه ها و لوح هاي ديگر خود، آن دولت و تسلط آن را بر فلسطين ستايش كرده است. در نتيجه 

ي اين ستايشها، نماينده ي دولت انگلستان در فلسطين در يك انجمن رسمي در برابر ستايش هاي 

ات وافتخار ميكرده به او داد وازآن پس هميشه عبدالبهاء بدان لقب مباه« Sir-سر» عبدالبهاء ، لقب

 (151است. )صبحي: پيام پدر، چاپ اول، ص

در بارۀ توجه دولت وقت انگليس به قيام باب و شورش بابيان در ايران، و بعد حمايت آن دولت از سران 

» كتاب 11تا  81بهائي، اسناد زيادي در دست است، كه مهمترين آنها را مرحوم رائين در صفحات 

ر شده است. اگر حمايت آن دولت از بهاء اهلل و جانشينان او نبود، آنها نمي متذك« انشعاب در بهائيت

 توانستند در فلسطين) اسرائيل كنوني( در كمال امن و راحتي پيشوائي بهائيان را داشته باشند. 

چنانكه ديديم، رسما آن دولت عبدالبهاء را مورد تشويق و حمايت خود قرار داده است. بعد از شوقي 

 نكه خواهيم گفت، سران بهائي با امريكائيان ارتباط برقرار كردند.هم، چنا

مورخان حمايت دولت تزاري روسيه از بهاء اهلل، پس از كشته شدن سيد باب را صريحا گزارش داده اند. 

ره تأليف مرتضي احمد ، در اين با« تاريخ و نقش سياسي رهبران بهائي» اسماعيل رائين به نقل از كتاب 

 ت:نوشته اس

سفير  «پرنس دالگوركي»اعترافات آخرين پيشواي بهائيت]شوقي[ بروشني نشان ميدهد كه نه تنها »

دولت بهيه ي روسيه ي تزاري، از اين فرقه حمايت » روس حامي بهاء اهلل و بهائيان بوده،بلكه بطور كلي 
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رهبران بهائي[  تاريخ و نقش سياسي 55مي كرده است... نويسندۀ بهائي] مرتضي احمد، در صفحه ي 

 مي نويسد: 

قنسول روس) پرنس دالگوركي( كه از دور و نزديك مراقب احوال بود، واز گرفتاري بهاء اهلل ) پس » ... 

از سوء قصد به ناصرالدين شاه( خبر داشت، پيغامي شديد به صدراعظم ايران فرستاد و از اوخواست 

قيقات كامل دربارۀ بهاء اهلل به عمل آيد... كه با حضور نماينده ي قنسول روس و حكومت ايران، تح

صدراعظم به نماينده ي قنسول وعده داد وگفت در آتيه ي زندگي به اين كار اقدام خواهد كرد ، و آنگاه 

وقتي معين نمود كه نماينده ي قنسول روس با حاجب الدوله و نماينده دولت به زندان بروند. مقدمتا 

محرك اصلي] سوء قصد[ سئوال كردند . جناب عظيم گفت... محرك جناب عظيم را طلب داشتند و از 

اصلي خود من هستم... چون اقرار عظيم ] يكي از پيروان باب[ را شنيدند، قنسول و نماينده ي حكومت 

 «اقرار او را نوشته به ميرزا آقاخان صدراعظم خبر دادند و در نتيجه، بهاء اهلل از حبس خالص شدند... 

 (121ين، انشعاب در بهائيت، چاپ مروي تهران، ص) اسماعيل رائ

چنانكه مالحظه مي شود، دخالت سفارت روسيه ي تزاري باعث نجات بهاء اهلل از زندان، وبلكه از اعدام 

شده است. همانطور كه قبال اشارت شد، دولتهاي غربي آن روز، مثل روسيه ي تزاري و انگليس، براي 

هت عقيم گذاشتن قيام مردم عليه دولت وابسته ي ايران، از پيشوايان ايجاد اختالف ميان ملت ايران  ج

 بابي و بهائي حمايت مي كردند.

با توجه به اين موارد مي توان گفت كه هم عبدالبهاء و هم اسالف او همه مؤيد به امپرياليسم غرب بوده 

يانه تشديد و تأييد مي و با رفتار خود نفوذ و تسلط دولتهاي استعماري غرب را در ميان باطل خاورم

 كرده اند.

چنانكه باالتر اشارت كردم، روش بهء بوسيله ي كوششهاي عبدالبهاء استقرار يافت و اصالح گشت و 

 به وسيله ي مبلغان ورزيده و ماهر او، گسترش يافت.

 مبلغان بزرگ عبدالبهاء

ه آئين مان بهاء اهلل در تهران باست، كه در ز« ابوالفضايل»نخست ميرزا ابوالفضل گلپايگاني كه ملقب به 

 1815بها درآمد. او، يكي از روحانيان و پسر حاجي محمد رضا بوده  كه پس از بهائي شدن، در سال 

 خورشيدي، به عكا نزد بهاء اهلل رفت و درآنجا ماند.
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ات راه آي به قول خودشان در اثبات آئين هاي باب و بهاء اهلل از« الفرايد» او، بوسيله ي تأليف كتاب 

 قرآن و روايات شيعه، بزرگترين خدمت را به بهائيان كرد. 

او، اين كتاب را در زمان عبدالبهاء نوشت و در نزد اوارج بسياري يافت . كتاب الفرايد ميرزا ابوالفضل 

گلپايگاني، در ميان بهائيان، از بزرگترين كتابها شمرده مي شود، وبراستي هم در زمينه ي خودبگونه 

ه بي مانند است، بطوري كه مي توان گفت موضع دفاعي آئين بهاء در برابر مخالفان بوسيله ي سفسط

 همين كتاب استوار گشت.

ميرزا ابوالفضل گلپايگاني، اين كتاب را به دستور عبدالبهاء در پاسخ خرده گيريها وايرادهاي شيخ 

 االسالم قفقازي نوشت، كه در حدود هفتصد صفحه است. 

لفضل در قسمت اول اين كتاب كوشيده است كه: برابر اخبار و احاديث اسالم و آيات قرآن، ميرزا ابوا

مسأله ي خاتميت پيامبر اسالم و وجود امام دوازدهم شيعيان را نفي كند، وبه اصطالح نبوت باب و بهاء 

 را مطابق همين رويات اسالمي و آيات قرآن گرداند كه بيشتر به تأويل آنها پرداخته است.

در قسمت دوم آن، در آنجا هم كه اختصاص به پاسخهاي شيخ االسالم دارد، در اين موضوعات سخن 

رانده و ظهور باب و بهاء را طبق روايات يهود ونصارا و اسالم در تورات، انجيل و قرآن بررسي و بحث 

الم تي كه در اسكرده است و نيز درآن كتاب كوشيده است كه، اصل معجزات پيامبران را نفي كند و رويا

واديان ديگر درباره معجزات آنها آمده است، به چيزهاي ديگري تأويل نمايد. پائين تر در گفتگو از 

 عقايد بهاء اهلل در باب قيامت، قسمتهائي از آن كتاب را نقل خواهيم كرد. 
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فسطه تأويل و س در اينجا به اين نكته بايد اشاره شود كه او در اين كتاب در استداللهايش بيشتراز راه

 رفته است تا منطق و برهان نقلي.

ديگر از مبلغان بزرگ عبدالبهاء سيد مهدي گلپايگاني، از خويشان ميرزا ابوالفضل گلپايگاني بوده است 

. وي نيز يكي از دانشمندان و مبلغان برجسته ي اهل بهاء شمرده مي شده است. كه درشمال شرقي 

 ت.ايران به تبليغ اشتغال داشته اس

از مبلغان برجسته ي عبدالبهاء بوده است، كه مانند « آواره» و ديگر عبدالحسين آيتي معروف به 

ري را در رد بهائيگ« كشف الحيل» واز بهائيگري روگردانيد و كتاب« شوقي» صبحي پس از عبدالبها از 

ودر دسترس  نوشت، كه در زمينه ي خود كتاب بسيار جالب و پر ارجي است كه درسه مجلد چاپ شده

 همگان است.

ديگر از مبلغان درجه ي اول عبدالبهاء ،ميرزا احمد سهراب اصفهاني دانش آموخته از مدرسه ي 

خورشيدي، در عكا به خدمت عبدالبهاء رسيد واز مقربان درگاه  1884دارالفنون بوده است. كه در سال 

خورشيدي او را براي تبليغ و اشاعه  1881او گشت. عبدالبهاء كه به درجه ي دانش او آگاه شد، در سال 

امر بهائي گري بامريكا فرستاد . او مدتها در امريكا به تبليغ بهائيگري مشغول بود ، تا عبدلبهاء 

 درگذشت.

ولي چنانكه پائين تر خواهيم گفت، ميرزا احمد سهراب ، پس از عبدالبهاء از شوقي، جانشين عبدالبهاء، 

اروان ك» شت وخود رئيس فرقه و مذهبي از بهائيان گرديد كه پيروان آنر ا رنجيد و از او  جدا ومستقل گ

 گويند.« خاور و باختر

عبدالبهاء ، با مبلغان كار كشته و اصحاب خود، رفتار و مناسبات نيكو داشت و هميشه آنها را با وسايلي 

و خوش نويس بوده، مورد نوازش قرار ميداد. چنانكه فضل اهلل صبحي) مهتدي( را كه جوان دانشمند 

دبير و منشي خاص و محرم اسرارش گردانيده بود؛ از اين رو بود كه امر بهائي گري در زمان عبدالبهاء 

 سروساماني بسيار يافت و دربالد ديگر هم گسترش نسبي پيدا كرد يا الاقل معرفي شد.

ان داشت؛ از اين رو، بعضي اما شوقي رباني، جانشين عبدالبهاء رفتارخشن و آمرانه اي با ياران و مبلغ

از مبلغان و اصحاب عبدالبهاء را، مانند، صبحي و عبدالحسين آواره وميرزا احمد سهراب ، از خود 

 قمري درگذشت. 1542رنجانيد. عبدالبهاء پس از سروسامان دادن به آئين بهاء در سال 

 مهمترین نوشته هاي عبدالبهاء

پي گير خود نظم و ساماني به آئين بهاء بخشيد و بيشتر  باالتر گفتيم كه عبدالبهاء با كوشش هاي

اشتباهات و نواقص آن آئين را اصالح و بمعني عقايد و احكام بهاء اهلل را تفسير و تبيين كرد، و بدين 

گرفت. او، احترام وارج بسياري به مقام پدرش قايل ميشد واز اين « مبين دين بهاءاهلل» مناسبت لقب
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خوانده و اطاعت « مظهر تجلي خدا»و « جمال مبارك» نوشته هايش به عنوان هاي:  رو، او را هميشه در

 او را بر همه ي ملل و نحل واجب دانسته است!

بيشتر خدمت عبدالبهاء به بهاء اهلل و آئين او، به وسيله ي كتابها و نوشته هاي او تحقق يافت، كه درآنها 

ام بهاء را به قول بهائيان مدال و مبرهن كند؛ از اين رو، كوشيده است از راه قلم فرسائي ، عقايد و احك

 كتابها ونوشته ها و الواح بسياري از او بجاي مانده كه مهمترين آنها از اين قرار است:

كتاب مفاوضات، كتابي است كه كالمي از اصول عقايد و روش استدالل بهائيان را درباره ي نبوت -1

وازين فلسفي و كالمي بيان كرده است. پس از كتاب الفرايد ميرزا وعظمت پيامبران و باب وبهاء، بام

 ابوالفضل گلپايگاني ،مفاوضات مهم ترين كتابهاي بهائيان است.

«» مقاله ي سياح» است كه آن را به طور اختصار« مقاله ي شخصي سياح در قضيه ي باب »كتاب-8

ء به شيوه ي دلخواه بهائيان نوشته و درآن خوانند. عبدالبهاء اين كتاب را درباره ي تاريخ باب و بها

 -كوشيده است كه، بهاء اهلل را مهمتر و بزرگتر از باب جلوه دهد وباب را، مژده دهنده ي بهاء اهلل نماياند

وصبح ازل را هم چنانكه  –نسبت او را به بهاء اهلل مانند نسبت يحيي به حضرت عيسي شمرده است 

 حفظ بهاء اهلل و پيشرفت آئين او دانسته است.باالتر ذكر شد، وسيله اي براي 

لوحهاي » به جز اين كتابها ، رساله ها و نامه هاي پراكنده ي بسياري نوشته است كه آنها را به نام 

 عبدالبهاء( خوانده اند، كه اين قسمت را براي نمونه از آن لوحها نقل مي كنيم:

چمن از رشحات سحاب عنايت پرطراوت، در  هواالبهي، جناب صبحي، چون صبح روشن باش و مانند»

كمال شوق و شعف سفر نما ودر نهايت سرور وطرب بردريا مرور نما و پيام آسماني را برسان و زبان به 

تبليغ بگشا و بنطق بليغ بيان حجت و برهان كن. از جهان و جهانيان منقطع باش وبه بارش نيسان 

جمال رحماني گريان شو، وچون چمن از فيض ابر  جانفشاني پرورش ياب چون ابر بهاري از محبت

سبحاني خندان گرد، چون چنين كردي، تأييدات ملكوت ابهي ، پي در پي رسد و توفيقات افق اعلي 

 (114، ص  ه 1544صبحي ، پيام پدر، چاپ دوم، تهران « ) احاطه كند وعليك البهاء االبهي

 «عبدالبهاء عباس»

دالبهاء براي فضل اهلل صبحي صادر كرده است، كه از حيفا بسوي ايران متن اين لوح فرماني است كه عب

براي تبليغ دين بهاء رود. فضل اهلل مهتدي) صبحي( بهائي زاده و در اوائل زندگيش مبلغ بهائي و چند 

سالي دبير و منشي مخصوص عبدالبهاء بوده است، كه پس از وفات عبدالبهاء از شوقي ، جانشين 

جد وبه ايران مي آيد و رفته رفته از بهائيگري رو گردان مي شود. او شرح حال خود را عبدالبهاء مي رن

 نوشته است.« پيام پدر» در كتاب
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 شوقی ربانی جانشین عبدالبهاء

چند صفحه باالتر اشارت شد كه، بهاء اهلل  پيش از مرگش وصيت كرده بود كه: نخست عبدالبهاء جانشين 

غصن  اكبر. ولي عبدالبهاء به » پسر كوچكش محمد علي ميرزا ملقب به او باشد و پس از عبد البهاء،

آن وصيت نامه توجه نكرد و برابر وصيت خود، شوقي را كه نوه ي دختريش بود، به جانشيني خود 

تعيين كرد، ودر اين انتخاب او، چه رازي بوده درست معلوم نيست؟ صبحي كه منشي مخصوص ومحرم 

 ر اين باره چنين نوشته است:اسرار عبدالبهاء بوده، د

پافشاري عبدالبهاء و شوقي در راندن غصن اكبر، از اين رو بوده: بهاء اهلل دو سال پيش از مرگش »

نوشت و به دست عبدالبهاء سپرد كه جز آن دو نفر، « كتاب عهد» خواستنامه اي]وصيت نامه اي[ بنام

صن اعظم )عبدالبهاء( و پس از اوغصن اكبر جانشين از آن آگاه نبود. بهاء اهلل در آنجا گفت: پس از من غ

من گردد از اين رو، بفرمان بهاء اهلل ، پس از عبدالبهاء بايستي كارها بدست ميرزا محمد علي ميرزا 

سپرده شود، ولي آن سخن ها را ) ارتداد غصن اكبر را( به ميان كشيد تا شوقي جاي عبدالبهاء را بگيرد 

 ( 11ص ه 1544صبحي، پيام پدر، چاپ دوم، تهران «. ) و راه به غصن اكبر ندهد 

ونيز نوشته : عبدالبهاء اين وصيت نامه را از ميان برد و وصيت نامه اي ديگر جعل كرد كه درآن شوقي 

 افندي را جانشين خود شناسانيد.

 اقدامات شوقی

رزا داشت. ضيائيه را مي نام« ضيائيه» عبدالبهاء پسرنداشت، تنها چهار دختر داشت، كه بزرگترين آنان

سيد ابوالقاسم خويشي دوري با سيد باب  –هادي شيرازي كه از نوادگان سيد ابوالقاسم بود، زني گرفت 

نتيجه ي اين ازدواج بود. عبدالبهاء « ولي امراهلل» و « رباني» شوقي افندي ملقب به  –داشته است 

 ود گردانيد.عالقه ي بسياري به او داشت. بدين علت او را جانشين خ

شوقي رباني زندگي و تحصيالتش را در اروپا به پايان رسانيده و بيشتر زندگيش را هم در اروپا و امريكا 

 گذرانيده بود؛ زن محبوبش نيز، كانادائي بوده است.

ه بود، ك« روحيه ماكسول» اسم همسر كانادائي شوقي كه پس از مرگ شوقي اهميت بسياري پيدا كرد 

 نام مي برد. او دربارۀ اين زن نوشته است:« عايشه ي بهائيان» ه عنوان رائين از او ب

را دردين اسالم بعد « عايشه» همسر شوقي رباني نقش « روحيه ماكسول» در نظر عده اي از بهائيان » 

از حضرت رسول )ص( بازي كرده و مي كند. آنها معتقدند: همانطور كه عايشه نازا و عقيم بود و در 

م فتنه ها بر پا كرد، روحيه ماكسول نيز به علت نداشتن فرزند، بعد از مرگ شوقي، به خاطر ديانت اسال

 «لذات دنيوي و مقام پرستي ايجاد نفاق و انشعاب در بهائيت را باعث شد.
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« ايادي امراهلل» ميالدي( شوقي رباني 1080 -شمسي 1528با اينكه روحيه خانم مي دانست كه در سال 

م( فرمان تشكيل جنين بيت العدل اعظم را صادر كرد ه است،  1051 -ش 1552و در سال را تعيين كرده 

براي خود برگزيده است؛ با اين حال، وي پس از مرگ همسرش « ميسن ريمي» و جانشيني به نام 

در پيش گرفت و همه ي انتخابات و « از خارج تلقين شده بود» را كه شايد « سياست مخصوص» شوقي

 جام شده را ملغي كرد.انتصابات ان

 آثار لجنه امري تهران، در باره روحيه خانم مي نويسد: 0نويسندۀ نشريه شمارۀ 

پس از صعود مبارك] پس از مرگ شوقي[ اصحاب خاص آن حضرت يعني حضرات ايادي، تحت » ... 

س ست اوامر رئيتأثير حرم امه البهاء روحيه خانم قرار گرفتندو چون روحيه خانم... عقيم بود و نمي توان

بيت العدل انتصابي ولي امر اهلل را اطاعت كند، لذا ايادي امراهلل ]ياران شوقي[ را به نقض عهد و ميثاق 

الهي داللت نمود، وحضرات ايادي... به موت وهالكت روحاني دچار گشتند ، وبناي ركين نظم بديع الهي 

 .«  را كه بدست ولي عزيز اهلل بنا شده بود ، منهدم نمودند.

انشعابيون و مخالفان سازمان كنوني بهائيت، روحيه خانم نازا و عقيم را بر هم زنندۀ اساس عقيده و 

 شالودۀ آخرين پيشواي بهائيت و ساير پيشوايان دانسته ودر باره اش چنين مي گويند:

اين شت وآن بيت العدل جنين ولي امراهلل ] يعني آنچه كه شوقي ساخته بود[ رئيس انتصابي دا» ... 

بيت العدل زاده و ساخته حرم )روحيه خانم( رئيس ندارد. بيت العدل جنين ولي امراهلل از حد خود 

تجاوز نمي كرد و منصوصات الهيه را نسخ نمي نمود، ولي اين بيت العدل نصوص متعددي را نسخ كرده 

 ( 880رائين: انشعاب در بهائيت، چاپ مروي تهران، ص«. ) است

اندك اندك زن كانادائي و كسانش بر شوقي چيره شدند ونخست دست : » ...  صبحي نوشته است

ايرانيها را از كارها كوتاه كردند و آنگاه به خويشاوندان شوقي پرداختند و بر سرخواسته و پول و 

پيشكشهايي كه از ايران و هندوستان مي فرستادند، كشمكش درگرفت. شوقي در آغاز كار نزديكان 

آنگاه نوبت به برادر و پدر و مادر رسيد و كاربه جايي رسيد كه جز امريكائيها ، كهع كسان خود را راند، 

زنش بودند، همه از گرداگرش پراكنده شدند، مادرش بيمار شد ، بر بالينش نيامد تا بمرد. پس از چندي 

 پدرش نيز كه روزگاري در بستر بيماري بود درگذشت...

وشي روزگار ميگذرانيد و براي زمستان سري به حيفا ميزد... دسته شوقي، سالي چند ماه در سوئيس بخ

به « كاروان خاور و باختر» اي از بهائيان براي رسيدن به آرمانهاي خود، او را رها كردند و پيرو گروه

 ( 821و 15پيام پدر، ص « ) رهبري ميرزا احمد سهراب كه اكنون در آمريكاست، شدند..
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هاء ملقب بود. او، پس از عبدالب« شوقي رباني» و « ولي امر اهلل» ن ، به عنوان شوقي ، پيشواي سوم بهائيا

بيشتر مبلغان و سران بهائيگري را از خود رنجانيد، عبدالحسين آواره، صبحي و ميرزا احمد سهراب 

 ازآنها بودند كه، از شوقي رنجيدند واز او دوري كردند واز بهائيت برگشتند. 

 
با همه اين احوال، اكثريت بهائيان، ولي امر اهلل را امام مطاع خود مي شمردند وهر دستوري صادرمي 

كرد، آنرا  امر خدا مي پنداشتند. در زمان شوقي رباني بهائي گري در امريكا نيز نفوذ كرد و چند نفري 

 درآنجا بهائي شدند، كه ميرزا احمد سهراب رئيس آنها بود.

خورشيدي ، در پنجاه و هشت سالگي، در لندن ناگهان درگذشت و او را در لندن  1554ل شوقي در سا

 دفن كردند، در حالي كه فرزندي از او نماند.

شوقي رباني بدون وصيت نامه درگذشت. با توجه با اينكه درآئين بهاء بر هر بهائي الزم و ضروري است 

وصيت نامه سال گذشته را تجديد كند] اين امر از كه هر سال يك بار وصيت نامه بنويسد، ويا الاقل 

ضروريات بهائيگري شمرده ميشود[ ؛ از اين رو، بي وصيت مردن درآئين ، نوعي ترك واجب و بي 

اعتنائي به ضروريات آن محسوب مي شود، اگر كسي بدون وصيت بميرد، مرتكب گناه بزرگي شده 

 است. 

مقتداي آنها بود، بدون وصيت درگذشت و بقول بهائيان  با اين وصف شوقي كه پيشواي سوم بهائيان و

بهمين روي در ايمان بعضي از بهائيان شك وترديد  حاصل شده و ميان خواص آنها «! صعود  فرمود»

 مباحثي پديد آمد.

سران بهائي براي رفع اين محذور و حل اين مشكل، وبراي اينكه جواب مريدان عوام بهائي را بدهند، 

« هلل ولي امرا» و تأويالت و احيانا جعلياتي زدند: نخست اينكه گفتند، بي وصيت مردن دست به كارها

يعني شوقي امتحاني بوده است از سوي خدا، كه بهائيان ثابت قدم ومخلص را از سست ايمانان بشناسد. 

ر ديگ)مگر خدا جاهل است كه با امتحان هويت كسي را بشناسد؟ ( ديگر اينكه از قرار مسموع عده اي 
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كه  «الواح وصايا» از اولياي بهائي و مبلغان مدافع بهائيت ، بعضي از رساله هاي شوقي را تحت عنوان 

 مطالب آن هيچگونه ارتباطي بوصيتنامه ي او نداشته، گفتند وصيتنامه ي شوقي بوده است!

 بروز اختالف و انشعاب در آئین بهاء بعد از شوقی

ي شوقي، به دستور روحيه ماكسول همسر شوقي صورت گرفته شايد اين توطئه جعل وصيتنامه برا

باشد. زيرا چنانكه قبال گفته شد، او برنامه شوقي را در كيفيت بيت العدل و جانشيني او برهم زد، وباعث 

 شد كه در آئين بهاء درآن مسائل اختالف وانشعاب پديد آيد.

لعدل اعظم را از ايادي و ياران خود پيشنهاد شوقي افندي قبل از مرگ ناگهاني خود، تقريبا اعضاي بيت ا

امريكائي را كه، ساكن حيفا واز ياران شوقي بود، جانشين خود گردانيده « ميسن ريمي» ومعين نموده، و 

كه هم اكنون سرپرستي ايادي بيت العدل را به عهده دارد، با « روحيه خانم» بود. ولي زن كانادائي او

 ين، با استناد به اسناد محرمانه بهائي، در اين باره نوشته است:برنامۀ شوقي مخالفت كرد. رائ

از سالهاي آخر دوران عمر شوقي، زمزمه هاي مخالفت بر سر جانشين چهارمين پيشواي بهائيت »... 

بلند شد. وهمينكه شوقي رباني فوت كرد، اكثريت اعضاي گروه ايادي امراهلل، كه مأموريت حفظ و ادارۀ 

د، با انتصاب اين جانشينان از طرف شوقي مخالفت كرده گفتند : چون ... شوقي افندي بهائيت را داشتن

اوالدي ند اشت و ولي امر حتما بايد از اغصان باشد، وچون فعال از اعضاي كسي ثابت و وراسخ بر ميثاق 

 موجود نميباشد، لذا خودبخود سدواليت ميگردد.

 
 پرزیدنت میسن ریمی!

ي محافل روحاني و ملي جهان، حتي عقيدۀ صريح خود را مبني بر مخالفت با انتخاب ايادي و ساير رؤسا

امريكائي به رياست بيت العدل اعظم ابراز داشته، واين انتصاب شوقي رباني را نادرست « ميسن ريمي» 
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و غلط مي دانستند و مي گفتند: آقاي ريمي، امريكائي هستند و فارسي و عربي بلد نبوده و قادر به 

تفسير و تبيين الواح عربي و فارسي نميباشد... برسراين انتصاب ، بين بهائيان بيشتر محافل ملي و 

روحاني بحثهاي شديدي درگرفت. و مبارزات پنهاني كه سرانجام به انشعاب و ايجاد اختالف علني 

 از كهولت منجر شد، آغاز گرديد. رهبران كنوني بهائي، كه تصميمات ساليان آخر عمر شوقي را ناشي

و ركود فكري او مي دانستند ، نه تنها با انتخاب بيت العدل مخالفت علني مي كردند، بلكه ساير 

 تشكيالت را نيز منحل كردند.

 مي گويد: « ميسن ريمي» دستۀ موافق اجراي دستورات شوقي رباني، دربارۀ انتصاب 

( اعظم( است كه هيكل مبارك ) شوقياولين جانشين شوقي رباني هيئت بين المللي بهائي) بيت العدل 

آن را شخصا در دورۀ حيات خود وبه رياست آقاي ريمي تشكيل دادند، شناسائي ولي امر ثاني بسيار 

ساده و آسان ميشود. زيرا كه مي دانيم هيئت بين المللي جهان بيت العدل اعظم است، و رئيس بيت 

ه امر معرفي شده اند. پس، جناب چارلز ميسن العدل اعظم از طرف شخص شوقي رباني تعيين و به جامع

ريمي ولي امر ثاني هستند. شوقي رباني هم در دورۀ حيات خويش به طرق و عناوين مختلف اشاره به 

تعيين ريمي به مقام واليت ثاني و جانشين خود كرده اند. بطوري كه مدتها قبل از وفات خود، جناب 

صي خود ايشان را منزل داده بود... وقتي شوقي رباني به ريمي را به ارض اقدس خوانده ودرخانۀ شخ

جلسات عمومي ميرفت، ميسن ريمي در پشت سر او به دستور شخص شوقي حركت كرده، ورل 

اسكورت ومحافظ و نگهبان او را به عهده داشت. .. چون شوقي رباني آگاه از صفات عاليۀ ريمي از قبيل 

م ترس از احدي وقرار نگرفتن در تحت تأثير مداهنه و تطميع دفاع از حق و حقيقت و ميثاق الهي و عد

و تهديد احدي بودند، لذا از بين كليۀ احباي جهان او را به مقام واليت امر ثاني انتخاب و منصوب 

 (155انشعاب در بهائيت، ص« ) كردند... 

 ما بعد از مرگبنابراين، جانشين رسمي شوقي همان چارلز ميسن ريمي امريكائي تعيين شده بود. ا

شوقي آفندي، گروهي از ايادي بهائي به رهبري روحيه ماكسول، زن بيوۀ شوقي ، ريمي را از رياست 

اكثريت بيت العدل اعظم كنار گذاشتند و بيت العدل ديگري به رياست روحيه خانم تشكيل شد كه 

 اكثريت قاطع بهائيان را رهبري مي كنند . 

ن ريمي، فرزند يكي از روحانيون كليساي ارتودوكس ، اسقفي بود كه در بنا به نوشتۀ رائين، چارلز ميس

آمريكا بدنيا « مي. سي. سي پي» شمسي، در يكي از شهرهاي كنارۀ روخانه  1855ميالدي 1814سال 

لقب م« ولي امر ثاني» ولي عزيز اهلل و » آمده است. او پيشواي پنجم گروهي از بهائيان است كه به لقب 

 است. 
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ترتيب، پس از مرگ شوقي افندي، وبلكه از زمان حيات او، در اثر اختالفات مذكور، انشعابات و بدين 

 طريقه هائي در بهائيت پيدا شد.

اران از ي« احمد سهراب» يكي از آن انشعابات، شعبه و طريقۀ سهرابي و يا سهرابيان است كه برهبري-1

البهاء از اطاعت شوقي سرپيچي كرد، و طرفداران عبدالبهاء جدا شدند. ميرزا احمد سهراب، بعد از عبد

 او را، كه بيشتر در آمريكا هستند، وچنان كه قبال اشاره شد، كاروان خاور و باختر مي خوانند.

 فرقه ي دوم همان طرفداران ميسن ريمي هستند كه بيشتر در فرانسه و پاكستان بسر مي برند.-8

بيت العدل اعظم و ايادي آن به سرپرستي زن شوقي روحيه فرقه ي اكثريت بهائيان كنوني، كه تابع -5

 خانم ماكسول هستند، كه به آنها اشارت شد.

رهبر « سماء اهلل » در اندونزي خود را  تحت عنوان« جمشيد معاني» اخيرا شخص ديگري به نام-4

يوسته نيز به او پبهائيان خواند، كه درآنجا طرفداراني پيدا كرده است، و اعضاي محفل بهائيان پاكستان 

، به به زبان عربي« آيات» و گرويده اند، وجمالتي عربي به سبك جمالت سيد باب و بهاء اهلل، به عنوان 

ميالدي، به معراج رفته است !)  1011اصطالح نازل و ادعا كرده است كه: در شب آخر ماه ژانويه سال 

 (85؛ به نقل رائين ، ص 1541مرتضي احمد : تاريخ و نقش سياسي رهبران بهائي، چاپ سوم 

غير از فرقه هاي مذكور، طريقه هاي جزئي ديگري نيز در آئين هاي بابي و بهائي ظهور كرده و انشعاب 

يافته اند . مانند فرقه هاي بياني و مرآتي. بطور كلي فرقه هاي زير، از آغاز قيام سيد باب تاكنون، از 

 آئين هاي باب وبهاء پديد آمده اند:

 بابي. فرقه ي 

 .فرقه  وآئين ازلي 

 .آئين بهائي 

 فرقه ي ثابتين 

 فرقه ي ناقضين 

 .فرقه ي سهرابي 

 .فرقه و طرفداران جانشيني ميس ريمي 

 .فرقه ي جمشيدي 

در اينجا به مطالب مربوط به تحوالت تاريخي آئين بهاء خاتمه مي دهيم و در قسمت بعدي اين بخش، 

 بي آن آئين اشاره مي نمائيم.به برخي از عقايد و احكام و تشكيالت مذه
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 جمشید معانی

 هم زمان با تسخیر فضا در گوشه ای از زمین ادعای برانگیختگی نمود

 فلسفه و احكام آئین بهاء

 به عقيدۀ بهائيان، هر ديني دوري دارد 

 استدالل عقلي بهائيان 

 دليل نقلي بهائيان در محدود بودن ادوار اديان 

 مفهوم قيامت در آئين هاي باب وبهاء 

 قيامت كبري و قيامت صغري 

 و قيام بهاء اهلل كيفيت به اصطالح بعثت 

 مقام باب و بهاء در نظر بابيان و بهائيان 

 .وحدت انساني در : زبان، حكومت و ديانت 

 

 فلسفه و احكام آئین بهاء 

اگر چه بهائيان آئين بهاء را ديني مستقل ميپندارند و معتقدند كه آن را بهاء اهلل تشريع كرده است؛ 

ود، بهائيگري از لحاظ تاريخ، فلسفه ، عقايد و احكام ولي چنانكه از تحوالت تاريخي آن روشن مي ش

وحدود، دنباله ي بابيگري و شكل متكامل وصورت تحول يافته ي آن آئين است. به سخن ديگر، آئين 

بهاء نتيجه ي آئين باب مي باشد، كه بهاء اهلل در مدت عمرش آئين باب و فلسفه واحكام آن را به تدريج 
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ائي در برخي موارد آن بعمل آورد و چيزهائي از آن انداخت وچيزها ديگري اصالح كرد و تجديد  نظر ه

 خواند.« دين بهاء» هم برآن افزود، و آئين پرداخته ي خود را بنام 

روي اين مبنا، آنچه از عقايد و احكام آئين باب در بخش دوم مورد اشارت قرار گرفت، شامل بيشتر 

اينجا الزم به تكرار آنها نيست. بلكه در اينجا فقط اشارتي به  عقايد واحكام آئين بهاء نيز ميشود و در

كلياتي از آنچه بهاء اهلل برآئين باب افزوده است ميشود. در اين اشارات، اختصار را مد نظر قرار ميدهيم 

و تنها به برخي از عقايد و احكام آئين بهاء اشارت مي كنيم. چه آنكه ياد كردن همه ي آن چه كه بهاء 

 بر بابيگري افزوده، بيرون از گنجايش اين كتاب است؛ بلكه خود مستلزم تأليف كتاب ديگري است. اهلل

در حقيقت، چنانكه اشاره شد، فلسفه ي بهائيگري، تفسيري است از آن چه سيد باب درباره ي مسائل 

 كالمي بطور مبهم آورده است. 

 

 به عقیده بهائیان هر دینی دوري دارد

 ، وقتي به اصطالح ، به پيامبري ودين آوري پرداختند، يك مانع ديني و حصار بلندي سيد باب وبهاء اهلل

در جلوي خود ديدند كه باوجود آن، ادعاي آنان پيش نمي رفت. آن مانع عبارت از اين بود كه: در دين 

ين باين امر اشارتي شده است كه، پيامبر اسالم آخر -هم درقرآن و هم در روايات اسالمي –اسالم 

پيامبران ودين او هم آخرين اديان است. روي اين مبنا، اگر باب وبهاء اين روايات را تأويل به معناي 

 ديگري نميكردند ، نميتوانستند خود را پيامبر صاحب شريعت خوانند وبه هدف خود برسند.

و « مفاوضات » وهمچنين عبدالبهاء در كتاب« ايقان» از اين رو، هم سيد باب و هم بهاء اهلل در كتاب 

كوشيده اند كه اين مانع را با پيش كشيدن تأويالت در مفهوم « الفرائد» ميرزا ابوالفضل گلپايگاني در

 تأويالتي كه مخالف صريح نص قرآن است. –خاتميت پيامبر ودين اسالم، از ميان بردارند 

ه ر اينجا نقل مي كنيم كاكنون نوشتۀ تأويل آميز و تفسير دلخواهانه يكي از نويسندگان بهائي را د

كوشيده است، با تأويالت و با استفاده از بعضي آيات قرآن، خاتميت پيامبر اسالم را نفي كند. او نوشته 

 است :

قرآن مجيد واحاديث اسالمي به صراحت تامه ظهور امري جديد و شريعتي بديع را اخبار نموده... »... 

متي رسولي است، پس چون آمد رسول ايشان ، ميان سوره يونس مي فرمايد: براي هر ا 48در آيه 

ايشان به عدالت حكم شود و به آنها ظلم نخواهد شد... به موجب اين نص صريح، اسالم را اجلي مقدر 

شده كه چون زمانش سپري شود، موعود جديد ظاهر گردد وامتي تازه تأسيس نمايد. ونيز در سوره 

و اجلي معين دارد ، چون اجل موعود فرا رسد، ساعتي تقدم مي فرمايد: هر امتي مدت  58اعراف، آيه 

و تأخر ندارد... از آيات فوق چنين استنباط مي شود كه، هر امتي را رسولي است ودوراني ، چون رسول 
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بيايد و دوران امت  بسرآيد، امتي جديد تأسيس شود، و پيغمبري تازه مبعوث گردد. و اگر چه اغلب 

تمي مي دانند و تأسيس امت جدي را الزم شمرند، ولي گويند: امت جديد مسلمين ظهور موعود را ح

بايد در تحت تعاليم قرآن مجيد تأسيس شود، وظهور موعود نبايد كتابي جديد بياورد.البته بطالن اين 

تصور آشكار است. زيرا مخالفت با آيات قرآنيه دارد.. خالصه امت جديد نيز به مقتضيات زمان خود، 

 ند داشت...كتابي خواه

رفيع الدرجات ذوالعرش بلقي الروح بامره علي من يشاء من » آمده است كه: 15در سورۀ مؤمن آيه 

يعني اوست رفيع الدرجات صاحب عرش، كه القاء خواهد فرمود روح مقدس « عباده لينذريوم التالق

ر قوم گردد... هر كسي از وحي را از عالم امر برهر كه مي خواهد از عباد خود، تا آنكه در يوم تالق نذي

به لفظ مستقبل نازل شده، يعني بشارت به « يلقي الروح» قواعد عربيت مطلع باشد، مي فهمد كه كلمۀ

حادثۀ آتيه است، نه اخبار از امور ماضيه، و صريح است براينكه، انزوال روح االمين و بعثت نذير مبين 

روحي روشني، « ) نذيري مبعوث خواهد فرمود منوط به اراده ومشيت اوست كه هر وقت اراده فرمايد

 (41-45خاتميت، چاپ مؤسسه ي مطبوعاتي امري، ص 

نيست كه با تأويل اضافه شده است. به هر حال ،بهائيان مدعي هستند « وحي» درآيه نقل شده، كلمه 

ال است؛ كه: هر دين و شريعتي ، مدت معيني دارد واين دور محدود، در هر دين ثابت و تقريبا هزار س

چون دورهزار سالۀ هر ديني بپايان رسد، بوسيله ي دين و شريعت جديدي نسخ خواهد شد و خدا 

پيامبر ديگري خواهد فرستاد ودين تازه اي تشريع خواهد كرد. دين تازه، ناسخ دين كهنه خواهد بود 

 د. چنانكه مادرو دين قديم منسوخ خواهد شد و قاعدتا بايد دين ناسخ متكامل تر از دين منسوخ باش

كه توسط عطائي چاپ و منتشر شده، با تفصيل نوشته ايم، « مذهب اسماعيليه» كتاب ديگر خود بنام

اين پندار بهائيان كه هر ديني دورۀ خاص هزار ساله اي دارد و ... از عقايد مذهب اسماعيلي است كه 

 اده اند. بهائيان از آن سود جسته و پايه استدالل خود در نفي خاتميت قرار د

 »بهائيان نيز طبق معمول، پيامبران را به دو دسته تقسيم كرده و گفته اند: پيامبران صاحب كتاب

كه عبارتند از  آدم، نوح، ابراهيم، موسي، عيسي ، محمد و بهاء اهلل ونيز دسته ي ديگر، « اولوالعزم

ران اوالعزم  وتفسير و تبيين پيامبران درجه ي دوم هستند، كه وظيفۀ آنها مژده دادن به ظهور پيامب

كتاب و احكام شريعت پيامبر دسته ي نخست بوده است. في المثل يحيي از پيامبران بني اسرائيل ، 

كه اندكي پيش از عيسي ظهور كرده بود، به عقيده بهائيان مژده دهنده ي ظهور او بوده است ،وپيامبران 

يال، تفسير كنندگان شريعت موسي و كتاب تورات بني اسرائيل پس از موسي، مانند يوشع ، ارمياودان

 بوده اند.
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روي اين مبنا، بهائيان سيد باب را پيامبر اوالعزم نميدانند، بلكه او را مژده دهنده بهاء اهلل، كه مثال 

پيامبر اوالعزم!بوده، مي شمارند؛ ولي در اين صورت اين اشكال به بهائيان وارد ميشود كه: اگر سيد باب 

احب شريعت نبوه و وظيفه ي او مژده دادن به ظهور بهاء اهلل بوده، پس چرا كتاب بيان را آورده پيامبر ص

 و شريعتي تازه تشريع كرده و كتاب بيان را ناسخ قرآن و دين باب را ناسخ دين اسالم شمرده است!؟ 

ي تدوين نموده احكام و حدود مفصل« بيان» اگر او مژده دهنده بود، پس چرا در كتاب موقتي خود يعني

 است؟ آيا اين امريك كار بيهوده نيست!؟

به هر منوال ، بهائيان براي اثبات اينكه هر دين و شريعتي، دوري و مدتي محدود و معين دارد، به دو 

 گونه داليل نقلي و عقلي استدالل كرده اند:

 استدالل عقلی بهائیان

ز تكوين تمدن بشر تا كنون، هميشه مقتضيات دليل عقلي بهائيان بدين گونه توجيه ميشود كه: از آغا

زندگي، وضع فكري و زندگي بشر در تحول و تكامل بوده وهيچگاه وضع ثابتي نداشته است. شريعت 

ودين هم كه دستورات اخالقي و زندگي انسانها بوده است ، برابر تحول و تكامل مقتضيات زندگي آنها، 

د، تا همواره ديني كه ميان جماعات رايج است، مناسب هميشه درتحول وديگر گوني بوده و خواهد بو

 (51تا  45مقتضيات تازه ي آنها باشد. ) منبع سابق، ص 

بهائيان گفته اند: تعدد پيامبران وگوناگوني اديان، معلول همين امر بوده است كه: هر ديني بايد مطابق 

 كرده باشد.مقتضيات تازه اي باشد، كه نسبت به دين سابق، تحول وتكامل پيدا 

چنانكه بيشتر متكلمان اسالمي نيز، توالي انبياء و تناسخ اديان را، معلول تغيير و تكامل جوامع انساني 

دانسته اند. في المثل، دين موسي مناسب حال همان طوايف بني اسرائيل د رآن زمان بوده است ؛ از 

مان عيسي بوده، چون دستورات اين رو نميتواند دين دائمي باشد؛ دين مسيح هم مطابق مقتضيات ز

اديان نامبرده براي اوضاع و احوال زمان خود مناسب بوده، ولي وضع زندگي و مقتضيات آن دچار تحول 

وتكامل گشته است، واين تحول و تكامل در شئون زندگي بشر روز افزون است؛ ولي احكام و دستورات 

دقيق شويم، مي بينيم كه آئين بهاء در برابر  آن دين، در يك حال مي ماند. اما چنانكه روشن است اگر

 دين اسالم بسيار ناچيز است.

اين استدالل بهائيان اگر چه نزد خودشان مورد قبول است وآن را در رد كتابهاي خود ذكر كرده اند، 

ودليل عقلي بودن آن نقضي ندارد و بعضي متكلمان اسالمي هم، چنانكه در كتاب شرح باب حادي عشر 

موضوع تعدد انبياء را معلول همان دليل تحول در مقتضيات زندگي بشري دانسته اند؛ ولي بايد آمده ، 

ديني كه براي مقتضيات تازه تشريع ميشود، عالي تر از دين سابق باشد، در صورتي كه آئين هاي باب 

ن هائي از آوبهاء نسبت به دين اسالم قطره اي هستند در برابر دريا، بلكه در بيشتر موارد، برداشت 
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كرده اند ودر عين حال به درجه ي كمال و جامعيت دين اسالم هيچوقت نميتوانند باشند. روي اين اصل 

از آن استدالل عقلي اين نتيجه گرفته نمي شود كه آئين بهاء ناسخ اسالم و كامل تر از آن باشد؛ بلكه 

 قضيه عكس آن است. 

 دلیل نقلی بهائیان در محدود بودن ادوارادیان

دليل نقلي بهائيان در اين كه هر دين و شريعتي، دور ومدت محدود و معيني دارد؛ و تا پايان جهان 

 اديان تجديد خواهند شد و پيامبران بسياري خواهند آمد، بعضي آيات قرآن و روايات اسالمي است.

ده اند، كه اين دو آيه آنها در اين باره، آيه هاي بسياري از قرآن را از راه تأويل مورد استدالل قرار دا

 بقول بهائيان مهمترين آنهاميباشد: 

وبراي هر امت، مدت معين و محدودي است، چون آن مدت بپايان برسد، ساعتي پس و پيش » -1

ولكل امه اجل فاذاجاء اجلهم ، اليستأخرون ساعه و »  54سوره ي اعراف آيه ي « ) نخواهد شد. 

 « ( اليستقدمون 

، در آينده، حتما پيامبراني از ميان خودتان خواهند آمد ، كه آيات و دستورات اي فرزندان آدم» -8

خدا را، براي شما بيان خواهند كرد. درآن هنگام هر كسي از شما نيكوكارتر و پرهيزكار تر باشد، براي 

م رسل يا بني آدم اما ياتينك»  55او بيمي نخواهد بود و غمناك نخواهد شد . ) قرآن، سوره اعراف، آيه 

 منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقي و اصلح فال خوف عليهم  وال هم يحزنون.( 

ونيز، اخبار و رواياتي را مورد استدالل قرار داده اند كه بهاء اهلل درايقان و ميرزا ابوالفضل گلپايگاني در 

به قول بهائيان اين كتاب الفرايد و عبدالبهاء درمفاوضات به آنها اشارت كرده اند ومفاد همه ي آنها 

است كه : هر ديني، مدت و دور معين و محدودي دارد، هر وقت مدت آن منقضي شود با دين بعدي 

منسوخ و ديني تازه و پيامبري جديد مبعوث خواهد شد. با اين وصف ، بزرگترين مانع بهائيان در اين 

يد سيد باب مورد بحث قرار عقيده، موضوع خاتميت پيامبر اسالم است كه ، ما آن را در مبحث عقا

 داديم. چنانكه قبال شارت شد، اين عقيده بهائيان از مذهب اسماعيليه اقتباس شده است.

 مفهوم قیامت در آئین هاي باب وبهاء

پيش از آنه در اين باب به بحث وتحقيق پردازيم، عقيده ي پيروان آئين بهاء را، از گفتار ميرز ابوالفضل 

 متكلم بهائيان شمرده ميشود، نقل ميكنيم . او چنين نوشته است:گلپايگاني ، كه عالم 

اهل بهاء را عقيدت اين است كه: هنگام ظهور باب و بهاء ،سماوات اديان مختلفه منطوي گردد و » .. 

جهان آرايش نو گيرد و عظام زمينه ]استخوانهاي پوسيده[ دين، نشأت جديده و حيات بديعه پذيرد و 

يعني در قيامت مي بيني كه روي زمين ديگر « تري االرض غير االرض»رآن كه  گويد: معني اين آيه از ق
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ئذ واالمر يوم» هويدا گردد. وتفسير آيه « واشرقت االرض بنور ربها» گونه گردد، آشكار گردد وحقيقت:

 ظاهر آيد...« هلل....

ت و امثال آنها، مقصود كلي، يوم اهلل يوم الجزء، يوم الحسره ، يوم التالق، قيامت و ساع» ودر قرآن 

دراخبار و احاديث قيام و قيامت، فرا رسيدن دو روز عظيم او، دو ظهور كريم يعني: ظهور باب و بهاء 

 ( 0ميرزا ابوالفضل گلپايگاني، الفرايد ، ص«.)است!

ت و مچنانكه مي بينيم بهائيان مقصود از مفهوم قيام قيامت واخبار و آياتي كه در آنها بر پا شدن قيا

رفتن مردم به دوزخ وبهشت اشارت شده، عبارت از قيام باب وبهاء شمرده اند. ) روحي روشني: خاتميت 

( بنابراين، روز قيامت به عقيده آنها يعني: روز قيام باب وبهاء، 51-، چاپ مؤسسه مطبوعاتي امري، ص 

يعني، مردماني كه در اين  واهل بهشت يعني: كساني كه به دين باب و بهاء وارد شوند، واهل دوزخ هم

 قيامت، منكر دين باب وبهاء شوند!؟

بهائيان، در اين عقيده ي ويژه ي خود، با همه ي ادياني كه قيامت را روز پايان جهان پنداشته اند، 

مخالفت كرده اند؛ تنها در اين پندار خود، با اسماعيليان نزاري نزديك شده اند، بلكه ميتوان گفت كه 

عقيده ي خود را در توجيه مفهوم قيامت، از اسماعيليان قديم در قلعه ي الموت اقتباس بهائيان اين 

 كرده اند. 

 قیامت كبري و قیامت صغري

قيامت كبري، قيامت صغرا عبارت است از -8قيامت صغري، -1بهائيان، قيامت را دو گونه پنداشته اند: 

صله، پس از مرگ انسان آغاز مي شود. اين كه مطابق بعضي احاديث اسالم بالفا« عالمِ برزخ» همان 

 قيامت راه روحاني دانسته ودر اين باره، به آيه و روايت زير از راه تأويل استدالل كرده اند:

كساني را كه در راه خدا كشته شده اند، مرده نپنداريد. زيرا آنان زنده هستند و در نزد پروردگارشان »

و ال تحسبن الذين قتلوا في سبيل اهلل امواتا، بل »  110آيه ي سوره ي آل عمران، « ) ، روزي خوارند.

 « . ( احياء عندربهم يرزقون

 « ( اذا مات االنسان قامت قيامته«. ) »وقتي انسان مرد قيامتش بر پامي شود»واين روايت، 

ه ك منشأ اين عقيده ي بهائيان، صرف نظر از اين آيه و روايت ، همان عقيده ي بعضي مسلمانان است،

تصور كرده اند. اين عقيده نيز، تقريبا از قرن دوم و سوم هجري، در ميان « عالم برزخ» درباره ي 

مسلمانان رواج يافته است. يعني بعضي فرق اسالمي آن را از زرتشتيان ايراني گرفته اند ودر ميان 

ه روح انسان پس از مسلمانان رواج داده اند. زيرا كه اين عقيده، از اصول عقايد زردشتيان است، ك

 مردن، زندگي مي كند وهر شب جمعه و شبهاي عيدهاي ديني به ديدار خويشان خود ميآيد . 
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دليل اين مدعي، يعني عقيده ي مربوط به عوالم برزخ واينكه انسان پس از مرگ تا روز قيامت، يادر 

ست، وبلكه از اديان ديگر عذاب ويا در نعمت بسر خواهد برد، از اصول اصلي عقايد اسالم ودر قرآن ني

در اسالم وارد شده است، اينست كه ما پس از جستجو در قرآن كريم، منشأ چنين عقيده اي را درآن 

نيافتيم؛ بلكه كه ما پس از جستجو در قرآن كريم، منشأ مفهوم آنها، انسان در فاصله ي مرگ  تا روز 

بسر خواهد برد، بطوري كه وقتي  –بهشت بي خبر از عذاب دوزخ يا نعمت  -قيامت، در حالت بي خبري

چه اتفاقي افتاده و چه » در صبح روز قيامت از قبر وخوابگاهش برمخيزد، بهت زده و بيخبر مي پرسد: 

 چنين آمده ست: 58كسي او را از خوابگاهش برانگيخته است؟ اين مفهوم در سوره ياسين آيه 

يعني: مردم در روز « الرحمان و صدق به المرسلون  قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد»

قيامت ، كه زنده واز قبرها بلند مي شوند، مي پرسند: اي واي چه كسي ما را ازخوابگاهمان بيدار كرده؟ 

 به آنان گفته ميشود : اين همان روزي است كه خدا وعده داده و پيامبران تصديق كرده بودند.

ه است كه: مردي نزد پيامبرآمد، در حالي كه استخوان پوسيده اي در آمد 10ونيز در سوره ياسين آيه 

دست داشت، گفت: اين استخوان پوسيده را چه كسي زنده تواند كرد؟ پيامبر جواب داد : خدا، چنانكه 

:» ... انسان را در دنيا درآغاز خلقت زنده كرد، در قيامت نيز از نو زنده خواهد كرد، وآن آيه اين است 

 «يحيي العظام و هي رميم؟ قل يحيها الذي انشأها اول مره...قال من 

اشاره به بزرخ شده، كه آن را به معناي فاصله ي زماني ميان  122در قرآن فقط در سوره ي المؤمنون آيه 

» ،اصال كلمه  55وسوره فرقان آيه  82مرگ انسان و روز قيامت به كار برده، و در سوره الرحمن آيه 

 وحدفاصل دو چيز به كار برده شده است.« ديوار» به معناي« برزخ

 بنابراين، معناي برزخ در اسالم، مطابق آيات قرآن، همان فاصله مرگ انسان تا روز قيامت است.

واما قيامت كبري در نزد بهائيان، كه همه ي پيامبران از برپا شدن آن در پايان جهان خبر داده اند، 

ره هاي قرآن آن را تاكيد كرده است، ) كه روزي است، كه همه ي وبويژه پيامبر اسالم در بيشتر سو

انسان ها زنده مي شوند و به پاي حساب خدائي مي آيند و طبق كردار هاي خود در اين جهان، كيفر و 

پاداش مي بينند( عبارت است از انتهاي مدت دين سابق و ظهور پيامبر و تشريع شريعت تازه. بنابراين 

ا كنون قيامتهاي متعددي برپا شده و درآينده هم، برپاخواهد شد. مهمترين و بزرگ تصور بهائيان ، ت

ترين قيامتها را، قيام باب وبهاء شمرده اند! وقيامتهاي گذشته را ، يعني باصطالح قيامتهاي پيامبران 

 سلف را، مانند بعثت موسي، عيسي ومحمد، مقدمه ي قيام باب وبهاء پنداشته اند!

 ح بعثت و قیام بهاء كیفیت با صطال

بهاء اهلل كيفيت قيام خود را كه بزرگترين ومهمترين قيامتها شمرده است، از كيفيت قيام و بعثث پيامبر 

« سيره ي ابن هشام» معروف به« سيرۀ النبي» اسالم اقتباس كرده است: عبدالملك بن هشام در كتاب
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ط رسول اهلل فجائني جبرائيل و انانائم به نم فقال» ... كيفيت بعثت پيامبر اسالم را چنين نوشته است:

) «من ديباج فيه كتاب فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق... و وهبت من نومي فكانما كتبت في قلبي كتابا...

 (154، ص1سيره ي ابن هشام، شرح روض االنف، ج 

 من در جاي خوديعني : پيامبر اسالم گفت: وقتي كه به پيامبري مبعوث شدم، جبرئيل مرا صدا زد و 

خوابيده بودم وكتابي از حرير براي من آورد ه وبمن گفت: بخوان نام پروردگارت را كه خلق كرد... گوي 

اين كه در قلب من كتابي از علم خدا نوشته شد وجبرئيل مرا ميان آسمان وزمين صدا كرد و وقتي از 

 جايم بلند شدم، متوجه شدم كه به موهبت بزرگي رسيده ام...

ء اهلل هم، در سوره هيكل اقدس با در نظر گرفتن كيفيت بعثت پيامبر اسالم كه نقل شد، چنين نوشته بها

 است: 

كنت نائما علي مضجعي مرت علي نفحات ربي الرحمان و ايقظني من النوم و امرني بالنداء بين االرض » 

 «و مدائن عزه...و السماء ليس هذا من عندي، بل عنده ويشهد بذالك سكان جبروته و ملكوته 

يعني، هنگاميكه در خوابگاهم خوابيده بودم، الهام پروردگار برمن آمد و مرا ازخواب بيدار كرد. و فرشته 

ي الهام ميان زمين و آسمان بمن دستور داد كه مردم را به سوي خد بخوانم. اين دعوت از سوي خودم 

  «او بزرگي او،براين امر گواه هستند.نيست. بلكه از سوي خداي بزرگ است. چنانكه ساكنان آسمانه

خورشيدي، درباغ رضوان  1848ميالدي، برابر با  1815آوريل  88بهائيان ، اين قيام بهاء اهلل را، روز 

بغداد ميدانند. بنابراين، به عقيده ي بهائيان، روز قيامت كه در بيشتر آيات قرآن و روايات مسلمانان از 

ين روز بعثت وقيام بهاء اهلل شمرده ميشود! روي اين اصل، آنها همه وقوع آن خبر داده شده است، هم

وجوه يومئد ناصره الي ربها ناظره، اذاالشمس كورت ، اذا وقعت الواقعه  » ي اين گونه آيه ها را ، مانند: 

 كه همه درباره ي روز رستاخير آمده اند، اشارت به ظهور« وليس لوقعتها كاذبه و اذا النجوم انكدرت...

 و قيام باب و بهاء دانسته اند! 

 مقام باب وبهاء در نظر بابیان وبهائیان 

كه منكر پيامبري بهاء اهلل هستند واو را مرتد و « اهل بيان» چنانكه در بخش دوم گذشت، بابيان ويا 

دروغ زن مي دانند، ظهور و قيام سيد باب را قيامت موعود دانسته و او را همان مهدي موعود شمرده 

 د. ان

بابيان ، از اين رو بهاء اهلل را دروغزن دانسته اند كه: خود باب در كتاب بيان نوشته است: هر كس پيش 

است، ادعاي من يظهره اللهي و پيامبري « مستغاث » از تمام شدن دوهزار سال، كه مطابق با عدد  حروف

و مفتر كذاب اقتلوه حيث كند. دروغزن ومفتري است. ) كل من ادعا امرا قبل سنين المستغاث ، فه

 وقفتموه. ( 
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اما بهائيان، قيامت اصلي را همان قيام و بعثت بهاء اهلل دانسته و گفته اند: نسبت باب به بهاء اهلل، مانند 

نسبت حضرت يحيي به حضرت عيسي است. يعني همان گونه كه مقام يحيي مژده دادن به ظهور 

اهلل مژده دهنده بود. به عقيدۀ بهائيان بهاء اهلل، پيامبري عيسي بود، مقام باب هم نسبت به مقام بهاء 

است عمومي براي همه ي بشريت كه مقام او ايجاد و برقراري وحدت ميان انسان ) وحدت در مذهب، 

وحدت در زبان، وحدت در حكومت( بوده است. ولي چنانكه ميدانيم عمال بهاء اهلل نتوانست به اين 

 عمل پوشاند. بجاي وحدت در مذهب، كثرت درآن ايجاد كرد. آرزوها و ادعاهاي خود جامه

 وحدت انسانی در زبان، حكومت ودیانت

معروفترين ايده و موضوعي كه هميشه زبان زد بهائيان است و آن را در مباحثات خود برخ طرف مخالف 

اند،  ردهتفسير وشرح ك« نظر اجمالي به ديانت بهاء» خود ميكشند، ودركتابهاي تبليغي خود مانند

موضوع وحدت انساني در زبان، حكومت و ديانت است. واين موضوع را بزرگترين اصول دين خود مي 

شمارند. اين موضوع را خود بهاء اهلل مطرح كرده وگفته است: بايد اختالف نژادي ، رباني، سياسي و 

نساني در آن مسائل ديني، كه منشأ همه ي اختالفات ملتها شمرده ميشوند، از ميان بروند و وحدت ا

وموضوعات ميان ملل برقرار مي شود. ظاهرا اين عقيده از جمهوريت افالطون ويا از مدينه فاضله فارابي 

 گرفته شده است.

از اين روست كه بهائيان، كافرين، يعني غير بهائيان را با ديده ي دشمني و پليدي نمي نگرند، و مفهوم 

 اني ادعائي خود دانسته اند كه فرموده است:اين آيه هاي قرآن را، خالف وحدت انس

( يعني: 15،  5سوره ي توبه آيه هاي « ) جاهد الكفار والمنافقين–فاقتلوا المشركين حيث و جدتموهم »

هر جا و هر وقت مشركان را يافتيد، بكشيد و با كافران و منافقان جنگ و مقابله كنيد، ولي بهائيان 

 دشمني مي نگرند، حتي ميان خودشان مي جنگند!عمال به غير بهائيان به ديده ي 

اگر در اين باره، تاريخ بهائيان را ورق بزنيم و اعمال آنها رانسبت بديگران وخودشان بنگريم ، عمال 

خالف اين ايده ي آنها رامي بينيم، چنانكه وقتي ميان بهاء اهلل و برادرش صبح ازل اختالف افتاد و كار 

هاء اهلل دستور داد گروهي از ازليان و بابيان را كشتند! ونيز در زمان عبدالبهاء به جنگ و مبارزه كشيد؛، ب

اختالف به وجود آمد، خود عبدالبهاأ، كه زندگي « غصن اكبر» كه ميان او و برادرش محمد علي ميرزا

 مسالمت آميز و وحدت انساني را سفارش مينمود، هميشه به آن اختالفات دامن ميزد!

شوقي( نيز كه از وحدت انساني دم ميزد، از اين طريق مخالفان بسياري از سران بهائي «) ولي امر اهلل »

براي خود بوجود آورده بود، وچنانكه باالتر گذشت، با آنها و حتي با بسياري از افراد خاندانش، با 

گام مرگ سختترين وجهي رفتار ميكرده است و با همه ي افراد دودمان بهاء اهلل، قطع رابطه كرده وهن

 پدرش ، نزد او نرفته بود!
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مسائل و موضوعاتي كه مورد اشارت قرار گرفت، مهمترين موارد فلسفه ي آئين بهاء و عقايد ديني 

بهائيان بودوبقيۀ  عقايد كالمي و اصول فلسفي آئين بهاء، همان مطالبي هستند كه در بخش دوم مورد 

ان در مسائل خداشناسي نبوت، معاد، خاتميت، عصمت اشارت قرار داديم. بنابراين، فلسفه  ديني بهائي

و معجزات پيامبران ، عبارت از همان مسائل وعقايدي هستند كه در بخش دوم در مبحث فلسفه و 

 عقايد آئين باب بيان شد كه دوباره تكرار آنها در اينجا الزم نيست.

اب ومناسك ديني بهائيان مي اينك در قسمت بعدي، اشارات كوتاهي نيز به برخي احكام و حدود و آد

 شود. 

 برخی احكام ،حدود و مناسک آئین بهاء
 احكام وحدود ارث درآئين بهاء 

 شبكه محارم جنسي در آئين بهاء 

 حكم شرعي دزدان و زناكاران درآئين بهاء 

 حكم زكات درآئين بهاء 

و مناسك آئين باب  پيش از اين اشارت كرديم كه: بيشتر احكام، مناسك و آداب آئين بهاء، همان آداب

است، كه بهاء اهلل آنها را درآئين خود پذيرفته است. ولي بهاء اهلل عالوه برآنها، احكام و مناسك ديگري 

 نيز برآنها افزوده است، كه اينك به برخي از آنها اشارت مي شود.

م، كه او نقل كردي در صفحات گذشته، نمونه هائي از گفتار ونوشتار بهاء اهلل را از اقدس و كتابهاي ديگر

 بيشتر آنها مربوط به احكام و مناسك آئين او بودند، در اينجا ترجمه ي آنها را نقل مي كنيم:

 احكام وحدودارث آئین بهاء
 

احكام ارث درآئين بهاء، همان احكام ارث آئين باب است؛ ولي با تفاوت مختصري. سيد باب در احكام 

روه تعيين كرده و معلم را يكي از آنها شمرده است، ونيز ارث، وارثان شخص متوفي راهفت طبقه وگ

 ثلث ما ترك را، اگر مرده وصيت كرده باشد، باو اختصاص داده است.

بيت » بهاء اهلل هم آن ترتيب را پذيرفته وآن را در كتاب اقدس آورده و عالوه بر آن، سهمي هم براي 

 تعيين كرده و چنين نوشته است.« العدل

بميرد و  وارثي نداشته باشد ، همه ي ما ترك او به بيت العدل داده ميشود، ومتصديان اگر كسي »... 

كه امينان رحمان هستند، آن را به يتيمان و بيوه زنان وبه سود همگان خرج خواهند كرد. « بيت العدل»

م و مادر، معل اگر كسي بميرد واز وارثان متعدد، فقط فرزندان از او بمانند، و وارثان ديگري ) مانند پدر

داده ميشود. « بيت العدل » و خواهر وبرادر( نداشته باشد، دو سوم مال او بفرزندان او ويك سوم آن به 
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واگر هيچكدام از وارثان هفتگانه وجود نداشته باشد،دوسوم ما ترك او به خويشان نزديكش، مانند: 

وها، دائي ها، عمه ها، خاله هاي او و برادر زاده، خواهر زاده داده ميشود؛ واگر اينان نباشند به عم

 فرزندان آنها داده مشود ويك سوم آن، برميگردد به بيت العدل. اين حكم، دستور خداست.

اگر مرده اي هيچكدام از وارثان نامبرده را نداشته باشد، همه ي اموالش به بيت العدل داده مي شود ... 

نداني از آنها بمانند، مانند پدرشان ، از اموال جدشان، اگر پسر يا دختري در حيات پدرشان بميرند و فرز

ارث خواهند برد. اگر وارثان مرده اي صغير باشند، اموال آنها را به شخصي امين ميدهند تا او براي آنها 

تجارت كنند تا بالغ شوند.. آنچه براي وارثان معين كرديم از سوي خدا و از فضل اوست، تا آنها 

» عبارات عربي اين احكام چنين آغاز شده است:  12تا  8اقدس، ص« ) س گويند.پروردگارشان را سپا

من مات ولم يكن له ذريه ترجع حقوقهم الي بيت العدل ليصرفواها امنا الرحمن في االيتام و االرامل و 

 « ( ما ينفع به جمهور الناس...

ر سهم هاي وارثان داده، و آن را چنين جانشينان بهاء اهلل، بويژه عبدالبهاء ، از راه تفسير، تغييراتي د

توصيه كرده اند: ماترك مرده به صد قسمت متساوي تقسيم مي شود، نوزده درصد آن سهم بيت العدل 

قسمت آن به  10است و هشتادو يك درصد آن نيز به چهل و دو قسمت متساوي بخش مي شود، كه 

 5سهم و نيم به همسر  1تقسيم ميشود:  پسران و دختران مرده بتساوي داده ميشود وباقي آن، چنين

سهم ونيم  1سهم ونيم به خواهران و  8سهم ونيم به برادران،  5سهم ونيم به مادر،  4سهم ونيم به پدر، 

 هم به معلم داده ميشود.

 شبكه هاي محارم جنسی در آئین بهاء

زن پدر، همه ي زنان  شبكه محارم جنسي در آئين بهاء بسيار محدود و كم شده است، وبهاء اهلل بجز

مانند: مادر خواهر دختر خواهر، دختر برادر، عمه و خاله را براي ازدواج حالل دانسته است كه مزاوجت 

آنها براي مرددر اسالم حرام شده بود وآنها جزء محارم جنسي شمرده شده بودند. ولي بهاء اهلل، ازدواج 

كرده است. بهاء اهلل حيا كرده است ، كه از حكم ارتباط با آنها را حالل گردانيده و يا دربارۀ آنها سكوت 

 سخن گويد! او، حكم اين موارد را در اقدس، چنين بيان كرده است:« امرد» جنسي با پسران نابالغ و 

فقط ازدواج شما مردان، با زنان پدرانتان حرام شد، ما حيا ميكنيم كه حكم پسران جوان را ذكر كنيم. » 

مالء امكان وازدواج با آن مورد از محارم ]زن پدر[ كه مانهي فرموديم، دوري كنيد  از خدا بپرهيزيد اي

 (58اقدس، ص« ) و در شهوت راني زياده روي نكنيد.

 چنانكه باالتر گذشت، بهاء اهلل از يك زن براي مرد را، جايز ندانسته ست. 
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 حكم شرعی دزدان و زناكاران در آئین بهاء

ت دزد و كيفر زناكار دراسالم نگاه كرده و خواسته است كه احكام آن دو مورد بهاء اهلل به احكام مجازا

را درآئين خود با اسالم تطبيق و حكم ديگري براي آن تعيين كند. در اقدس در اين مورد چنين حكم 

 كرده است:

وم، ددرباره ي حكم دزدي چنين نوشته شده است، كه او را دربار نخست نفي و تبعيد كنند ودر مرتبه »

حبس ودر دفعه سوم در پيشاني او عالمتي گذارند كه او را بوسيله ي آن عالمت در شهرها بشناسند 

قد كتب علي السارق النفي و الحبس و في الثالث « ) وهيچ رحمي و رأفتي درباره ي او روا ندارند...

 « ( فاجعلوا في جبينه عالمه...

 »در برابر عملشان ، نه مثقال طال بعنوان ديه و كيفر به  خدا دستور داده است، كه هر مرد و زن زناكار»

تسليم كنند؛ واگر دوباره عمل را مرتكب شدند، دو برابر ديه بدهند. اين چيزي است كه « بيت العدل 

« مالك نامها به آن حكم كرده است. وعالوه برآن، براي آنها عذاب خوار كننده اي مقدر فرموده است.

 لكل زان وانيه ديه مسلمه الي بيت العدل و هي تسعه مثاقيل من الذهب و ان حكم اهلل» 10) اقدس ص

عاد مره اخري عود واضعف الجزاء هذا ما حكم به مالك االسما في االولي و في االخري وقدر لها عذاب 

 ميهن.( 

ده، آنچه در اين دو حكم جلب نظر مي كند اينست كه بهاء اهلل اوال مجازات دزدي را بسيار سخت كر

ولي درباره ي زناكاران راه اغماض و تشويق اختيار كرده است! چه آنكه، براي زناكاران توانگر و سرمايه 

مثقال طال اهميت ندارد و از اين رو اين حكم جناب بهاء، باعث رواج فحشاء  18دار ديه ي نه مثقال يا 

 در اجتماع خواهد بود.

 حكم زكاه در آئين بهاء

 

سيد باب را در باره ي زكاه پذيرفته است، كه در باب رابع از واحد ثامن كتاب بيان  بهاء اهلل همان حكم

حكم زكاه را چنين بيان كرده بود: هر گاه كسي داراي ششهزارو پنج مثقال طال يا نقره باشد] پول رايج 

وايان پيش به« زكاه» زمان سيد باب سكه هاي طالو نقره بوده است[ نودو پنج مثقال آن را بايد بعنوان 

 بابي بپردازد.

( همان واحد نيز نوشته است: برهركس واجبست كه از هر چيز كه بهاي آن 11ودر باب سادس عشر)

معادل صد مثقال طال باشد، نوزده درصد آن را براي خدا بدهد، بهاء اهلل در اقدس، اين حكم را چنين 

 تأييد كرده است:
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والذي يملك مائه « ) »ثقال آن از آن خدا و زكاه استهر كه داراي صدمثقال طال گرديد، نوزده م» 

 مثقال من الذهب تسعه عشر مثقاال منها اهلل( 

من، همه ي عايدات »بهاء اهلل، عالوه بر اين ، منابع ديگري نيز براي زكاه معين كرده وگفته است: 

دم، كه بايد همه موقوفات را، كه پيش از اين به خيرات اختصاص داشت، براي خدا] زكاه[ اختصاص دا

« ) ي آنها بدست من و پس از من ، بدست پسران و جانشينانم ، وپس از آن ها، به بيت العدل برسد.

 (11اقدس، ص

بهاءاهلل بطور كلي، همه زكاه ها و عايدات و ديه ها را، كه از سوي بهائيان پرداخت مي شود، دستور داده 

 پائين تر ، از چگونگي بيت العدل سخن خواهيم گفت.است كه پس از او به اولياي بيت العدل بدهند. 

اينك در پائين، اشاراتي نيز، به چگونگي نظامات، تشكيالت ديني و سازمان اداري و محافل مذهبي و 

 بعضي آداب و رسوم واعياد بهائيان مي شود. 

 نظامات وتشكلیالت مذهبی آئین بهایی

 ن وظيفه ي بيت العدل اعظم و محافل پائين تر از آ 

 بيت العدل هاي صغري و درجات محافل مذهبي 

 درآمد بيت العدل اعظم و محافل ديگر بهائيان 

 الغاي روحانيت و تقليد و اجتهاد درآئين بهء 

 بهائيان روزهاي مقدس و تعطيالت مخصوصي دارند 

 منابع برخي عقايد ، آداب و احكام آئين بهاء 

 اقتباس از سخنان تورات 

 دارالشوري» منشأ تشكيل بيت العدل يا» 

 اقتباس از مذهب درزي 

 

 نظامات و تشكیالت مذهبی آئین بهائی

سازمان اداري و تشكيالت مذهبي آئين بهائي، مانندگي زيادي به سازمان و تشكيالت دين مسيح ، 

ودرجات روحاني آن نيز، شباهت بسيار نزديكي به درجات روحاني مذهب اسماعيليه دارد: هم چنانكه 

نيت مسيحيت، پاپ دررأس قرار دارد و درجات كشيشان پائين تر از پاپ و تشكيالت در سازمان روحا

كليساهاي شهرستانها به ترتيب اهميت از باال به پائين قرار دارند، تشكيالت داعيان و مبلغان و محافل 

 آئين بهائي نيز، داراي چنان نظامي مي باشند.
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يز، مانندگي به درجات اسماعيليه دارد، وهر كدام از درجات داعيان و وظايف هر كدام آنها در بهائيت ن

افراد بهائي تا حدي مجاز هستند دعوت و تبليغ كنندو بايد درجات پائين تر ، از درجات باالتر از خود، 

 فرمان برند.

برابر اين نظامات ، پس از شوقي ، كه ظاهرا جانشيني خاص براي او تعيين نشد، امور اداري و سازمان 

 انجام مي شود.« ايادي بيت العدل» ائيگري، طبق دستورات مذهبي به

 وظیفه ي بیت العدل اعظم و محافل پائین تر ازآن 

و محافل شهرستانها براي اجراي مصالح بندگان از دستورات بهاء اهلل در « بيت العدل اعظم» تشكيل 

 اقدس است. او، درآن كتاب دراين باره چنين نوشته است:

قرار دهند ودرآن « بيت العدل» دستور داده است كه ، در هر شهر، محفل بزرگي بنام خدا به بهائيان» 

گرد هم آيند، هر چه شماره ي اعضاي آن بيشتر باشد، « بهاء» محفل بزرگ، اعضايي بشماره حروف

افزون گشت، باكي نيست. حضور اين افراد درآن « بهاء» بهتر است؛ واين مقدار اگر از شماره ي حروف

مانند حضور آنها در محضر خداست. آنها چيزهائي مي بينند كه ديگران نميبينند، از اين رو  مجلس،

اعضاي بيت العدل  امينان خدا در ميان مردم و  وكيالن او در زمينند، كه با هم درمصالح بندگان مشورت 

د ق» ين است:عبارات عربي اقدس چن«) مي كنند، وآنچه به صالح مردم و مختار است، اختيار مي كنند

كتب اهلل علي كل مدينه ان يجعلوا فيها بيت لعدل ليجمع فيه من النفوس علي عدد البهاء ، وان زاد 

البأس و يرون كانهم يدخلون محضر اهلل ويرون من ال يري و ينبغي لهم ان يكونوا امناء الرحمان بين 

د لوجه اهلل كما يشاورون في امور هم االمكان و وكالاهلل فيمن علي االرض كلها و يشاورافي مصالح العبا

 « ( و يختاروا من هو المختار

اي در بيت العدل اعظم بر اعض« ولي امر اهلل» چنانكه خواهيم گفت باتيد يك نفر از نسل بهاء اهلل ، بنام 

آن نظارت و رياست داشته باشد، كه اطاعت از فرمان هاي او بر همه ي بهائيان واجب است. اگر چه بهاء 

خوانده است، ولي جانشينان او، خصوصا « بيت العدل»  همه ي محافل بهائي در شهرستان ها را اهلل

بعداز شوقي آن ها را محافل شهرستان ها ناميده و تنها محفل بزرگ را، كه در رأس همه ي آنها محافل 

 خوانده اند.« بيت العدل اعظم» و در مركز بهئيت در شهر عكا قرار دارد، بنام 

اهلل اگر چه  محافل بزرگ بهائيان را سفارش كرده وبه وظايف آنها اشاره نموده است، ولي مجمع بهاء 

خوانده شده وبعداز شوقي انسجام و موجوديت يافته « بيت العدل اعظم» عمومي ايادي بهائيت، كه بنام

احساس كرد است، ضرورت اوضاع ، آئين بهاء  بعد از شوقي ايجاب كرده است . زيرا شوقي رباني كه 

به نمود و« بيت العدل اعظم» براي جانشيني خود و رهبري بهائيت فرزندي ندارد، صحبت از تشكيل 

يعني پايۀ آن را ايجاد كرد و آن را به همه ي سران بهائي اطالع « جنين بيت العدل اعظم» قول خود

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

رطي كه شوقي براي آن ايجاد داد. ولي بعضي از ايادي و مبلغان بهائي با آن مخالفت آغاز كردند. زيرا ش

 كرد، باوصاياي عبدالبهاء درآن مورد تطبيق نمي كرد:

يعني شوقي در يك وصيت نامه مخصوص ، « ولي امر اهلل» عبدالبهاء در الواح وصايا گفته بود، بايد

ناميده خواهد شد، تعيين كند وبايددرآن بيت العدل، هشت نفر از « ولي امر ثاني» جانشين خود را كه

 كه« ولي امر ثاني» جال و ايادي درجه اول بهائي انتخاب كنند و رياست آن هشت نفر از اعضاي آن را ر

 »به انتخاب شوقي براي جانشيني خود تعيين مي شود، به عهده گيرد. عبدالبها نام اين مجمع عالم را 

 خوانده بود.« بيت العدل اعظم

خوانده « جنين بيت العدل اعظم» ه، ومقدمات آن را شوقي از آغاز پيشوائي خود در صدد ايجاد آن بود

بود؛ ولي اقدامات او براي ايجاد آن، با سفارش عبدالبهاء تطبيق نمي كرد، وعلت مخالفت بعضي بهائيان 

 با آن از آنجا بود. اسماعيل رائين مطابق اسنادي كه در اختيار داشته مينويسد:

بارۀ تشكيل بيت العدل اعظم اعالم كرد، به هيچ وجه اولين باري كه شوقي رباني نظرات خود را در»

تعيين جانشين بخصوصي براي خود صحبت نكرد، بلكه همه ي هم خود را متوجه تشكيل بيت العدل 

ناميد. شوقي رباني تأسيس بيت العدل را ، كه سمت جانشيني خودش « تكليف شديد» اعظم كرد و آن را

 مقدم بر هر كار ديگري ميدانست.را داشت، به علت نداشتن فرزند ذكور ، 

شمسي( يعني شش سال قبل از درگذشت خود، پيام ذيل را درباره ي  1588ميالدي )  1051او در سال 

تأسيس هيئت بين المللي بهائي) بيت العدل اعظم( به كليه ي مراكز بهائي جهان ابالغ كرد، وگفت:... 

تأسيس اولين شوراي بين المللي بهائي را ابالغ به محافل مليه در شرق و غرب تصميم خطير و تاريخي 

گانه ملي، كه با كمال جديت در سراسر عالم بهائي به خدمات امريه  0نمائيد... درجه رشد كنوني محافل 

قائلند، مرا برآن ميدارد كه تصميم تاريخي فوق را، كه بزرگترين قدم در سبيل پيشرفت نظم اداري 

محسوب است، اتخاذ نمايم. اين شوراي جديد التأسيس عهده دار حضرت بهاء اهلل درسي سال اخير 

 انجام سه وظيفه مي باشد:

 اول آنكه، با اولياي حكومت اسرائيل ايجاد روابط نمايد.

 مرا در ايفاي وظايف مربوط به ساختمان فوقاني مقام اعلي ، كمك و مساعدت كند. -ثانيا

ه احوال شخصيه، داخل مذاكره شود. وچون اين شوري] با اولياي كشوري در باب مسائل مربوط ب -ثالثا

بيت العدل اعظم[ كه نخستين مؤسسه بين المللي واكنون در حال جنين است، توسعه يابد، عهده دار 

وظايف ديگري خواهد شد، و به مرور ايام به عنوان محكمۀ رسمي بهائي شناخته شده وسپس به هيئتي 

تخاب، معين مي شوند؛ و ظهور كامل ثمرات آن وقتيست كه مبدل ميگردد كه، اعضايش از طريق ان
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مؤسسات متفرعه عديدۀ آن تشكيل گشته بصورت مركز اداري بين المللي بهائي در جوار روضۀ مباركه 

 و مقام اعلي، كه مقر دائمي آن خواهد بود، انجام وظيفه نمايد.

 1580نقل از اخبار امري آذرودي «. ) دشايسته است اين ابالغيه را به وسيله لجنۀ ارتباط منتشر نمائي

 (...5و4ص  0و8شماره هاي 

 چنين مي گويد:« بيت العدل اعظم» قبل از تشكيل « دين حضرت بهاء اهلل »شوقي در كتاب 

صعود حضرت عبدالبهاء خاتمه اولين عصر، يعني عصر رسولي ديانت بهائي را مشخص كرده ، و شروع »

د ظهور تدريجي نظم اداري شود، اعالن نمود. تأسيس اين نظم اداري عصر تكوين را كه، مقدر است شاي

را كه باب بشارت داده؛ اصل آن را بهاء اهلل نازل فرموده، و كيفيت آن را عبدالبهاء در الواح و صاياي 

خودتدوين فرموده، و پايه هاي آن را هم اكنون ، هيئتهاي محلي و ملي كه از طرف مؤمنين انتخاب مي 

يان گذاري مي نمايند. وهمين هيئتهاي ملي و محلي زمينه را جهت تأسيس آن هيئت جهاني، شوند، بن

 خواهد شد، فراهم مينمايد.« بيت العدل اعظم» كه بعدا موسوم به 

همين هيئت جهاني به همكاري اينجانب، كه رئيس آن و مبين مجاز تعاليم بهائي مي باشم، امور جامعۀ 

« ره نموده ودر محل دائمي خود در ارض اقدس تأسيس و مستقر خواهد شد بهائي را به هم مرتبط وادا

 (...10) اسرار صعود ص

را انتخاب كرده و آن مركز « بيت العدل اعظم» سرانجام ، شوقي رباني پس از بيست و نه سال، اعضاي 

ار امري اخب را تشكيل داد. اين انتصاب نامۀ هيئت بين المللي بهائي حيفا، به دستور شوقي رباني در

 بهائي وبا مقدمه اي به اين شرح چاپ شده است: 120سال 

حضرت ولي امر اهلل كرارا به اعضاي هيئت خاطر نشان فرموده اند كه، اقدامات روحاني و اداري در اين »

كشور، بايد مبتني بر لوح كرمل باشد... سفينه اهلل شريعت الهي و اشاره به بيت العدل عمومي است، كه 

بين المللي كنوني، جنين آن است وبايد پس از طي مراحل متوالي، به بيت العدل تبديل و در هيئت 

 همين كوه مقدس] كرمل[ مستقر گردد، و وظايف مقدسه ي خود را انجام دهد.

 اعضاي هيئت بين المللي بهائي به شرح ذيل است:

 بط بين ولي اهلل وهيئتايادي امراهلل، امه البهاء روحيه خانم ماكسول] زن شوقي[ عضو را-1

 رئيس. -ايادي امراهلل ، چارلز ميسن ريمي-8

 نائب رئيس. -ايادي امر اهلل، امليا كالنز-5

 منشي. -ايادي امر اهلل ، ليرووي ايواس-4

 عضو سيار. -ايادي امر اهلل، يوگوجياگري-5

 امين صندوق. -ايادي امراهلل، امه اهلل جسي رول-1
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 معاون منشي براي مكاتبه با غرب. -اتل رول ايادي امراهلل، امه اهلل-1

 معاون منشي براي مكاتبه با شرق. -ايادي امر اهلل ، لطف اهلل حكيم-8

 نيز تعيين شد. 1055مي  4امه اهلل سيلوانا آيواس، طبق تلگراف مورخ  -0

باني ر به نظر منشعبين فعلي و اشاره اي كه خود شوقي« بيت العدل اعظم» انتصاب اين عده به عضويت

 ]معروف شده است[. ...« جنين بيت العدل اعظم» كرده، به 

هنگامي كه اين انتصاب از جانب شوقي رباني صورت گرفت، وبه ظاهر همه ي محافل روحاني و ملي 

 را بعد از« جنين بيت العدل اعظم»بهائيت در جهان آن را قبول كرده، وهيئت شوراي بين المللي، يا 

سازمان بهائيت دانستند، ولي هنوز چندي از اين انتصاب نگذشته بود كه،  مرگ شوقي اداره كننده

ناگهان زمزمۀ مخالفت بلند شد. زيرا عده اي آن انتصابات را صحيح ندانسته ودر صالحيت و شخصيت 

 148اسماعيل رائين، انشعاب در بهائيت، چاپ مروي تهران، از صفحه « ) انتخاب شوندگان شك كردند. 

 ( 158تا 

يد علت مخالفت ايادي بهائي با اعضاي انتصابي بيت العدل اعظم ، كه توسط شوقي افندي صورت شا

گرفت، اين باشد كه اكثريت آنها غربي) اروپائي يا امريكائي( بودند، در صورتي كه سران و مبلغان 

نزديكان  تيشرقي، انتظار داشتند كه از آنها انتخاب شوند. چنانكه قبال از قول صبحي نقل شد، شوقي ح

خود را رانده، و كار به جائي رسيده بود كه، جز آمريكايي ها همه از دورش پراكنده شدند. مهمترين 

 علل انشعاب بهائيان بعد از شوقي، چنانكه گذشت، همين مسأله بوده است.
 

 بیت العدل هاي صغري و درجات محافل مذهبی

م وجود دارد كه در مركز بهائيان برقرار مي چنانكه گذشت در جامعه بهائيت فقط يك بيت العدل اعظ

شود، و شماره ي اعضاي آن ، طبق دستور بهاء اهلل بايد نه نفر باشد، اعضاي آن از ميان بيت العدل هاي 

صغري و محافل شهرستان ها انتخاب و به مركز فرستاده مي شوند. اعضاي اين بيت العدل اعظم، سالي 

ان و مبلغان شهرستان ها در محافل و تشريع وتغيير احكام آئين يكبار عوض ميشوند. تعيين نمايندگ

بهاء وصادر كردن دستورات مذهبي براي بهائيان و اداره ي سياسي امور محافل شهرستان ها، از وظايف 

 است.« بيت العدل اعظم» اين مجلس، يعني

و دول حكومت كند،  آرزوي بهائيان اينست كه روزي برسد كه بيت العدل اعظم آنها ، برهمه ي  ملل

وضامن اجراي زندگي مسالمت آميز باشد، و وحدت فرهنگ، سياست، مذهب و زبان را جامه ي عمل 

 پوشاند.

پس از بيت العدل اعظم، بيت العدل  هاي كوچك قرار دارند، كه در پايتخت هاي كشورها تشكيل 

اعضاي آنها، كه نسبت به  مي نامند، كه« بيت العدل صغري» ميشوند. اين بيت العدل هاي كوچك را
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محافل شهرستان ها مركزيت دارند، از ميان محافل شهرستان ها انتخاب مي شوند. هم چنانكه اعضاي 

 بيت العدل اعظم  از ميان اعضاي بيت العدلهاي صغري، برگزيده مي شوند.

ميخوانند، « لديمحافل شهري و ب» محافل شهرستانها در درجه ي سوم اهميت، قرار دارند و آنها را بنام

 كه در شهرستان ها ودر بخش هاي بزرگ تشكيل مي شوند.

( نفرند واز بهائيان شهري و بالغ برگزيده ميشوند، وبرمحافل پائين 0شماره ي اعضاي اين محفلها، نه) 

 تر رياست و نظارت دارند.

ك شهرها وباالخره در درجه ي چهارم، محفلهاي كوچكي هستند كه در قريه ها و محله هاي كوچ

تشكيل مي شوند و بزرگان قريه و محل، در آنها گرد هم ميآيند و در مصالح ديني و دنيوي خود با هم 

 تبادل افكار و مشورت ميكنند.

اين گونه محافل كوچك بهائيت بقول بهائيان بسيارند و در حكم هيأت هاي مذهبي و كليساهاي كوچك 

 مسيحيان هستند، كه جنبه ي محلي دارند.

مشر  »تذكر داده شود كه، قبل از تأسيس بيت العدل اعظم توسط شوقي، به بزرگترين محافل بهائي بايد

 گفته مي شد ، كه بيت العدل جاي آن ها را گرفت.« ق االذكار

نظامات و تشكيالت محافل بهائيت، مانند نظامات وتشكيالت مسيحيت و شبيه انجمن هاي شهري مي 

ذهبي و زندگي خود، در هر جا كه باشند، باين محفلها رجوع ميكنند نه باشند. بهائيان در اختالفات م

به مقامات دولتي و قضائي و در حقيقت درهر كشور وجائي كه باشند، احساس بيگانگي و استقالل 

 ميكنند و دستورات محافل خود و بيت العدل اعظم را بر هر قانون ودستور محلي ترجيح ميدهند. 

 و محافل دیگر بهائیاندرآمد بیت العدل اعظم 

درآمد بيت العدل اعظم را ، ديه ها وكفاره هائي كه از جرم و گناهان، مانند جريمه از گناه كاري، و امثال 

بايد هر زن ومرد زناكار، درباره » ... آن گرفته ميشود، تأمين مي كند. وچنانكه بهاء اهلل گفته است:

وبجز اين گونه درآمدها، بهاء « ن به بيت العدل بدهند... مثقال طال ، ودر بار دوم، دو برابر آ 0نخست 

هر گاه كسي ثروتش باندزه ي صد مثقال طال برسد، نوزده درصد آن به عنوان » اهلل مقرر كرده است كه:

به بيت العدل اعظم داده شود، وهمچنين همه ي عوائد موقوفات، متعلق به بيت العدل است، « زكات » 

 به عالوه ي هديه ها.

 الغاي روحانیت و تقلید و اجتهاد در آئین بهاء

بهاء اهلل مسأله روحانيت را ممنوع و لغو كرده و گفته است: سران بهائي و مبلغان و داعيان آئين بهاء 

نبايد از ديگران در ظاهر و لباس و كار و شيوۀ زندگي، امتياز داشته باشند، بلكه آنها بدون تشريفات و 
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د ديگران هستند از اين رو، منبر رفتن و پيشنمازي و وعظ و خطابه در آن آئين تشخيص و امتياز ، مانن

 لغو شده است!

ولي در عين حال، مبلغان و داعيان آنها، بايد به فنون بحث و جدل و عقايد و كتاب هاي اديان ديگران 

شه ي او بحث كامال آشنا باشند، و وضع طرف مقابل خود را خوب درك كنند وبا او، برابر افكار و پي

كنند؛ از اين رو، چنانكه قبال اشارت كرديم حال روحانيان و مبلغان بهائيگري مانندگي نزديكي به 

مبلغان و داعيان اسماعيليان قديم دارد، يعني: مانندآنها امتيازي از ديگر مردم ندارند و به فنون بحث 

ي او سخن ميگويند، يعني: طرف و جدل آشنا هستند و با طرف بحث خود، بقدر عقل و فهم وانديشه 

را با لطايف الحيل به دام مي اندازند.) درباره مذهب اسماعيلي و شناختن عقايد و صفات مبلغان آن، 

 رجوع كنيد به: دكتر يوسف فضائي: مذهب اسماعيلي ، چاپ انتشارات عطائي، بخش دوم. ( 

ي تحقيق از مذهب آنها شركت كه من در بعضي جلسات عمومي بهائيان گاهگاهي برا 1550در سال 

ميكردم، از نزديك وضع و روش مبلغان بهائي را مشاهده ميكردم. درست بيادم هست كه طرف بحث 

او، بتمام فنون بحث و جدل آشنا بود و در عين حال « آقاي محمد حسيني» من، مبلغي بود بنام 

ر كس برابر فهم ودرك و فكر او، ميكوشيد با اخالق بسيار پسنديده اي با ديگران برخورد كند، وبا ه

آغاز سخن ميكرد، وتا حدودي به مسائل و عقايد اديان مختلف وارد بود؛ آيات قرآن و احاديث زياد 

حفظ بود. پيروان بهائيگري، عموما دركيش خود متعصب سختي دارند وهر كس به سهم خود ميكوشد، 

نظر ديگران بهتر و بزرگتر و مهمتر نماياند؛  تا به پيشرفت مرام خود كمك كند و خود و آئين خود را در

از اين رو، هيچكس از بهائيان باكي ندارد كه در اين راه مرتكب مبالغه و كذب شود، في المثل تعداد 

همكيشان خود را در جهان صد برابر نشان دهد! روي اين مبنابه درستي روشن نيست كه تعداد بهائيان 

 چند نفر است.

نام ديني خود را پنهان ميدارند وكيش خود را مخفي ميكنند؛ مگر در مواقعي كه  بهائيان تاميتوانند

مصلحت ايجاب كند تا خود را معرفي كنند. روي اين اصل، ميان بهائيان رموز واصطالحاتي هست كه 

خطاب مي « احباب» يا « احباء » درميان ديگران با آن اصطالحات سخن ميگويند. في المثل خود را 

 كنند.

ائيان وهمچنين بابيان) اهل بيان( كينه ودشمني سخني با روحانيان شيعي دارند و تا ميتوانند ، در به

فرصت هاي مناسب، از آن ها بدگوئي ميكنند، ودر اين راه حتي به آيات قرآن و روايات اسالمي ، كه 

ه ل ميكنند. چه آنكدرآن ها احيانا) به ادعاي آنها( از نكوهش بعضي روحانيون سخن رفته باشد، استدال

 بزرگترين مخالف و دشمن ديني آنها هم در زمان باب وبهاء و هم در حال حاضر روحانيون هستند.

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

بهائيان، از آنجا كه هميشه در افكار مذهبي خود غوطه ورند و دلبستگي سختي به كيش و مذهب خود 

جا كه باشند، عاريه زندگي مي  دارند، ومركز كيش آنها هم در جاي ديگر قرار دارد، تو گوئي كه در هر

كنند، وتوجهي به مقررات زندگي محيط خود ندارند وسعيشان برآنست كه: به دين خود خدمت و 

قوانين مذهبي  خود را اجرا كنند ونتيجتا ، خود را از افراد محيط زندگي اي كه درآن هستند، از آن 

 ي شمارند.خود نشمارند، يعني آنها مذهب خود را مقدم بر مليت خود م

  بهائیان روزهاي مقدس و تعطیالت مخصوصی دارند.

روي اين مبنا آن ها، آئين زندگي ويژه ي خود دارند. في المثل روزهاي مقدس و تعطيالت ملي 

مخصوصي دارند كه بجز روزهاي مقدس و تعطيالت ملي ايرانيان است ، تنها در عيد نوروز ، آنهم بخاطر 

 ، جشن مي گيرند.مصادف بودن آن عيد  فطرشان

 روزهائي كه درميان بهائيان تعطيل و اشتغال بكار درآنها حرام شمرده شده از اين قرار است:

 روزهاي اول و دوم ماه محرم، كه روزهاي ميالد باب وبهاء مي باشند.-1

 تعطيل شمرده شده است.« عيد فطر» روز عيد نوروز ايرانيان، كه بعنوان-8

 برابر با اول ارديبهشت كه روز به اصطالح عيد بعثت بهاء اهلل است.روز بيست و يك آوريل، -5

 روزي كه بهاء اهلل درباغ رضوان بغداد براي اولين بار مأموريت خود را به بابيان اعالم كرد.-4

 سيد علي محمد باب . اعدام روز -5

 روز درگذشت بهاء اهلل.-1

قوميت و محيط پيدايشش را تائيد كند و مورد احترام بنابراين، آئين بهاء منشاء ايراني ندارد تامليت و 

قرار دهد، بلكه مذهبي است كه بر منابع و عقايد وآداب و رسوم مختلطي بنا شده است كه ميتوان آن 

ها را در ميان افكار و عقايد و آداب و فلسفه هاي ملل گذشته و فرهنگ تجدد خواهي غربي جستجو 

 كرد.

 ع و سرچشمه عقايد و احكام آئين بهاء اشارت مي شود. اينك در پايان به برخي مناب
 

 منابع برخی عقاید، آداب و احكام آئین بهاء
 

درباره ي آئين هاي باب وبهاء، چنانكه در ضمن مطالب بخشهاي گذشته اشارت كرده ايم، ميتوان گفت 

ي و اظ عقايد كالممنابع احكام وعقايد آن كيش ها بيشتر متكي به بعضي فرقه هاي دين اسالم، واز لح

عبادات ، دنباله ي بعضي روايات ضعيف اسالم ميباشند، واساس بابيگري و بهائيگري، چنانكه در كتاب 

هاي ايقان و الفرايد به تفصيل بيان شده است، بر بعضي آيات قرآن و روايات تأويل شده شيعه نهاده 

 شده است.
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ي باصطالح آسماني خود را به سبك قرآن نوشته عالوه براينكه سيد علي محمد باب وبهاء اهلل كتابها

اند، چنانكه باالتر گذشت، بيشتر كلمات و جمالت قرآن را، با ديگر گونيهاي مورد استفاده قرار داده 

اند. گذشته از اين ها، آندو دين آور ، بيشتر احكام و عبادات آئين خود را، شبيه احكام و عبادات اسالم 

فتن، نماز خواندن و روزه گرفتن و نماز ميت خواندن ، چنانكه به بعضي از آن ساخته اند، مانند زيارت ر

 موارد اشارت شد.

بهائيان ، روش تأويل را نيز از صوفيه و اسماعيليه گرفته ويا از آنها تقليد كرده اند. گونه ي عقايد 

ليان عقايد اسماعي بهائيان درباره ي قيامت، بهشت و دوزخ ، ارتباط بسيار نزديك و مانندگي سختي به

نزاري دارد، كه حسن دوم در الموت آن را توجيه كرده است. ) درباره ي عقايد اسماعيليان نزاري نگاه 

كنيد به : روضه التسليم تأليف خواجه نصير طوسي، وجه دين تأليف ناصر خسرو و نيز كتاب اسماعيليه 

 ، تأليف يوسف فضائي ، چاپ انتشارات عطائي.( 

ن بهائيان در اين موارد كه هر پيامبري و شريعتي دوره و مدتي معين و مهلت محدودي همچنين سخنا

دارد وبا ظهور امام قائم و پيامبر مرسل ديگري به پايان ميرسد، واهميت گذاشتن بحروف جمل وحساب 

و سپس  «باب امام» ابجد ... اقتباساتي از اسماعيليان ميباشد. اين كه مي بينيم سيد باب، ابتدا خود را 

معرفي كردى! از منابع و عقايد « پيامبر مرسل» و باالخره « مهدي موعود» پس از آن « امام غايب» 

اسماعيليان نزاري تقليد و اقتباس كرده است، چنانكه عقايد اسماعيليان در اين مسائل در مجلد سوم 

 جامع التواريخ به تفصيل آمده است.

 اقتباس از سخنان تورات

ائيان در باب اتحاد سياسي و مذهبي و زباني و انساني، كه بهاء اهلل اعالم كرده است، بسيار ايدئولوژي به

خداوند مي گويدبراي من منتظر باشيد، زيرا كه قصد من » شبيه به اين آيۀ تورات است كه ميگويد: 

از خواهم داد تا اينست كه امتها را جمع نمايم و ممالك را فراهم آورم، درآن زمان، زبان پاك به امتها ب

نبي ،     تورات، كتاب، «. ) جميع ايشان اسم يهوه را بخوانند و بيك دل و زبان او را عبادت نمايند

 ( 0و8باب سوم، آيه 

بطور كلي در دينها و مذاهبي مانند يهوديت، مسيحيت، دين زردشت  و مذهب شيعه، كه درآن ها 

يرومند و مصلحي بزرگ برخواهد خاست و جهان واينكه در پايان جهان شخصي ن« مهدويت » موضوع 

را پر از عدل و داد خواهد كرد، مورد اعتقاد بوده است. ونيز موضوع اتحاد انساني در حكومت، زبان و 

مذهب در حكومت مهدي آرزو شده است و آن را يكي از وظايف آن مهدي شمرده اند . چنان كه در 

تأليف عالمه ي مجلسي و كتاب بحاراالنوار بتفصيل « ينحق اليق» روايات مذهب شيعه ، مانند كتاب 

 بيان شده است. 
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بهاء اهلل هم كه خود را همان مهدي معرفي كرده بود، مي بايستي عملي شدن آن آرزو را  اعالم كند تا 

ز ا پيروان بسياري داشته باشد. اما چنين واقعه اي نه در زمان بهاء اهلل و نه بعد از او اتفاق نيفتاد، بلكه

 آن پس مردم جهان بيشتر از پيش از اين مسلك بيرون رفتند و پراكنده گرديدند.

از راه تحقيق ميتوان گفت: يكي از منافع بهاء اهلل در پيشنهاد اين ايدئولوژي ، يعني تساوي حقوق زن 

ومرد، اشتراك و اتحاد جوامع انساني در سياست، زندگي اجتماعي و برقراري حكومت جهاني، 

ين چگونگي تربيت كودكان، كتاب جمهوريت افالطون ومدينه ي فاضله ي فارابي و نداهاي ملل وهمچن

غربي در موردآزادي انسان و حقوق بشر و مسأله تشكيل جامعه ملل متحد و ... بوده است كه در زمان 

 بهاء اهلل در همه جا مورد بحث قرار داشت.
 

 «دارالشوري»منشأ تشكیل بیت العدل یا 

ء اهلل درباره ي تشكيل بيت العدل، كه دور انديشان و مصلحان درآن گرد هم آيند ومشكالت حكم بها

 بندگان خدا را حل و فصل كنند، شايد از اين آيه هاي قرآن تقليد و اقتباس شده باشد كه درآن ميگويد:

وشاورهم في ) ...  50سوره آل عمران، آيه « ) اي پيامبر در كارها با اصحاب خود مشورت كن...»... 

 االمر...( 

و مؤمنان كساني هستندكه فرمان خدا را اجابت كردند و نماز بر پا داشتند و » وآيه ي ديگري:

 (58سورۀ الشورا، آيه ي «. ) كارهايشان در ميانشان بوسيله ي مشورت و شورا است

د را بوسيله ي هم چنانكه پيامبر اسالم كليه ي امور ديني ، اجتماعي و سياسي مسلمانان پس از خو

يعني: وقتي امت « التجتمع امتي علي خطاء» اين دو آيه بشوراي مسلمانان واگذاشته و فرموده است: 

 من بيك امري اجتماع كنند خطا نمي نمايند. 

 بهاء اهلل هم شايد درتشكيل بيت العدل و دارلشورا،ناظربه اين موارد بوده باشد.

به تشكيل دارالشوري و بيت العدل داد، يعني در نيمه هاي قرن  گذشته از آنها، در زمان بهاء كه دستور

نوزده ي ميالدي، در اغلب كشورهاي اروپائي، بخصوص كشور انگليس ، مجالس شوراي ملي به عنوان 

 تأسيس شده بود. « دارالشوري» 

د وبه طور كلي وضع تكامل اجتماعي و سياسي ملل متمدن جهان، خصوصا در اروپا، به حدي رسيده ب

كه نظامهاي استبدادي مبتني بر فئوداليزم ، جاي خود را بمرحلۀ نظام اجتماعي ، افكار ليبراليسم 

سياسي مبتني بر رعايت آزادي فردي و دادن حق رأي ومشورت به افرادملل، وتشكيل مجالس شوراي 

صوص در ملي شيوع يافته، وجامه ي عمل پوشيده بود. واين وضع به تدريج در ممالك آسيايي و بخ

آسياي جنوب غربي تأثير كرده و ملل آن ممالك به اين فكر افتاده بودند كه ، دولتهاي متكي بر مجلس 
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و قانون و آزادي شركت در امور سياسي به وجود آورند، وبه خصوص حكومتهاي شورائي و حزبي تشكيل 

 دهند.

يله ي رهبران آئين بهاء، مطابق به وس« بيت العدل» يا « دار الشوري» بنابراين، فكر ايجاد و تأسيس 

مقتضيات تكامل اجتماعي و در رابطه با اوضاع اجتماعي جهان بوده است. به ويژه كه بيشتر مشاورين 

 آن ها، اروپائي و آمريكايي بوده اند.

 

 اقتباس از مذهب درزي

 و لبنان،گروهي هستند منسوب به فرقه ي اسماعيليه در اطراف فلسطين « دروز» فرقه ي درزيان يا 

از « درزو -درزيان»كه در حدود قرن دهم هجري در آن حدود پيدا شده اند . وجه تسميه ي آنها به 

آنجهت است كه چون پيشواي نخستين آنها يك نفر درزي )خياط( بود كه ادعاي پيشوائي و احيانا 

 و درزيان ناميده اند.« دروز»پيامبري كرد؛ از اين رو، پيروان او را 

تقسيم كرده  10ال را به نوزده ماه و ماه را به نوزده روز و بيشتر احكامشان را بر مبناي عدد درزيان، س

اند. از اين جهت بعضي گفته اند: سيد باب، تقسيم بندي سال را به نوزده ماه و هر ماه را به نوزده روز، 

 ست.را اساس احكام خود قرار داده، از مذهب درزيان اقتباس كرده ا 10واينكه عدد 

در زيان سال وماه را نوزده نوزده كرده اند وساير احكام خود » ... صاحب كتاب احقاق الحق نوشته است:

را نيز بنوزده نهاده اند... جناب باب بعضي احكام وعقيدت خود را وبخصوص آنكه ماه و سال و احكام 

 ( 145احقاق الحق، ص  « )نوزده قرار داده، از درزيان اقتباس نموده است... –خود را، برنوزده 

پس از سيد باب، بهاء اهلل وعبد البهاء نيز در فلسطين ارتباطهائي با درزيان داشته اند. چنان كه منشي 

عبدالبهاء در ضمن مسافرت هاي » ... مخصوص عبدالبهاء يعني صبحي مهتدي در اين باره نوشته است: 

زياده « دروز» ال درزيان رفت و با اقوام خود در اطراف فلسطين، يك سفر به قريه ي ابوستان و مح

اظهار دوستي مي كرد و آنان نيز بي اندازه بوي عالقه نشان ميدادند و خيلي رعايت حال آنها را درعقايد 

 (154ص  1544)صبحي : پيام پدر، چاپ تهران، « مي نمود... 

 صله ي اين كتاب مختصر بيروناين اشاراتي بود به برخي از احكام آئين باب وبهاء كه بيش از اين از حو

است. اينك در پايان اين بخش، اشاراتي كوتاه نيز به بعضي انتقادهائي كه از بهائيگري كرده اند، مي 

 شود تا حقيقت امور بيشتر درك و نمايان گردد.
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 برخی ایرادها و انتقادات دربارۀ آئین باب وبهاء

 شامل تأليفاتي از:

 محمد تقي همداني 

 زعيم الدوله 

 عتضاد السلطنه ا 

  عبدالحسين آواره 

 احمد كسروي 

 

 برخی ایرادها و انتقادها دربارۀ آئین هاي باب وبهاء

قصد ما در اينجا بررسي بهائيگري و اثبات ابطال آن كيش است، منظور ما اينست كه نمونه هائي از 

ز اننده آگاهي هائي نيايرادهاي منتقدين و معترضان به بهائيگري را نقل كنيم و در ضمن آنها، براي خو

 حاصل شود.

در باب كيشهاي باب وبهاء، كسان بسياري از اهل اسالم و غيره رديه نوشته و از آنها ايراد گرفته اند، 

كه سبك و شيوه ي ايراد گيري آنها با هم متفاوت است. زيرا هر كدام به گونه ي ويژه اي برآن خورده 

شده و براساس آنها، ايراد گرفته اند، كه ميتوان كتابهاي ذيل را گرفته اند؛ وهر كدام از راهي ويژه وارد 

 از آن ها شمرد:

 كتاب احقاق الحق، تأليف محمد تقي همداني.-1

 مفتاح باب االبواب، تأليف زعيم الدوله.-8

 فتنه ي باب، تأليف اعتضاد السلطنه.-5

 كشف الحيل،تأليف عبدالحسين آواره.-4

 بهائيگري تأليف كسروي.-5

ابهاي ديگري كه ذكر آنها در اينجا ميسر نيست؛ ولي مورد نسبتا جالبي كه به نظر من رسيده و وكت

ميتوان آن را مورد انتقاد قرار داد، اين است كه بهائيان دالئل ثبوت نبوت يك مدعي پيامبري را چهار 

 چيز مي دانند:

 دعوي نبوت. -1

 استقامت وپايداري درآن ادعا.-8

 تشريع دين.-5

 ذ كالم او.نفو-4
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سيد باب و بهاء اهلل ، هر دو شان داراي اين » اما، اگر در تاريخ باب وبهاء كنجكاو شويم، خواهيم ديد كه 

چهار شرط نبودند. زيرا سيد باب چند بار از دعوي خود توبه كرد وپايداري و استقامت خود را شكست؛ 

ه هاي خود دوري كرده است، چنان كه در توبه نامه ي او، كه درآن از دعوي خود بيزاي جسته و از گفت

 بخش دوم نقل شد، حاكي از عدم پايداري بر ادعايش مي باشد.

در اين زمينه، سيد باب در نامه اي كه به ناصرالدين شاه نوشته، ازادعايش برگشته و بردعوي خود 

 پايداري نكرده است. اينك متن نامه ي او: 

مستحقه كه ظهورات فضل و رحمت خود را، در هر حال بر كافه فداك روحي الحمد اهلل كما هو اهله و »

ي عباد خود شامل گردانيد، بحمد اهلل ثم حمد اله، كه مثل آن حضرت ]ناصرالدين شاه[ را ينبوغ رأفت 

و رحمت خود فرموده، اشهد اهلل من عنده كه اين بنده ي ضعيف را قصدي نيست كه خالف رضاي 

اشد، اگر چه بنفسه وجودم ذنب صرف است ولي چون قلبم موقن بتوحيد خداوند عالم و اهل واليت او ب

خداوند جل ذكره و به نبوت رسول او) ص( و واليت اهل واليت اوست و لسانم مقر بر كل ما نزل من 

عنداهلل است، اميد رحمت او را دارم ومطلقا خالف رضاي حق را نخواسته ام، واگر كلماتي كه خالف 

لبم جاري شده، غرضم عصيان نبوده ودرهر حال مستغفر و تائبم حضرت او را واين رضاي او بوده، از ق

بنده رامطلق علمي نيست، كه منوط بادعائي باشد، استغفراهلل ربي واتوب اليه من ان ينسب الي امر و 

بعضي مناجات و كلمات كه از لسان جاري شده دليل برهيچ امري نيست و مدعي نيابت خاصه ي حجت 

سالم را محض ادعاي مبطل است، واين بنده را چنين ادعائي نبوده و نه ادعائي ديگر مستدعي عليه ال

از الطاف حضرت شاهنشاه ]يعني ناصرالدين شاه كه وليعهد بوه[ چنان است كه اين دعاگو را بالطاف 

 «عنايات و بسط رأفت و رحمت خود سرافراز فرمائيد و السالم. 

منسوب به حاجي ميرزا جاني نوشته شده « نقطه الكاف» ، هم در كتاب اين متن توبه نامه ي سيد باب

وهم در كتاب ناسخ التواريخ .ادوارد براون نيز، عين خط سيد باب را، كه آن توبه نامه را به ناصرالدين 

 شاه نوشته در كتابش نقل كرده است.

شده است؛ بهاء اهلل نيز، در  سيد باب دراينگونه توبه نامه ها، دعوي خود راشكسته و منكر ادعاي خود

مدت عمرش دعوي و ادعاي خود را از مسلمانان آنجا مخفي مي كرده است؛ همچنان پسرش عبدالبهاء 

از روزي كه بهاء اهلل وكساني را به عكا كوچاندند، روش و آئين » صبحي در اين باره چنين نوشته است:

ردم مسلمان مي شناسانند وخود را پيرو روش مسلماني مانند نماز و روزه نگه ميدارند و خود را بم

حنفي مي نمايانند و هر آدينه، عبدالبهاء به مسجد ميرود و پشت سر پيشواي مسلمانان مانند ديگران 

 نماز مي خواند...
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عبدالبهاء روزهاي آدينه پيش از ظهر به مسجد ميرفت و پشت سر پيشواي مسلمانان سني، كه درآنجا 

بسته نماز ميخواند و خود را مسلمان مي نمود و در ماه رمضان هم، خويش  روش حنفي داشتند، دست

را روزه دار نشان ميداد و گاهي كه در انجمني با دانشمندان و با بزرگان مسلمان روبرو ميشد، از برتري 

كيش مسلماني سخن ميگفت و چنان رفتار ميكرد كه مردم آن سرزمين، آنها را مسلمان ميدانستند و 

 (155و  88صبحي: پيام پدر، صفحات « ) ميكردند كه آنها ديني تازه آورده اند..گمان ن

بموجب اين شواهد وداليل، هم باب، وبهاء هر دو ، يكي از شروط چهار گانه ي پيامبري را كه بقول 

خودشان عبارت از پايداري و استقامت برادعاي نبوت باشد، نداشتند و اين ايراد بزرگي است به بابيان 

 بهائيان در اين موضوع.  و

 برخی از ایرادهاي كسروي بر بابیگري و بهائیگري

 كسروي، در باره ي آئين بهاء چنين نوشته است:

بكيش بهائي ايرادهائي بسيار توان شمرد، ولي ما چون فرصت كم داريم جز بچند ايراد بزرگ نخواهيم 

« ابيگريب» ، به اين معنا كه اين كيش بر روي پرداخت: ... اين كيش چنانكه ديده شد، پندار بر پندار است

 و آن بر روي ... نهاده شده است.« شيخيگري » و آن بر روي

كرده واز گفته هايش چنين پيدا است « من يظهره اهلل» ... چنانكه گفتيم باب كه در نوشته هاي خود ياد

، ديني بنياد نهاده و شريعتي كه پيدايش او در آينده ي دوري خواهد بود، باب كه با رنج وگزند بسيار

گذارده بود، اميد ميداشت كه سالها دين او بر پا و شريعتش روان خواهد بود، و پادشاهان از ميان پيروان 

او خواهند برخاست؛ ولي ديده شدهمانكه باب كشته گرديد، ميرزا حسينعلي برخاست و بهمان دعوي) 

 دين باب را بيكباره از ميان برد.دعوي من يظهره اللهي( بنياد بهائيگري گذاشت و 

اكنون جاي پرسش است ، كه: در يكزمان بدو دين و شريعت چه نيازي مي بود؟ بايستي چند سال 

نگذشته و هنوز روان نشده نابود گردانيده شود؟ چرا بايستي ديني و شريعتي از نو بنياد نهاده شود؟ 

 ..اين يكي از ايرادهائي است كه به بهائيان توان گرفت.

آيا راست بوده، كه باب مهدي مي بوده و آن دين و شريعت را بدستور خدا گزارده؟ اگر راستست، پس 

چه شد كه ده واندي سال نگذشته ، بهاء كه به گفته ي خود خداي كوچكي بوده ، برخاسته و دين و 

نكه بپرسيد: علت آ شريعتي ديگر بنياد نهاد؟ چه شده كه دين باب را از ميان برده؟ شما اگر از بهائيان

برانگيختگان يكي پس از ديگري آمده چيست؟ پايخ خواهند داد: چون، هر زمان مقتضاي ديگري دارد، 

 بايد هر زمان يكي از مظاهر امر اهلل برخيزد و شريعتي مطابق مقتضيات زمان بگذارد.
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اء اهلل ا برخاستن بهبسيار خوب، اين سخنتان را پذيرفتيم، ولي در سيزده سال كه از كشته شدن باب ت

گذشته آيا مقتضيات زمان ديگر شده؟ آيا شريعت باب هنوز پا برجا نشده و كتاب شريعت او) بيان( نا 

 انجام مانده، كهن گرديده؟ آيا چنين سختي را توان پذيرفت؟

به  ازيبها دو سال بزرگتر از باب مي بوده، اگر خدا خواسته بوده، كه بهاء برخيزد و دين بياورد ، چه ني

سيد باب و برخاستن او و شريعت آوردنش مي بوده؟ چرا از نخست خود بهاء برانگيخته نشده؟... 

ميگويند: هر پيامبر بزرگي بايد پيش از او مبشري برخيزد ، چنانكه يحيي مبشر مسيح بود، باب نيز 

دروغ  ليلست ، بلكهمبشر بهاء بوده. بايد گفت اينكه پيش از هر پيامبري مژده رساني الزم است، بي د

بودنش آشكار ميباشد. در اين مورد تنها داستان يحيي با عيسي هست كه آنهم ارجي از نظر تاريخ 

نميدارد. گذشته از اين مبشر بايد مژده رسان باشد ، نه آنكه خود را برانگيخته اي نماياند وديني گزارد، 

و مهدي، بدان سان كه عقيده ي شيعيان  ميداشته« مهديگري» آنگاه مانيك ميدانيم كه سيد باب دعوي

 و ديگران مي بوده، خود جداگانه مستقل برانگيخته ي واالئي شمرده ميشد.

به هر حال، باب ديني بنياد نهاده و شريعتي گزارده، از اين رو عنوان مژده رساني از او بسيار دور است. 

هاي او بوده واز زبانش هيچگاه سخني در برده ولي اين در نوشته « من يظهره اهلل» آري باب گاهي نام 

اين باره شنيده نشد، آنگاه چنانكه گفتيم، من يظهره اللهي كه باب گفته براي زمان بسيار دورتري مي 

 را پاك شمرده ميگويند: بپاي من يظهر ه اهلل است، كه ازآب ناپاك پديدنيايد.« مني»بوده، زيرا همان 

 ا بهاء سازشي ندارد... ] بهاء از او بزرگتر بود[ من يظهره اهلل كه باب ياد كرده، ب

... يك ايراد بزرگ ديگر، عربيگوئيهاي باب وبهاء است... باب وبهاء هر دوشان عربي را نيك نميدانسته 

و جمله هاي غلط آورده اند. نوشته هاي باب بسيار غلط ميباشد و در بسيار جاها در خور فهم نيست. 

اند، برخي يارانش نوشته هاي او را درست ميكرده اند. با اين حال، درآنها غلط اما بهاء ، چنانكه نوشته 

 بسيار  است. گذشته از آنكه جمله هايش خنك و عاميانه ميباشد...

ميدانيم بهائيان اين ايراد را گردن نخواهند گرفت و دليل خواهند خواست . از اين رو يك نمونه از 

ريم . همان لوح احمد، كه بهاء آن را شاهكار خود شمرده و براي هر نوشته هاي او را بعنوان شاهد ميآو

 بار خواندنش ثواب صد شهيد معين كرده، جمله ي نخست آن اينست:

يعني: اين برگ بهشت است كه « هذه ورقه الفردوس تغن علي افنان سدره البقاء بالحان قدس مليح» 

 آهنگهاي نمكدار پاكي . آواز ميخواند بر روي شاخه هاي درخت سدره ي بقاء با

اگر بمعني آواز خواندن است « تغن » -1در اين يك جمله غلطهائي هست، كه يكايك مي شمارم: 

مليح اگر صفت -5«  القدس» الف والم آورده وبگويد:« قدس» بايستي بسر -8« تغني » بايستي بگويد: 

ليح م» اده: يكي آنكه بجاي اينكه در اين واژه ، دو غلط رخ د« المليحه»است بايستي بگويد « الحان»
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 نگاه كنيد به :« ) را معرفه بياورد، نكره آورده است ديگري آنكه بجاي مؤنث ، مذكر ياد كرده است..« 

 ( 58تا  55،  45بهائيگري نوشته ي كسروي، چاپ خواندنيها، صفحات: 

ته است. بجز كسروي، انتقاد اين بود نمونه اي از ايرادهاي احمد كسروي، كه بر كيشهاي باب وبهاء گرف

كنندگان آن ها از اينگونه ايرادها بسيار گرفته اند، كه در اينجا مجال نقل وذكر آنها نيست . زيرا منظور 

 ما در اين كتاب فقط تحقيق است، ولي همين اندازه ميتوان گفت كه:

از ديگران پنهان  فرقه ي بهائي، گروهي هستند مرموز و درون گرا، تاميتوانند خود ومذهبشان را

ميدارند. چنانكه من بارها در جلسات تبليغ و بحث آنها شركت كرده و با مبلغانشان به بحث و گفتگو 

ميكوشند خود را جز آن جلوه دهند كه -هم عوام وهم خواصشان –پرداخته ام، دريافته ام كه آنها 

پردازند و آئين خود را مطابق هستند، وبا هر كس ود سته اي در خور فكر و سليقه ي او به مباحثه 

 مقتضيات زندگي و فكري آنها شناسانند.

در پايان اين بخش، سخن خود را با گفته  مرحوم صبحي، كه ساليان درازي در شهر حيفا محرم اسرار 

عبدالبهاء بوده است، خاتمه مي دهيم او درباره ي نظر بهائيان نسبت به ايران وايرانيان چنين نوشته 

 است:

ئيان از سادگي و ندانستگي هم ميهنان ما، صد گونه بهره مي برند و سرانجام ما را در نظر بيگانگان بها» 

خوار و بي ارزش ميكنند. ... اين گروه از مردم ديگر بيشتر از آب و خاك سودميبرند و لي، اندك 

 كشور، سازمانهائيدلبستگي به اين كشور ندارند. اينها درميان گروه وحزب خود، در برابر سازمان هاي 

فل مح» سازمان دادگستري دارند بنام« لجنه ي اصالح» فراهم كرده اند كه مايه ي شگفتي است بنام:

و سازمان هاي ديگر دارند كه نميگذارند كارشان « بيت العدل» سازمان فرمان روائي دارند بنام « روحاني

 پيام« ) نه براي خود  چاپ كرده اند...به سازمان هاي كشور برسد تا آنجا كه برگ شناسنامه ي جداگا

 ( 841پدر: نوشته ي صبحي، ص 
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 هارمچبخش 
 

با عنايت به اينكه اين بخش از كتاب صرفا به كسروي و اعتقادات او در زمينه هاي مختلف پرداخته و 

 خارج از بحث پايگاه ميباشد از آوردن آن صرفنظر كرده ايم 
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 رانیا در تیبهائ ینترنتیا گاهیپا

 :ما با ارتباط
info@bahaismiran.com 

netinfo@bahaismiran. 
bahaismiran@gmail.com 

bahaism1@yahoo.com 
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