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است -- که در آنجا با خون غسل تعمید یافت و حّتی حیرت 
خواستار  بلکه   - برانگیخت  را  سرکوب ها  عاملین  ناباوری  و 
چنین قبول و شناسایی در سراسر جهان است. اّدعایی است به 
قادر  شمشیر،  و  آتش  نه  و  مرگ،  نه  وقتی  اّما  سترگ،  واقع 
کم ترین  سازند  را خاموش  دین  این  پیروان  ایمان  نباشند شور 
چیزی که این آیین نمی تواند از آن بگذرد حّق بودن و گفتگو 
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شیراز پر غوغا شود، شّکر لبی پیدا شود
ترسم کز آشوب لبش بر هم زند بغداد را
سعدی





پیشگفتار

این مجموعه به مناسبت دویستمین سالگرد میالد سّید علی محّمد شیرازی 
ملّقب به باب منتشر می گردد )توّلد شیراز ۱۹ اکتبر ۱۸۱۹- شهادت با تیرباران، 
تبریز ۹ ژوییه ۱۸۵۰م.(. باب در سّن بیست و پنج سالگی به رسالت برخاست 
)۱۸۴۴م./۱۲۶۰ ھ.ق( و با آوردن آیینی جدید، با صراحت و شجاعت آغاز 

عصری نو و نظم نوین دینی را اعالم کرد.
تاریخ  در  رخدادها  مهمّ ترین  از  یکی  می توان  پیامبری  به  را  باب  قیام 
معاصر ایران، و در تاریخ نواندیشی دینی در جهان اسالم دانست. در تاریخ 
ایران از آن نظر که این کشور بار دیگر دیانتی جدید به جهان عرضه می کرد، 
و در تاریخ اسالم از آن دیدگاه که باب در طول عمر کوتاه رسالت خود که 
گاهانه با نگاشتن صدها رساله،  بیش از شش سال نبود به طور هدفمند و آ
شالودۀ دیانتی مستقل را ریخت که با سّنت ها و باورهای اسالمی تفاوت های 
مثل  گوناگونی  فکری  نحله های  ظهور  شاهد  اسالم  جهان  داشت.  عمده 
سّنت های  جز  دیگری  راه  که  بوده  تصّوف  و  اسمعیلیّه  یا  نقطویّه  حروفیّه، 
دستاویز علمای شرع گزیدند. اّما اینان جملگی به صورت فرقه ای اسالمی  
گاهانه و با تفّکری  زیر چتر اسالم و قرآن باقی ماندند. تنها باب بود که آ
انقالبی اعالم نمود صاحب دیانتی مستقل جدا از اسالم با احکامی جدید 

برای این عصر می باشد.
اساس تفّکر فلسفی باب این پیام او بود که ˝کور در ترّقی است˝ ]َکور بر 
وزن و به معنای دور و دوران.[ به عبارت دیگر، در جهانی که روز به روز در 
حال پیشرفت است باید از سننی که به اعتبار دین تقّدس یافته و مشکل آفرین 
شده اند  برید و با تحّوالت جهان امروز هم سو شد. باب هم چنین آیین خود را 
˝خلقتی بدیع˝ خواند که خداوند در این روز قیامت، با دینی جدید و تعالیمی 
موافق این دوران بر عالمیان عرضه نموده و باید زمانه ای که در ترّقی است 



باب و جامعۀ بابی ایران  ۱۲

به کمال و شکوفائی خود برساند.
آیین جدید از جامعۀ شیعی ایران و از میان مردمی برخاست که قرن ها در 
انتظار ظهور موعود اسالم یا قائم، برای بسط عدل و داد و گسترش اسالم 
بودند. در قرن نوزدهم جامعۀ مسلمان ایران، به مانند بیشتر جوامع اسالمی 
در مشرق زمین، با بحران رویارویی با مظاهر تمّدن و نوآوری های صنعتی 
غرب روبرو بود. این جامعه هم چنین دستخوش تشّنج های عقیدتی و تقابل و 
شیعی،  و  سّنی  بین  اختالف  مثل  اسالم،  گوناگون  شاخه های  بین  درگیری  
اصولیون و اخباریون و درگیری های گاه خونین بین دستجات حیدری-نعمتی 
و امثال آن بود.۱ یکی از جدیدترین آن نحله ها را باید ˝شیخّیه˝ دانست که 
بنیان گذار آن شیخ احمد احسائی )۱۸۲۵-۱۷۵۲( و جانشین او سّید کاظم 
به  و  رهبری کردند  را  آن  نو و جسورانه  افکاری  با  رشتی )۱۷۹۳-۱۸۴۴ ( 
صورت پایگاهی برای نواندیشان دینی آن زمان درآوردند. بسیاری در ایران 
و عتبات از طبقات گوناگون جامعه به این فرقه پیوستند ولی شیخّیه هیچ گاه 

خود را از مذهب شیعه جدا ندانست.۲ 
در چنین محیطی باب می بایست با زبان و مفاهیمی آشنا با باورهای توده  
او   آثار  از  با ایشان گفتگو کند. از همین رو عجبی نیست اگر برخی  مردم 
متأثّر از افکار نحله های دینی شیعی و یا شیخیّه باشد و یا آثار رمزآلود حروفّیه 
نیز  را  اسالم  از  پیش  ایران  دینی  باورهای  تأثیر  آورد.  یاد  به  را  نقطوّیه  یا 

می توان در آثار او دید.
علی رغم همۀ این ها باید آثار باب و دیانت بابی را دارای استقالل کامل 
و مشحون از نوآوری  هایی دانست که هنوز پس از گذشت بیش از ۱۷۰ سال 
حیرت بسیاری را بر می انگیزد. مهمّ ترین اّدعای باب مبنی بر قائمیت و مقام 
خویش به عنوان ظهور َمهدی بود که اساس اعتقادات دیانت پیشین را در این 
به طول  قرن ها  که  انتظاری  باب  اّدعایی  با چنین  به چالش می کشید.  زمینه 
انجامیده بود به سر آورد و به مردم ایران پیام داد تا به خود آیند و در انتظار  
نباشند تا کسی از غیب برون آید و برای مشکالت روز افزون جامعۀ ایشان 

حیدری ها پیرو قطب الدین حیدر تونی )وفات ۱۴۶۲ م.( و نعمتی ها پیروان شاه نعمت الّله   ۱
ولی از عرفا و شعرای کرمان )وفات ۱۴۳۰ م.( بودند و سابقۀ دشمنی بین این دو گروه به 

دوران صفویه باز می گردد.
بسیاری از نخستین پیروان باب از فرقۀ شیخّیه بودند. دربارۀ ارتباط باب با فرقۀ شیخّیه   ۲

ن.ک. به فصل اّول. در مورد اعتقادات و افکار شیخّیه ن.ک. به فصل چهارم.



۱۳ پیشگفتار   

معجزه ای انجام دهد. تعلیم انقالبی دیگر باب زمان مند نمودن دیانت بود. 
یعنی بر خالف دیگر ادیان که مشروعّیت و قوانین خود را تا ابد پایدار و تغییر 
را  اعتبار دیانت  نیستند باب  برای دورۀ خود قائل  پایانی  ناپذیر شمارده و 
محدود به زمان نمود و اعالم داشت که در آینده نیز ادیان دیگری به مقتضای 
زمان ظهور خواهد کرد. وی مقام انسان را )بدون آن که بین زن و مرد تفاوتی 
قائل باشد( به آسمان ها برکشید و همگان را دارای خرد و فهم و عقل دانست 
که می توانند مفاهیم دینی را درک کنند. لذا در آیین خود طبقه روحانی مثل 
مجتهدین و مّلایان و کشیشان و خاخام ها را، که بزرگترین مانع پیشرفت و 
ترّقی می دانست، به کّلی حذف کرد و باالی منبر رفتن و نماز جماعت برگزار 
نمودن – یعنی عبادتی که در آن امام جمعه بر بقیه برتری داشته باشد – منع 
نمود. باب مقام زنان را ترّقی داد،و بر خالف علمای اسالم که در آن زمان 
با علوم و صنایع جدید و هر پدیدۀ نو مخالف بودند، وی آموختن صنایع، 
ایجاد مدارس و ارتباط مردمان با یکدیگر از طریق ایجاد پست که تا آن زمان 
نگارش  برای  باب  نمود.۳  توصیه  بود  دولتی  و چاپارهای  دربار  مخصوص 
مهمّ ترین کتاب دینی خود یعنی کتاب بیان، و بسیاری رساالت دیگر، زبان 
فارسی برگزید و به این ترتیب این زبان را تقّدس مذهبی بخشید.۴ باب جهاد 
را عماًل ممنوع ساخت و یکی از اهداف خود را خشونت زدایی از دین قرار 
داد و تا آنجا پیش رفت که در کتاب احکامش حّتی موجب حزن دیگران 

شدن را گناهی بزرگ دانست.۵ 
باید توّجه داشت که باب و سپس بهاءالّله این تحّوالت را در شکل و 
قالب دیانت و معنوّیات ارائه دادند و آن ها را دارای منشائی الهی و آسمانی 
تحّوالتی  کامل چنین  تحّقق  زیرا  دانستند،  زمان  این  برای  ارادۀ خداوند  و 
بدون بهره وری از نیرویی روحانی و معنوی به سختی امکان پذیر خواهد بود. 
در این انقالب دینی و اجتماعی شرعّیات و سّنت های دست و پاگیری که 

برای برخی دیگر از نوآوری های آیین بابی بنگرید به فصل دّوم این کتاب ˝جهان بینی   ۳
باب˝.

یکی از اهداف رهبران انقالب اسالمی جایگزینی زبان مردم ایران از فارسی به عربی به    ۴
هدف ˝وحدت میان مسلمین جهان˝ بود. ن.ک. مطّهری، مرتضی )آیت الّله(، نور ملکوت 

قرآن، ج. ۴، انتشارات پایگاه علوم و معارف اسالمی قم، بدون تاریخ، ص ۱۶۰.
بنگرید به فصل اّول، ˝باب خورشیدی در شبی بی سحر.˝ و فصل پنجم ˝باب و مهدی   ۵

موعود: مهار خشونت هزاره گرایان.˝



باب و جامعۀ بابی ایران  ۱۴

شخص را تمام مّدت در محاصرۀ بکن و نکن های شرعی دارد حذف شده و 
کید قرار  در عوض راستی و پاکی و اخالق و آراستگی ظاهر و باطن مورد تأ

گرفته است. 
موّرخین دورۀ قاجاریه اعم از ایرانیان یا اروپائیان با شگرفی و حیرت از 
برای  تن  هزاران  آمادگی  و  زمان  آن  ایراِن  در  بابی  دین  گسترش  سرعت 
جانبازی در راه آمال و افکار باب سخن می گویند.۶ از سوی دیگر این نهضت 
از نخستین روزهای توّلد خود با مخالفت دولت قاجار و جامعۀ روحانّیت که 
منافع و مشروعّیت خود را در خطر می دید روبرو گشت. باب به زودی دستگیر 
و  گرفتند  قرار  کشتار  و  آزار  مورد  پیروانش  شد،  زندانی  آذربایجان  در  و 
سرانجام پس از محاکمه ای فتوای قتل او صادر گردید. پیامبر رنج دیدۀ ایرانی 
حاضر به توبه از اّدعای خود نشد و سرانجام روز ۹ ژوئیه ۱۸۵۰ به فرمان میرزا 

تقی خان امیر کبیر در تبریز تیرباران گشت.۷ 
نکتۀ جالب اینجاست که علمای اسالم از سویی بر آتش اشتیاق مؤمنان 
برای ظهور قائم موعود می دمند و شیعیان در روز توّلد او، پانزدهم شعبان، 
جشن و سروری بر پا می دارند که مراسم نوروز در مقابل آن رنگ می بازد، و 
از سوی دیگر هر حرکتی که داّل بر ظهور باشد در نطفه خفه می سازند و آن  
را مساوی با کفر و الحاد می شمارند. سرکوب بابیان و بهائیان نشان روشنی 
از این روش است. حال آن که تمامی بابیان اّولیه، که بیشتر از طبقۀ طّلاب و 
علماء و تّجار بودند، گرویدن به آیین باب را دستیابی به کمال اسالمّیت خود 
می دانستند و تحّمل شکنجه و زندان و سرانجام نثار جان در راه ایمان خود 
تلّقی  کربال  شهدای  مخصوصًا  اسالم  شهیدان  جانفشانی  با  مساوی  را 

می کردند. امروزه نیز چنین است. 

دیانت بابی در زادگاه خود 

بلندپایگان  کامیابی  بزرگترین  معاصر  روشنفکران  از  همایون  داریوش 
مذهبی شیعه را تا پیروزی در انقالب در پیکاری می داند که بر ضّد بابیان و 

برای بحثی در این زمینه و این که چگونه با نبودن وسایل ارتباط جمعی اّدعای باب با   ۶
چنین اقبال وسیعی روبرو شد ن.ک. به فصل سّوم ˝ساختار جامعۀ بابی.˝

برای شرح محاکمه و تیرباران باب ن.ک. به فصل اّول.  ۷
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سپس بهائیان راه انداختند.۸ حاصل این پیکار بیگانه ساختن مردم ایران با 
نهضت بومی و اصیلی بود که می توانست بسیاری از مشکالتی که امروزه در 
ایران حلّ ناشدنی به نظر می رسد بر طرف سازد و ایران را به پایگاه رفیعی که 

شایستۀ آن است برساند. 
این مبارزات وقفه ناپذیر موجب شد دین جدیدی که در وسعت و نیرو در 
جذب توده های مردم در سراسر تاریخ اسالمی ایران تقریبًا بی سابقه بود، و 
آیینی که پا از مرزهای ایران بیرون گذارد و به صورت دیانتی جهان شمول 
گسترش یافت، حّتی از سوی دگراندیشان و روشنفکران ایران نیز نادیده گرفته 
شود. نویسندگانی که در نگارش تاریخ قاجاریه ناچار به گفتگو دربارۀ آن 
بودند یا به اشارتی از آن گذشتند و یا به تکرار روایات رّدیه نویسان بسنده 
کردند. آن را ساختۀ دست خارجی دانستند و نخوانده و ندانسته تعالیم آن را 

به صدها تهمت و افترا آلودند.
چهل سال پس از استیالی جمهوری اسالمی بر ایران امروزه وضع به طور 
محسوسی دگرگون گشته و دیدگاه مردم ایران، و خاّصه اندیشمندان ایرانی 
نسبت به آیین بهائی دستخوش تحّولی دلگرم کننده شده است. اگرچه باید 

پذیرفت برای این تحّول جامعۀ بهائی بهای گرانی پرداخت.
حکومت اسالمی در آغاز انقالب، پس از اعدام بیش از دویست تن از 
بهائیان، تشکیالت بهائی را رسمًا غیر قانونی اعالم کرد، دست به اخراج 
وسیع بهائیان از ادارات دولتی زد، صدها دانشجوی بهائی را از دانشگاه ها 
بهانه های گوناگون گرفت،  به  را  بهائیان  کار  و  نمود، جلوی کسب  اخراج 
مکان های تاریخی که برخی مانند خانۀ باب برای بهائیان از تقّدس بهره ور 
بود و نیز گورستان های ایشان را ویران ساخت و به هر اقدام ممکن برای رنج 
و آزار بهائیان دست زد. این ستم ها جملگی به هدف آن بودکه جامعۀ بهائی 
ایران را به گروهی درمانده که یادآور جوامع زردشتی و یهودی عهد قاجار 
بود تبدیل نماید. هزاران خانوادۀ بهائی مجبور به ترک وطن شدند و آنان که 
ماندند دچار توقیف و محکومّیت به حبس های کوتاه و بلند گردیدند. ظاهرًا 
یکی از سیاست های نانوشته جمهوری اسالمی آنست که در هر زمان باید 
قریب یکصد بهائی در زندان های ایران در بند باشند و با هر تعداد آزادی، 

همایون، داریوش.˝بادۀ ناخورده در رگ تاک˝ روزنامه نیمروز، شماره ۵۷۹ چاپ لندن   ۸
۲۷ اسفند ۱۳۷۸.
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کسان دیگری دستگیر و زندانی گردند تا این رقم کاهش نیابد. 
جبران  برای  ساخت.  منسجم تر  را  بهائی  جامعۀ  سرکوب ها  این  اّما 
محرومّیت جوانان بهائی از تحصیالت عالی، استادان بهائی دست به تشکیل 
موّسسۀ تحصیالت عالی زدند، بهائیان در دادگاه ها با سربلندی خود را بهائی 
خواندند و حاضر به تقّیه و رهائی از اعدام یا زندان نشدند. مظلومیت پیشه 
ساختند ولی مظلومیتی دلیرانه و پر جسارت در ابراز عقاید خود. این ظلم ها 
را با محّبت و عشق پاسخ دادند و نه با مقابله به مثل و کینه ورزی. همۀ این 
عوامل توّجه گروه بزرگی از ایرانیان که دوست یا فامیل بهائی داشتند به خود 
و  بین المللی  مجامع  در  ایشان،  انسانی  حقوق  شدن  پایمال  کرد.  جلب 
غرب  جهان  در  را  بسیاری  هم دردی  و  شد  مطرح  خارجی  رسانه های 
برانگیخت. در خارج از ایران فّعاالن حقوق بشر ایرانی در جراید و تلویزیون ها 
و مجامع بین المللی با شجاعت فراوان به دفاع از حقوق بهائیان برخاستند،  
دو فیلمساز ایرانی رضا علّامه زاده و محسن مخملباف دو فیلم مستند دربارۀ 
گاهی طیف وسیعی از ایرانیان در مورد حقایق  بهائیان ساختند که موجب آ
این آیین شد. پرداختن به مسائل مربوط به آیین بهائی برای رسانه های ایرانی 
در  شرکت  با  ایرانیان  از  بسیاری  و  گردید  عاّدی  امری  ایران  از  خارج  در 
گاهی های بیشتری از این آیین در آمدند. همۀ این ها  جلسات بهائی در پی آ
عواملی شد تا ابرهای تیرۀ دوگانگی و سوءظّنی که سالیان دراز بر نام بهائی 
سایه افکنده بود پراکنده شود و حقایق این آیین بر ایرانیان عالقمند روشن 
گردد. سرکوب های بیشتری که شاید در راه باشد خواه نا خواه این روند را 
ادامه خواهد داد و بر پشتیبانی آشکار و موّثر مردم ایران از هم میهنان بهائی 

خود خواهد افزود.
باقی  اقلّیتی  نیز کماکان به صورت  آینده  ایران  بهائیان ممکن است در 
بمانند ولی ادامۀ این روند افکار و تعالیم بهائی را به عمق جامعۀ ایران برده 
و چون نیروی اجتماعی پویایی در تحّول کشور به سوی پیشرفت نقش مؤثری 
ادا خواهد کرد. این نهضت هم چنین نشان داد که سرزمین ایران پویایی خود 
را در ایجاد تحّوالت عمیق دینی و اجتماعی از دست نداده و هنوز می تواند 
کند،  به خود جلب  را  مردم جهان  میلیون ها  که  باشد  واالیی  افکار  منادی 

چنان که گسترش وسیع آیین بهائی در سطح جهانی نشان آنست. 
شاید مناسب باشد که این سخن را با نقل قولی از ادوارد براون به پایان 
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آوریم که او نیز بیش از یک قرن پیش سرکوب ها و شهادت بابیان را به طور 
ضمنی عاملی در بیداری ایرانیان می دید: ˝در مورد تأثیر و نفوذی که آیین 
هم چنین  نمی گویم.  چیزی  بود  خواهد  آن  عامل  ایران[  ]در  آینده  در  بابی 
دربارۀ حیات جدیدی که شاید در کالبد مردۀ مردمان بدمد حرفی نمی زنم. 
سوای آن که این آیین موّفق شود یا با شکست روبرو گردد، فداکاری شهدای 
بابی که مرگ را پذیرا گشتند خاطره ای است جاودانی که هرگز نابود شدنی 

نیست.˝۹

فریدون وهمن
کپنهاگ دانمارک، اکتبر ۲۰۱۹  

9 E. G. Browne, “Bábíism,” Religious Systems of the World (2nd ed. 1892), p. 353.





فصل اّول

باب، خورشیدی در شبی بی سحر

فریدون وهمن

خالصه: این فصل سرگذشت پیامبری از سرزمین ایران و خاک شیراز 
است که به رسالتی بزرگ برخاست و مسیح وار جان خود را نثار روشنگرایی 
دینی و برداشتن زنجیرهای اوهام و خشک اندیشی شرعی از گردن مردم ایران 

نمود. 

*

روز ۲۸ شعبان ۱۲۶۶/ ۹ ژوییه سال ۱۸۵۰ در میان غوغا و ازدحام جمعّیتی 
که بر روی بام ها ی سربازخانۀ تبریز گرد آمده بودند، سّید علی محّمد شیرازی 
آیین  آوردن  و  قائمّیت  مقام  مّدعی  که  را  یک ساله  و  سی  جوانی  ]باب[ 
جدیدی بود به فتوای علماء و دستور امیر کبیر به جوخۀ اعدام سپردند. کینۀ 
دشمنانش به او چنان بود که جسد را به جای آن که به بستگانش بسپارند در 
ظاهرًا  این  شود.  حیوانات  طعمۀ  تا  انداختند  شهر  حاشیۀ  در  خندقی  کنار 
نخستین اجرای حکم اعدام با تیرباران در ایران بود. پیامبر شیراز را زمانی به 
چوبۀ دار سپردند که آیین نوپای او شور و هیجان فراوانی در سراسر ایران برپا 
کرده بود. تیرباران باب سرآغاز حوادثی گشت که تاریخ نشان داد به همان 

اندازه شگفت، خونبار و بیرحم بود.
هر چه زندگانی و اّدعای باب در میان مردم ایران ولوله و هیاهو بر پا کرد، 
و هر چه مرگ او برای خانواده و پیروانش اندهبار و سهمگین بود، توّلد او 
در محّله ای آرام در شیراز، در باالخانۀ منزل عموی مادرش، میرزا سّید علی، 
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برای خانواده شادی آفرید. نخستین فرزند پدر و مادر به فاصلۀ چند روز پس 
از توّلد فوت شده بود و بر طبق عقاید جاری، این بار هنگامی که آثار وضع 
حمل در مادر ظاهر شد او را به منزل عمویش میرزا سّید علی انتقال دادند تا 
از دیانت  تازه ای  با آوردن مفهوم  نوزاد باقی بماند۱ و همین نوزاد بود که 
گشود،  جهان  ادیان  تاریخ  در  بلکه  ایران  تاریخ  در  تنها  نه  جدید،  فصلی 

چنانکه بیاید.
اکتبر ۱۸۱۹م. در  برابر ۲۰  اّول محّرم ۱۲۳۵ قمری  سّید علی محّمد روز 
خانواده ای معتبر از تّجار خوشنام شیراز به دنیا آمد. پدر او سّید محّمد رضا 
نشان  باب  تبارشناسی  که  آنجا  تا  داشت.  تجارتی  حجرۀ  شیراز  بازار  در 
می دهد اجداد پدری او تا شش نسل جملگی از سادات شیراز و برخی از 

ایشان از روحانیون بنام بوده اند.۲
مادر باب فاطمه بیگم از خاندان تّجار سرشناس شیراز بود. اجداد پدری 
و برادرانش، دائی ها ی باب، جملگی از سادات و خاندانی صاحب احترام 
و ثروت و نعمت بودند. این برادران که اکثرًا به آیین بابی و بعدًا بهائی در 
آمدند عبارتند از: حاجی میرزا سّید محّمد )در ادبّیات بهائی ملّقب به خال 
]دائی[ اکبر(، حاجی سّید علی )خال اعظم( و حاجی میرزا حسن علی )خال 
اصغر(. از دیگر بستگان مادری باید از میرزا سّید علی عموی مادر باب یاد 
کرد که توّلد باب در منزل او رخ داد و بعدها باب با دختر او، خدیجه بیگم 
ازدواج کرد. اینان جملگی به تجارت با خارج و داخل ایران اشتغال داشتند 
و هر کدام در یکی از شهرهای ایران شعبۀ این تجارتخانه را اداره می کردند.۳

فیضی، محّمد علی. حضرت نقطۀ اولی، انتشارات بهائی آلمان، لنگنهاین ۱۹۹۲، ۷۰-۷۱   ۱
)از این پس: فیضی، نقطۀ اولی(.

گاهی از تبار باب و خاندان او ن.ک.به: فیضی محّمد علی. حاندان افنان سدرۀ  برای آ  ۲
رحمن، طهران ۱۹۷۱. )از این پس فیضی، خاندان افنان(؛ فیضی، نقطۀ اولی ۶۴-۷۰. 

هم چنین ن.ک. 
Amanat Abbas. Resurrection and Renewal, the Making of the Babi Movement in Iran 
1844-1850, Cornell University Press. Ithaca and London 1989, 110. (Hereafter cited as 
Amanat RR.)
میرزا  او، حّجةاالسالم حاجی  پدر  پسر عموی  از  باید  باب  پدری  برجستۀ خاندان  افراد  از 
محّمد حسن شیرازی مشهور به میرزای شیرازی )۱۳۱۲-۱۸۹۴/۱۲۳۰-۱۸۱۵( یاد کرد که پس 
خاطر  به  شیرازی  میرزای  شد.  جهان  شیعیان  تقلید  مرجع  انصاری،  مرتضی  شیخ  فوت  از 
فتوایش در زمان ناصرالدین شاه مبنی بر تحریم تنباکو )۱۸۹۱/۱۳۰۹( که منجر به شورشی بزرگ 

و سرانجام لغو امتیاز تنباکو گردید در تاریخ مشهور است. 
در مورد دائی های باب هم چنین ن.ک.به فصل سّوم: ساختار جامعه بابی.  ۳
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خانوادۀ باب در مرغ محّله سکنی داشت که از محّلات خوب شیراز و 
محل سکونت تّجارِ معتبر شهر بود. بافت سّنتی جوامع شهری ایران که ارتباط 
تنگاتنگ بازار و مسجد اساس آن بود به آن محّله چهرۀ مذهبی نیز می داد. 
بین محّله های  زمان  آن  در  که  به جنگ های حیدری-نعمتی  امانت  عباس 
شیراز رایج بود اشاره می کند که لوطیان هر محل، برای حفظ برتری خود و 
حامیانشان، اغلب با دستۀ مخالف به نزاع می پرداختند. تّجار و خانواده های 
و  نبودند شهرت  و حاضر  می جستند  کناره  درگیری ها  این  از  معمواًل  معتبر 
قماری  فدای  گروه  دو  این  از  یکی  با  آشکار  همراهی  با  را  خود  ثروت 
ناخواسته سازند. در عوض اهتمام ایشان بر پشتیبانی از یکدیگر و هم  بستگی 
استوار صنفی بود که تضمینی برای موّفقّیت های تجارتی نیز بشمار می رفت.۴
باب در خردسالی پدر خود را که بیش از ۴۹ سال نداشت از دست داد.۵ 
با درگذشت شوهر و بر طبق وصیت او، مادر با طفل خردسال خود به منزل 
برادرش حاجی سّید علی )خال اعظم( نقل مکان کرد و از آن پس، سّید علی 

محّمد تحت سرپرستی دائی خود قرار گرفت.۶ 
از ذهن جستجوگر و توّجه فراوان باب به انجام فرایض دینی در دوران 
کودکی داستان هایی نقل شده است که در زیر به برخی از آن ها اشاره خواهیم 
کرد. تاریخ دقیق بسیاری از حوادث مهّم زندگانی او را نیز در دست داریم 
رسالۀ  عربی،  و  فارسی  بیان  مثل  آثاری  در  زایدالوصفی  دقّت  با  خود  که 
آورده  غیره  و  قیّوم االسماء  کرمانی(،  محیط  میرزا  پاسخ  )در  بین الحرمین 

4 Amanat RR 111.  

مرگ پدر باید اثر عمیقی بر باب گذارده باشد. سال ها بعد در یکی از رساالت خود با   ۵
خدا  از  نیافت،  در  را  او  ظهور  مقام  مرگش  با  پدر  چگونه  که  این  از  اندوهبار  لحنی 
می خواهد در مقام مالئک عرش، آیین او را به پدر ابالغ کند و او را در زمرۀ مؤمنین 
علی  یرنی  لم  و  بالحّق  مات  قد  ابی  اّن  ربنا  ˝الّلهم  اینست:  بیان  اصل  آورد.  به شمار 
الکلمة االکبر فالهمه یا موالی امری فی مقعده مع مالئکةالعرش و ثّبته علی الکلمةاالکبر 
محمودا.˝  حول الباب  من  الذکر  فسطاس  فی  کانوا  اّلذین  مع  اسمه  اکتب  و  بجودک 
قیّوم االسماء، سورۀ الجهاد آیۀ ۳۹. ن.ک. افنان، ابوالقاسم عهد اعلٰی، زندگانی حضرت 

باب، انتشارات Oneworld اکسفورد ۲۰۰۰، ۳۰ )از این پس: افنان، عهداعلٰی (
حاجی سّید علی نه تنها در حقّ باب پدری کرد بلکه نخستین کسی بود که پس از حروف   ۶
حیّ به باب ایمان آورد. هنگام گرفتاری باب در قلعۀ چهریق به زیارت او شتافت و در 
بازگشت به شیراز، در طهران اسیر شد و همراه با شش تن بابی دیگر به شهادت رسید. 
ن.ک. فاضل مازندرانی، اسدالّله. تاریخ ظهورالحق ج.۳، مؤّسسۀ مطبوعات امری آلمان 
۲۰۰۸، ۱۷۶ )از این پس: مازندرانی، ظهورالحق(. نقش مهم حاج سّید علی در سالیان 

اّولّیۀ دیانت بابی در صفحات بعد آمده است.
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است. 
سّید علی محّمد پنج شش ساله بود که روزی دائی اش او را به مکتب 
شیخ عابد، از دوستانش برد. مّلا فتح الّله از هم کالسی های باب که آن زمان 
خلیفه )مبصر( مکتب بود، روایت کرده، روزی که باب را به مکتب آوردند 
طفلی باریک اندام و ضعیف الجّثه بود که قبای سبز رنگی در بر داشت و 
شبکالهی از ترمه بر سر و دستش به دست خالویش ]دائیش[ بود. غالمی نیز 
از پشت سر آن ها می آمد که بشقابی نقل و قرآنی بر روی آن را در دست 

داشت که آن را حضور معّلم ما گذاشت. ۷ 
و  هوش  او،  فکری  تحّوالت  خاطر  به  مکتب  در  باب  تحصیل  دوران 
استعداد سرشارش و مکتبی که نمی توانست در آن نیازهای فکری خود را 
برآورده ببیند با نارضایتی همراه بود. دائی باب از پیش در مورد حاالت غیر 
معمول خواهرزادۀ خود مکتب دار را آگاه نموده بود، که ˝اعمال و رفتارش 
مشابهتی با اطفال دیگر نداشت، همیشه گوشه گیر و غرق افکار خود بود، مثل 
دیگر اطفال عالقه ای به بازی و تفریح از خود نشان نمی داد و برخی اوقات 
معّلم  عابد،  شیخ  می شد...˝۸  حیرت  موجب  که  می داشت  اظهار  مطالبی 
مکتب که بعدها به آیین باب ایمان آورد۹ حکایت می کند که نخستین روز 
طبق معمول از او خواستم آیۀ بسم الّله الرحمن الرحیم را بخواند، و او بدون 
لکنت و اشتباه آن را خواند. سپس از او خواستم هَوالفّتاح الکریم۱۰ را حفظ 
کند. در پاسخ ساکت ماند و هنگامی که سبب سکوت را پرسیدم پاسخ داد، 
معنی ُهَو را نمی دانم.۱۱چندین بار کودک دیر به مکتب  آمد. روزی یکی از 
تاالر  زاویۀ  در  گفت  بازگشت  که  هنگامی  فرستادم  او  دنبال  را  شاگردان 
با  بودی؟  کجا  پرسیدم  آمد،  دیر  که  دیگر  روز  می خواند.  نماز  ]خانه اش[ 

افنان، عهداعلٰی ۳۱ و پاورقی ۹. ملّا فتح اللّه پس از پدر متولّی مسجد وکیل شیراز شد و   ۷
بعدها به باب گروید و در واقعۀ قلعۀ طبرسی به قتل آمد. 

همانجا.   ۸
فیضی، نقطۀ اولی ۸۱.  ۹

قرآن سوره ۳۴، آیۀ ۲۵.  ۱۰
به روایت مّلا فتح الّله نقل از: میرزا حبیب الّله )افنان(، تاریخ امری شیراز، نسخه خّطی،   ۱۱
محفظۀ مّلی آثار بهائی شماره ۱۰۲۷ د. )از این پس: میرزا حبیب الّله، تاریخ( در اینجا نقل 
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مظلومّیت گفت در خانۀ جّدم بودم.۱۲
از اهتمام او به نماز و عبادت، حّتی در سنین کودکی، و از این که گاه 
حّتی در همهمۀ کالس غرق افکار خود می شد نیز مواردی نقل شده است. 
از جمله روزی هنگامی که شاگردان کالس جملگی به دستور معّلم مشغول 
تکرار عبارتی بودند باب ساکت بود و همراهی نمی کرد. یکی از شاگردان 
عّلت سکوت را پرسید در جواب بیتی از حافظ زمزمه کرد: ترا ز کنگرۀ عرش 

می زنند صفیر / ندانمت که در این دامگه چه افتادست.۱۳
سّنتی  و  کهنه  شیوۀ  از  رضایت خود  باب عدم  که  نمی دانیم  درستی  به 
تدریس را، که گاه با خشونت و تنبیه بدنی اطفال همراه بود، به مادر و دائی 
مالحظۀ  با  عابد  شیخ  می نویسد،  زرندی  نبیل  نه.  یا  می داشت  ابراز  خود 
حاالت خارق العادۀ باب روزی با او به حجرۀ تجارتی دائی اش می رود تقاضا 
لحنی  با  باب  دائی  دارند.  معاف  طفل  به  تدریس  از  را  وی  که  می کند 
مالمت بار ولی مالیم رو به باب کرده می گوید آیا به شما نگفتم که بر طبق 
اصول مکتب و مانند دیگر شاگردان رفتار کنید؟۱۴ با این سخنان بار دیگر 
باب به مکتب خانه بازگشت. اّما روح بزرگ و فراست و بینش غیر عادی او 
بیش از آن تحّمل تنگنای مکتب را نیاورد، و سرانجام با موافقت دائی ترک 
تحصیل نمود. از آن پس باب، که آن زمان ده سال داشت، در تجارتخانۀ 

دائی خود مشغول به کار شد.۱۵ 
میرزا سّید علی امید این که باب به تحصیالت بیشتری روی آورد را از 

گلپایگانی، میرزا ابوالفضل. کشف الغطاء عن حیل االعداء، تاشکند بدون تاریخ چاپ   ۱۲
۸۴-۸۳ )از این پس: کشف الغطاء(؛ هم چنین نقل شده در فیضی، نقطۀ اولی ۷۹، افنان، 

عهد اعلٰی ۳۵ و دیگر مراجع.
میرزا حبیب الّله، تاریخ ۸-۷. در تواریخ بابی/بهائی نمونه های بیشتری از این داستان ها   ۱۳

می توان یافت. در مورد دوران کودکی باب هم چنین ن.ک. :
Lambden, S. ‘An Episode in the Childhood of the Bab,’ in In Iran: Studies in Babi and 
Baha’i History, ed. Peter Smith, 1-32. (Los Angeles: Kalimat Press, 1986.)

14 Nabil Zarandi, Mulla Muhammad. The Dawn Breakers: Nabil’s Narrative of the Ear-
ly Days of the Baha’i Revelation, Trams. And ed. By Shoghi Effendi. Wilmette Ill., 
1932, 77-78. (Hereafter cited as Nabil Zarandi.)

در ترجمۀ فارسی: مطالع االنوار، تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ترجمه و تلخیص اشراق خاوری، 
چاپ مرآت دهلی ۱۹۹۱، ۶۲. 

افنان، عهد اعلٰی ۳۷ پاورقی ۲۰ که از کتاب الفهرست اثر باب جمله ای بر این مبنی نقل   ۱۵
شده است.
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دست نداد. باب پانزده سال داشت )تقریبًا ۱۸۳۴/۱۲۵۰( که او را نزد یکی از 
علمای مشهور شیخی شیراز مّلا عبدالخالق یزدی برد تا بر سبک زمان عربی 
و صرف و نحو و اصول فقه اسالمی بیاموزد. مّلا عبدالخالق یزدی در گفتگو 

با مّلا عبدالرحیم قزوینی چنین نقل می کند:

در شیراز ]در مسجد وکیل[ امامت می کردم و مجلس درس داشتم، 
که همین بزرگوار را خالوی ایشان آوردند پیش من، و فرمودند که 
ندارد. شما  اّما سواد  آراسته ]است[  تقوی  و  به صالح  این وجود 
قدری متوّجهش باشید. بعد از قبول، او را سپردم به پسر کوچک 
خود. چند روز دیگر پسر آمد شکایت می کرد که شخصی را به من 
امثله۱۶  باید  ندیده.  نحو(  و  )صرف  مقّدمات  اصاًل  که  سپرده ای 
بخواند و درس امثله گفتن شأن من نیست. بعد او را فرستادند به 
تجارت. حال نوشتجات عالیه و آیات بی بدیله می بینم عقلم متحّیر 

می ماند.۱۷

عباس امانت با توّجه به سبک تدریس سّنتی و خشک مکتب خانه ها و 
در  تحصیل  از  را  باب  رغبتی  بی  و  دلزدگی  زمان،  آن  دینی  مدرسه های 
مکتب خانه عجیب نمی داند و به مشاهدات یک تاجر انگلیسی که در سال 
۱۸۵۰ در شیراز بوده استناد می نماید: ˝آنچه در این مدارس تدریس می کنند 
زبان فارسی و عربی، قرآن و تفاسیر، قوانین اسالمی، منطق و فلسفه اخالق 
تاریخ و جغرافیا و ریاضّیات و علوم امروزی خبری نیست، بلکه  از  است. 
کید بر آموختن زبان عربی است که از احترام فراوان برخوردار می باشد˝  تأ
وی سپس  می افزاید: ˝دستور زبان عربی پیچیده و مشکل است... کتاب های 
فراوان در مورد جزئی ترین مسأله گرامر این زبان نوشته شده که هدف آن، به 

جای آسان ساختن آموزش، دشوار ساختن آنست.˝۱۸ 

امثله کتاب مقّدماتی به فارسی-عربی در آموزش دستور زبان عربی است که به قلم سّید   ۱۶
شریف جرجانی )مرگ ۱۴۱۳/۸۱۶( نگاشته شده و جزء کتاب های درسی طّلاب علوم 
دینی درآمده. این کتاب نخستین بار در ایران در سال ۱۸۵۲/۱۲۶۸ به چاپ رسید. به نقل 

 .Amanat RR 117 از
مازندرانی، ظهورالحق ۱۳۸ پاورقی ۱.  ۱۷

18 Amanat RR 117, quoting: Benning, R. B. M. Journal of Two Years’ Trade in Persia 2 
vols. London 1875. I. 282. 
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موضوع سواد سّید علی محّمد شیرازی و اشتباهات دستوری در برخی از 
آثار او همواره دستاویز مخالفین آیین بابی بوده است. این گروه سبک گاه 
غیر معمول برخی از آثار فارسی و عربی باب را گواه کم سوادی او می دانند 
و بر آن اساس اّدعای او را، مبنی بر آوردن آیینی جدید نمی پذیرند. از آن سو 
پیروانش سال های کوتاه تحصیل او، افکار متعالی و انقالبی باب، و سبک 
محکم و روان نوشته های فارسی و عربی او را دلیلی بر حّقانیت باب و علم 
لّدنی و آسمانی او می دانند. در همین زمینه باب در رساله ای به نام صحیفۀ 
عدلّیه به پاسخ معترضین برخاسته و می نویسد این که واژه ها و جمالت برخی 
از آثار او بر روش نگارش ˝اهل شبهه˝ نیست بدان دلیل است که همگان 
بدانند آنچه از قلم او جاری می شود از تحصیل و کسب علوم نیست، بلکه از 
به همین جهت  و  الهی روشن است سرچشمه می گیرد  انوار  از  او که  قلب 
قوانین زبان او با قوانین زبان مردم تفاوت دارد چنانکه در کالم الّله )قرآن( 

نیز چنین است. ۱۹
صداقت باب در این که تحصیالتی نداشته و آنچه بر قلم و زبان می راند 
از  گروهی  به  خطاب  که  تفسیرالهاء  در  است.  چشمگیر  است  الهی  الهام 
علماست سوگند می خورد که حّتی کلمه ای از علوم معموله نخوانده و هرگز 
این  را به حافظه بسپارد، و  نبوده که مطالبش  کتابی علمی در دسترس اش 
هدیۀ الهی )آیین او( سرچشمه اش لطف و کرامت خداوندی است...و اضافه 
می نماید: امروز اگر کسی از من از مسائل علمی بپرسد به خداوند سوگند که 
پاسخش را نمی دانم، و از صرف و نحو نیز بی اّطالعم و خود را به آن مفتخر 
می دانم، زیرا خداوند در روز رستاخیز بر همگان روشن خواهد ساخت که من 

تنها از بخشش او بهره مند بودم.۲۰
به حرف ختم  و  آغاز  از حرف  به علومی که  او  بر خالف عدم رغبت 
علوم  در  را،  عیسی˝  ˝اّمت  غربیان،  دستاوردهای  آثارش  در  باب  می شود 
تجربی ستوده و در کتاب بیان فارسی تصریح دارد که خارج از جهان شیعه 
در کشورهای دیگر علماء و دانشمندانی در هر رشته وجود دارند.۲۱ در همان 
اینجا نقل از  صحیفۀ عدلّیه. نسخه خّطی محفظۀ مّلی آثار بهائی شماره ۸۲، ۱۵۵. در   ۱۹

.Amanat RR 117, n.44

از  نقل  اینجا  در   ،۵۵-۵۶ صفحات   .۶۷ شمارۀ  بهائی،  آثار  مّلی  محفظۀ  تفسیرالهاء   ۲۰
 .Amanat RR 117. n.45

بیان فارسی ۱۳/۶.  ۲۱
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اثر دوربین )تلسکوپ( را مثال می آورد که با آن اروپاییان به مطالعۀ وضع 
سّیارات و ماه می پردازند.۲۲ 

تشویق باب به آموختن علوم جدید و دیگر مظاهر تمّدن جهان غرب، مثل 
ایجاد پست و چاپ کتاب و غیره، در یک اثر دینی، که اساسش اعتقادات 
و  خالص  شریعت  و  فقه  از  باب  گزیدن  دوری  از  نشانی  است،  روحانی 
نزدیکی او به نوعی خردگرایی است که به جای وانهادن همه چیز به اراده و 
خواست خداوند، ابتکار و علم اندوزی و کوشش در اکتشافات و اختراعات 

جدید را نیز به عنوان جزئی از اصول دین تشویق می کند.۲۳

ترک تحصیل و شروع به کار تجارت

کار در  در تجارت ایران سّنت چنین بود که معمواًل فرزندان تاجران با 
بر همین  آشنا می شدند.  تجارت  با حرفۀ  و  تجربه می اندوختند  پدر  حجرۀ 
شیوه باب پس از ترک مکتب در حجرۀ تجارتی دائی خود حاجی میرزا سّید 
علی )خال اعظم( آغاز به کار کرد. از احوال و کیفیّت زندگانی باب در این 
دوره زیاد چیزی نمی دانیم. ولی می توانیم به قرینه دریابیم که حاالت روحانی 
و اشتغال او به عبادت های طوالنی در کودکی، که بعدها از دوران اقامتش 
در بوشهر نیز گزارش شده، در سال های شیراز هم بخش بزرگی از زندگی او 

بوده است. 
پس از پنج سال، باب به بوشهر عزیمت کرد و در آنجا با ارثّیه ای که از 
پدر به او رسیده بود با دائی خود حاجی میرزا محّمد )خال اکبر( در کار 
تجارت شریک گشت. زندگانی تجارتی باب در بوشهر نیز پنج سال به طول 
انجامید )۱۲۵۵-۱۸۴۰/۱۲۵۰-۱۸۳۵( که از آن، دو سال اّول با دائی و بقّیه 

به طور مستقل بود.
معموًلا شبکۀ تجارتی جنوب ایران از بندر بوشهر ،که در آن زمان بندر 
فّعالی بود، تا دیگر بنادر خلیج فارس مثل بندر عباس و یا بنادر دریای عّمان 
و بمبئی و کلکته و زنگبار و جاوه امتداد می یافت و از دیگر سو تا انگلستان، 
مرکز  سه  داشتن  با  باب  دائی های  بود.  گسترده  هندوستان،  طریق  از  بیشتر 

همانجا.   ۲۲
23 Amanat RR 118.



 ۲۷ باب، خورشیدی در شبی بی سحر   

تجارتی در شیراز، یزد و بوشهر در همین شبکه به داد و ستد اشتغال داشتند.۲۴ 
ابوالقاسم افنان بر اساس اسناد خانوادگی و صورت حساب  داد و ستدهای 
می دهد.  دست  به  باب  تجارت  از  روشنی  تصویر  افنان  خاندان  تجارتی 
و  نیل  قلع،  از شکر، چای،  است  بوده  عبارت  هندوستان  از  باب  واردات 
ادویه، هم چنین انواع پارچه های قلمکار، برای دوختن پرده، لباس زنانه یا 
هندوستان  طریق  از  باز  و  زربفت،  پارچه های  و  زری  ترمه،  انواع  سفره. 
پارچه های ماهوت انگلیسی یا پارچه های نخی. از آن سو کاالهای صادراتی 
شامل فرش، برگ گل خشک شده، گالب، خواربار، خشکبار مثل مغز بادام 
و کشمش بوده و در برخی موارد اشرفی و مسکوکات طال نیز خرید و فروش 
اصفهان،  یزد،  مثل  شهرهایی  در  باب  اسناد  این  اساس  بر  است.  می شده 

کاشان، قزوین نیز طرف های تجارتی داشته است.۲۵ 
کاالهایی نیز بوده است که باب از داد و ستد آن ها امتناع داشته. در هیچ 
یک از اسناد بازمانده نشانی از تجارت اسلحه، مشروبات یا تریاک و حّتی 
کاالهای بدبو، مثل انقوزه که در هندوستان خواستار داشته، و پوست گوسفند 
و امثال آن نیست۲۶ باید توّجه داشت که کار تجارت در آن زمان آسان نبود. 
کاالهای تجارتی که با کاروانی از قاطر از بوشهر به داخل ایران حمل می شد 
خطر  با  نیز  دریایی  تجارت  داشت.  قرار  راهزنان  دستبرد  خطر  در  همواره 

دزدان دریایی یا طوفان های سهمناک و غرق کشتی ها همراه بود. 
تواریخ بابی/بهائی گسترش شبکۀ تجارتی باب در مناطقی که در باال از 
آن نام بردیم را نشان کفایت و قابلّیت های او در یک تجارت موّفق می دانند، 
که یکی از آن ها داشتن روابط خوب با تّجاری در جنوب و مرکز ایران است. 
نقطةالکاف می نویسد: ˝بزرگان تّجار عبرت از قّوۀ متصّرفۀ جناب ایشان در 
امر تجارت داشتند که آدم به این ِصغر )کمی( سّن و این قسم نظم در امور 
عظیمه دادن بسیار عجیب است.˝۲۷ به همین کیفّیت باب را میان مردم بوشهر 

Amanat RR 121. در مورد تجارت ایران در دورۀ قاجار به فصل سّوم، ساختار جامعۀ بابی   ۲۴
مراجعه کنید که در آن منابع غربی که در این زمینه تحقیق  کرده اند نیز آمده است.

کشتی های  با  از نحوۀ حمل و نقل کاالها  نیز  افنان شرحی  عهد اعلٰی ۳۹-۴۱.  افنان،   ۲۵
شراعی و یا با قاطر از فراز کوهستان های بین بوشهر و شیراز دارد.

افنان، عهد اعلٰی، ۴۱.  ۲۶
کاشانی، حاج میرزا جانی. تاریخ نقطةالکاف در تاریخ ظهور باب و وقایع هشت ساله   ۲۷
اّول از تاریخ بابّیه. به سعی ادوارد برون، انتشارات بریل، الیدن هلند ۱۹۱۰، ۱۰۹. )از این 
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به ˝حسن فطرت و سکون و وقار و زهد و تقوی و هّمت و جود و قناعت و 
ادراک˝ مشهور می داند.۲۸

در زمان اقامت باب در بوشهر آن منطقه دستخوش تشّنجات سیاسی و 
اجتماعی نیز بود. از ابتدای قرن نوزدهم دولت انگلیس برای حفظ حریم 
توسعۀ  برای  نیز  و  فارس،  خلیج  مناطق  در  خود  نفوذ  توسعۀ  و  هندوستان 
کرد.  دایر  بوشهر  در  سیاسی  نمایندگی  هندوستان  و  انگلیس  بین  تجارت 
هنگامی که محّمد شاه در ماه مه سال ۱۸۳۷ برای باز پس گرفتن هرات به 
اقدام نظامی دست زد، دولت انگلیس بالفاصله با اعزام ناوگانی به سواحل 
امر موجب  این  کرد.  را تصّرف  و جزیرۀ خارگ  پرداخت  تالفی  به  بوشهر 
تظاهرات خشمگینی از سوی مردم بوشهر علیه انگلیس ها شد. تشّنجات بین 
دو کشور هنگامی باال گرفت که در ماه مارس ۱۸۳۹ ساکنان بوشهر به تحریک 
رهبر فرقۀ اخباری آن منطقه، شیخ حسین آل عصفور، و به پشتیبانی حاکم 
فارس، به شورش پرداختند و از پهلو گرفتن کشتی فرمانده ناوگان انگلیس به 
عقب  خارگ  جزیرۀ  به  ناچار  انگلیسی ها  کردند.  جلوگیری  بوشهر  بندر 
نسبتًا طوالنی موجب اختالل تجارت در  مّدتی  این حوادث  نشستند. طبعًا 
بوشهر شد تا آنجا که تّجار بوشهری برای بازگرداندن شهر به وضع عادی در 
وساطت بین دو طرف کوشیدند که بی نتیجه ماند. سرانجام پس از سه سال 
چنین  سوای  گردید.  برقرار  بوشهر  در  انگلیس  سیاسی  نمایندگی  دیگر  بار 
اّتفاقاتی رکود اقتصادی جهانی که بین سالهای ۱۸۳۸ و ۱۸۴۳ رخ داد برای 

تجارت ایران نیز عواقب نامطلوبی به  بار آورد.۲۹ 
با این احوال باب به تجارت خود در بوشهر ادامه داد و به زهد و پارسایی 
از  امانت  و  صداقت  افزون  گشت.  روز  شهرتش  امانت داری  و  صداقت  و 
شغل  که  بزرگ  خاندان های  مورد  در  بود.  ایران  در  تجارت  استوار  مبانی 
تجارت در آن موروثی بود این امر به نحو بارزی خود را نشان می داد. تّجار 
ارتباط نزدیکی با مسجد و علماء داشتند و چه بسا کسانی از خانوادۀ تاجران 
تجارت،  با  مذهبی  هوای  و  حال  از  آمیزه ای  بودند.  علماء  زمرۀ  در  که 

پس نقطةالکاف.(
همانجا.  ۲۸

برای شرح مفّصل وقایع این دوره و منابع و پژوهش هایی که به حوادث بوشهر و خلیج   ۲۹
.Amanat RR 122, n. 70 .فارس در آن زمان پرداخته ن.ک
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امانت داری و صداقت را خمیرۀ فرهنگ تجارتی ایران کرده بود. پیامبر اسالم 
که او نیز تاجر بود لقب ˝امین˝ داشت و طبعًا انتساب به او، امانت داری را 
در مورد خاندان  ناصری  فارس نامه  تاجران مسلمان می کرد.  فریضۀ شرعی 
دائی های باب می نویسد: ˝این خانواده نسل های متوالی در کار تجارت و به 
صداقت شهره بودند.˝۳۰ حاجی میرزا حسن یزدی یکی از تّجار بوشهر که به 
قصد زیارت به مّکه می رفت مقداری مال الّتجاره نزد باب به امانت گذارد که 
در غیاب او به فروش رساند. قیمت آن کاال سقوط کرد و به بهای نازل تری 
فروخته شد. در بازگشت، بر خالف رسم جاری که باید مبلغ مورد معاملۀ کاال 
به صاحبش پرداخت شود، باب آن مبلغ را به اضافۀ ۱۷۵ تومان که تفاوت 
حاجی  اصرار  مقابل  در  پرداخت.  یزدی  میرزا حسن  حاجی  به  بود  قیمت 
اساس  بر  را  اقدام خود  باب  کند  قبول  را  مبلغ  این  نمی خواست  که  حسن 
امانت داری و صداقت توجیه کرد و معامله را درست دانست.۳۱ نقطة الکاف 
روایت مشابهی دارد ولی سبب ضرر باب را در این معامله تداوم و افراط او 
در طاعت و نماز می داند: ˝و در تدّین، آن جناب به حّدی بود که می گویند 
امانتی در نزد ایشان بود، مشتری به هم رسیده بود که بخرد. هنگام خواندن 
بودند ساعتی  به  شخص مشتری فرمایش فرموده  بوده.  زیارت آن حضرت 
صبر نما تا آنکه من فارغ شوم. اّول آن شخص قبول نموده و ِمن بعد از آن، 
که آن جناب فارغ گردیدند آن شخص خریدار رفته بود و ِمن بعد قیمت نیل 
تنّزل نموده و به تنّزل فروختند و مبلغ هفتاد تومان آن را خود متحّمل شده.˝۳۲
امانت می نویسد: ˝اخالق گرایی باب با یک واقعّیت گرایی نیز همراه بود. 
احکام بعدی او ]در کتاب بیان[ – الاقل تا آنجا که به امور تجارتی مربوط 
است – نه شباهتی به احکام شرعی و متون درسی طّلاب مدارس دینی دارد، 
و نه معّرف تفّکری زهدمآب و مذهبی است، بلکه نظرگاه آن واقعّیت های 

 .Amanat RR 127. فارس نامه ج. ۲. ۱۳۱ در اینجا نقل از  ۳۰
معین الّسلطنه تبریزی، حاجی محّمد. تاریخ امری ]بهائی[. محفظۀ مّلی آثار بهائی. نسخۀ.  ۳۱
الف. ۷۸ )از این پس: معین(. در اینجا نقل از Amanat RR 128. نبیل زرندی ۷۹ و دیگر 
تواریخ بهائی این داستان را با اندکی تفاوت از قول سّید جواد کربالیی نقل کرده اند. از 
دیگر نوآوری های باب در تجارت شکستن رسم ˝دّبه˝ ]در آوردن[ بود که به آن نیز در 
اغلب تواریخ مربوط به حیاب باب اشاره شده است Nabil Zarandi 79؛ Amanat RR 128؛ 

افنان، عهد اعلٰی ۴۲-۴۱؛ فیضی، نقطۀ اولٰی ۹۰-۹۱..
نقطة الکاف ۱۰۹.  ۳۲
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زمانه است.˝۳۳ از جمله بهرۀ پول را که در اسالم حرام بود ولی در عمل وجود 
داشت شرعی و جایز دانست. تمدید یا تأخیر پرداخت مهلت سرآمدۀ سفته را 
مجاز اعالم کرد و رضایت طرفین را در امر داد و ستد کاال از شرایط اصلی 
تجارت شمرد، خواه طرف معامله صغیر، پیر، برده یا آزاد باشد و بدین ترتیب 
به بردگان و افراد صغیر همان حّق یک شخص بالغ آزاد را داد.۳۴ هم چنین 
تجارت و اقامت مسیحیان را در کشور مجاز دانست به شرط آن که به تجارت 
و یا حرفۀ مفیدی مشغول شوند۳۵ در جایی دیگر با توّجه به ضررهایی که گاه 
از کاهش ارزش پول و طال و نقره نصیب تّجار می شد، لزوم وضع قوانینی 
برای اصالحات سیستم مالی را ضروری شمرد تا به حّل این مشکالت کمک 
شود.۳۶ وی تجارت تریاک، مواد مخّدره، مشروبات الکلی را شدیدًا تحریم 

کرد،۳۷ مگر برای مصارف پزشکی و تحت شرایط خاّص.˝۳۸
کید بر شهرت باب در سخاوت و ساعات متوالی که در  نقطة  الکاف با تأ
طاعت و نماز بسر می برد می نویسد: ˝]مردم می گفتند[ تمام مال خود را تمام 
]داستاِن،  است... ضرب  داده  تومان  هفتاد  فقیری  به یک  که  زیرا  می کند 
شهرِت[ جناب ایشان را به خالوی ]دائی[ ایشان نوشتند...˝۳۹ شاید بتوان از 
زد.  حدس  خود  دائی  با  شراکت  از  را  باب  شدن  جدا  سبب  نکته  این 

معین السلطنه این جدایی را ˝به سبب مقتضیات زمانه˝ می داند.۴۰
امانت می نویسد، برای باب اشتغال به امر تجارت، سوای تأمین معیشت، 
هدف واالتری داشت و آن بازسازی و تجّسم موازین اخالقی بود که وی آن 
را در گفتار و رفتار پیامبر و امامان یافته بود، موازینی که روز به روز تنّزل 
نوشت،  داشت  تجارت  که شغل  پیروانش  از  یکی  به  نامه ای  در  می یافت. 
خداوند برای محّمد و علی محّمد ]باب[ شغل تجارت را مقّدر فرمود. در 
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نقطة الکاف ۱۰۹.  ۳۹
.Amanat RR 129, n. 110 معین ۷۸.در اینجا نقل از  ۴۰



 ۳۱ باب، خورشیدی در شبی بی سحر   

این نامه باب از خدا می خواهد به آنان که در کار خود انصاف را رعایت 
کند...و  عطا  برکت  می دارند  دوست  خود  مانند  را  فرودستان  و  می کنند 
را  انصاف  و  عدالت  و  می کنند  تجارت  خدا˝  خاطر  ˝به  که  آنان  می گوید 
از هر فریبکار و شّیادی حفظ خواهد  رعایت می نمایند، خداوند ایشان را 
کید دارد اشاره ای به مفهوم  کرد.۴۱ تجارت ˝به خاطر خدا˝ که باب بر آن تأ
اسالمی ˝شراکت با خدا˝ است. در واقع اعتقاد به حضور خداوند در امور 
تجارتی، باالترین انگیزه و وظیفه برای رعایت انصاف و عدالت به ویژه در 
حّق درماندگان و فرودستان است. اشارۀ باب به داشتن شغلی مشابه پیامبر 
اسالم یکی دیگر از نکات این نامه است که مورد توّجه نویسندۀ نقطة الکاف 
که خود نیز تاجر بوده واقع شده که شباهت زندگانی محّمد و باب را در همۀ 
موارد حّتی در یتیمی در کودکی از حکمت های خداوند می داند: ˝این قدر 
هم که ]کار تجارت را[ متحّمل شدند به جهت اتمام حّجت بر خلق بوده تا 
جّد  تجارت  سّر  در  آنچه  مثل  به  ندارند  خلق  با  سلوک  قّوۀ  نگویند  آن که 
گفته  نیز  مقام  این  در  نمود،  اقتضا  حکمت  اسالم(  )پیامبر  عالی مقدارش 
می شود تا آن که در کّلِ شأن )در همه چیز( حاکی از آن شمس اّولیه )پیامبر( 

بوده باشد حّتی در یتیمی حاکی شدند.˝۴۲

کشف و شهود، زهد و مراقبه

بهائی،  غیر  یا  بهائی  چه  پرداخته اند،  باب  حیات  به  که  آثاری  تمامی 
همان طور که دیدیم بر اهتمام او در ساعت های طوالنی به نماز و عبادت و 
کید دارد. نکتۀ دیگری که بر آن مّتفق اند برخی حاالت  بر تقوی و زهد او تأ
کشف و شهود و نیز توان او بر تحّمل ریاضت های شدید بوده است. دائی 
باب حاجی سّید علی که سرپرستی او را داشت در یکی از گفتگوهای خود 
و  این همشیره زاده حاالت  ˝از  بود:  باب، گفته  معّلم مکتب  با شیخ عابد، 
عاداتی ملحوظ می گردد که از هیچ کودکی مشاهده نشده. هر روز کلمه ای 
تازه از او می شنوم و هر دم حالت غریبی در او مشاهده می نمایم. از آن جمله 
خواب های عجیب و غریب نقل می نماید و این گونه رؤیاها از طفل هشت نه 

.Amanat RR 129-30 نامه  به زبان عربی در معین ۲۸ در اینجا نقل از  ۴۱
نقطة الکاف ۱۱۰.  ۴۲



باب و جامعۀ بابی ایران  ۳۲

ساله بسی غرابت دارد.˝۴۳ برخی از این رؤیاها در کتاب هایی که به شرح حال 
باب پرداخته اند آمده است. حاج سّید علی هم چنین گفته است: ˝روزی در 
حّمام مرغ در کنار من خوابیده بود. سراسیمه برخاست و گفت سقف حّمام 
میرزا هادی فرو ریخت یک زن و سه طفل تلف شدند. طولی نکشید همهمه 
تعداد  شد  معلوم  بعد  می داشت.  اظهار  تلفات  از  رقمی  هرکس  برخاست، 
همان بوده که او گفته است. یا اینکه چندی پیش اظهار داشت خواب دیده ام 
امام جعفر  در میان زمین و آسمان میزانی )ترازویی( معّلق است. حضرت 
صادق در یک کّفه ترازو که به زمین آمده ]قرار داشتند[. دستی غیبی مرا از 
زمین برداشت و در کّفۀ خالی گذارد. ]آنگاه[ کّفه ای که من در آن نشسته 
بودم به زمین آمد و آن کّفه که امام در آن جالس بودند به هوا رفت.˝۴۴ این 
رؤیاها حّتی پس از اظهار امر باب و برخاستن او به رسالت نیز ادامه یافت. 
در سال ۱۸۴۶/۱۲۶۲ خواب دید که در لحظۀ تحویل سال نو کتاب ها یی ]از 
آسمان[ به دستانش فرود آمد. هنگامی که یکی از آن ها را گشود دید که تمام 
صفحاتش از غبار مزار امام حسین پوشیده است. در نگاهی دقیق تر لوحی 
با ]جملۀ  آن  زیر  ، که  قرمز،  مرّکب  با  زیبایی  نستعلیق شکستۀ  به خط  دید 
لت َعلی الّله به شکل ستاره ُمهر شده، و امضاء ˝َمهدی˝  معروف قرآنی[ توکَّ

داشت.۴۵ 
این حاالت که از کودکی در باب وجود داشت به تدریج و با رسیدن به 
سّن بلوغ و سنین باالتر، با فروتنی و افتادگی و نوعی معصومّیت همراه شد. 
حاج سّید جواد کربالیی می گوید ˝هنگام سفرم به هندوستان از بوشهر عبور 
کردم و به خاطر آشنایی با حاجی سّید علی به منزل او وارد شدم و چندین 
بار به مالقات باب موّفق گردیدم. هر بار او را می دیدم با چشمانی که به 
پایین دوخته شده بود در حالتی از افتادگی و تواضع بود، حاالتی که زبان 
داستان ها  داشتند  آشنایی  او  با  که  کسان  بسیار  نیست.  آن  وصف  به  قادر 

پس  این  )از   .۳۳  ،۱۹۲۲ قاهره  مآثرالبهائیّه،  فی  کواکب الدریّه  عبدالحسین.  آیتی،   ۴۳
کواکب الدریّه(.

افنان، عهد اعلٰی ۳۱ و دیگر منابع تاریخی مربوط به زندگانی باب.  ۴۴
تفسیر سورۀ نور )قرآن سوره ۲۴(، محفظۀ مّلی آثار بهائی شمارۀ ۹۸، ۶۳-۵۵، )مطلب   ۴۵
باال نقل شده از صفحات ۵۹-۵۷(. در اینجا به نقل از Amanat RR 131, n 118. در این 
اثر ، و بر اساس این خواب، باب، با استفاده از حروف ابجد وارزش عددی هر کدام، به 

اثبات حّقانّیت اّدعای خود می پردازد. 



 ۳۳ باب، خورشیدی در شبی بی سحر   

دربارۀ از خودگذشتگی، درستی، کمال و امانت داری او بیان می داشتند.˝ ۴۶
دوران پنج سالۀ اقامت باب در بوشهر نه تنها به تجارت بلکه به کسب 
نوعی قابلّیت های واالی معنوی گذشت، کیفّیاتی که از کودکی در او مشهود 
بود ولی روح کمال جویش را قانع نمی ساخت. هر روز از ساعات اّولیه سحر 
تا طلوع آفتاب و از ظهر تا غروب آفتاب در حالتی از جذبه، و محو در عوالم 
دیگر ، به نماز و مناجات و ریاضت می گذراند. هر روز جمعه ساعات متمادی 
بر بام خانۀ خود می رفت و به راز و نیاز می پرداخت حّتی حرارت سوزندۀ 

آفتاب تابستانی بوشهر او را از عبادت باز نمی داشت.۴۷
باب  نظر گرفتن دیگر خصایل  در  بدون  از عبادت،  این چنین شیوه ای 
دستاویز تاریخ نویس قاجار سپهر و به دنبال او دیگر رّدیه نویسان قرار گرفته تا 
هر یک به نحوی آن را مورد سخره قرار دهند.۴۸ در واقع چنین ریاضت های 
زاهدانه ای نوعی تالش و جستجو برای دستیابی به اشراق درونی و آگاهی های 
باطنی است که بین افراد برجسته ای چون اولیاء و اصفیاء از همۀ مذاهب و 
نهضت های عرفانی و روحانی سابقه دارد. ظاهرًا با مشاهدۀ این حاالت از 
باب شایعاتی در این که او مرشد و مرادی از اهل عرفان داشته رایج بوده 
است. این شایعات را منابع بابی/بهائی رّد می کنند و معجزۀ درستی اّدعاهای 
او را در قدرت معنوی و خُلق و خوی آسمانی و قدرت و سرعت او هنگام 
نگارش آیات می دانند. نقطةالکاف می نویسد: ˝و این که مشهور شده که آن 
نموده  یا مرشدی  پیری  آن که خدمت  یا  ریاضات می شدند  متحّمل  جناب 
باشند افترای صرف و کذب محض می باشد بل آن نقطۀ غنی ]باب[ ظاهرًا 
محتاج به احدی در هیچ شأن نبوده ولی در باطن فقیر الی المحبوب بودند.˝۴۹ 
از  زیبایی  و  انسجام  کمال  در  قطعاتی  باب  بوشهر  در  اقامت  هنگام 
مناجات و دعا برای افراد مختلف می نوشت بدون آن که نام نویسنده ذکر 
شود ˝با آن که تحصیالت ایشان منحصر بود به همان تحصیالت مختصری 
که در مدرس شیخ عابد کرده بودند مع ذلک عبارات رائقه )خیره کننده( و 

Nabil Zarandi 79.؛ مطالع االنوار ۱۶۰.  ۴۶

Nabil Zarandi 77-8. نقل به مضمون.  ۴۷
م.ب.  اهتمام  به  ناسخ التواریخ،  لسان الملک،  خان  تقی  میرزا  سپهر،  ن.ک.  جمله  از   ۴۸

بهبودی، جلد دّوم طهران ۱۳۴۴، ۸۲۷. )از این پس ناسخ التواریخ(. 
نقطةالکاف ۱۰۹-۱۰.   ۴۹



باب و جامعۀ بابی ایران  ۳۴

کلمات الیقه از قلم وی جاری می شد ˝۵۰

سفر به عتبات عالیات

پس از پنج سال اقامت در بوشهر، باب تصمیم به سفر به نجف و کربال 
گرفت و این تصمیم را به خانوادۀ خود در شیراز اّطالع داد. این خبر موجب 
تشویش و نگرانی خانواده شد. مادر او که از دوری فرزند دلتنگ بود و دائی 
اداره  را  بوشهر  تجارتی  مرکز  که  اکبر(،  )خال  محّمد  سّید  حاجی  باب، 
می کرد، و آن موقع در شیراز اقامت داشت، هر یک به نحوی در منصرف 
باب حّتی  نگرفتند.۵۱  ولی  نتیجه ای  عتبات کوشیدند،  از سفر  باب  ساختن 
کند  صبر  بوشهر  به  او  مراجعت  تا  کرد  پیشنهاد  که  را  خود  دائی  تقاضای 
نپذیرفت. به دائی خود نوشت زمان سفر من فرا رسیده و ناگزیر از مسافرتم۵۲ 
امور تجارتی و حساب ها را منّظم کرد و کلید حجره را به کاروانسرادار سپرد 
و در سال ۱۲۵۵ ھ. ق برابر ۱۸۴۰/۴۱م. راهی سفر به کربال شد. سفری که 
فصل جدیدی در زندگانی باب گشود یعنی خداحافظی با عالم تجارت و 

ورود در مرحله ای پر تالطم با فرجامی نامعلوم.
از دوران کربال اطالعات زیادی در دست نیست جز روایاتی که گویای 
جاذبه و کشش شخصّیت فرهومند اوست. نیکال دیپلمات فرانسوی که در 
زمان قاجار کنسول فرانسه در ایران بود و کتابی دربارۀ آیین باب نوشت به 
نقل از مالقات خود با یکی از بابیان اوّلیّه، مّلا صادق خراسانی ملّقب به 
˝مقّدس˝، شرحی از نخستین مالقات او با باب در کربال آورده که به مضمون 
از قول مّلا صادق در اینجا نقل می شود:۵۳ ˝روزی برای زیارت وارد روضۀ 

کواکب الدّریه ۳۴.  ۵۰
گاهی از نحوۀ تالش ایشان ن.ک. افنان، عهد اعلی ۴۳. برای آ  ۵۱

افنان، عهد اعلی همان جا.  ۵۲
نیکال که در اوایل ظهور باب در سفارت فرانسه در ایران مأمورّیت داشت با عالقه به   ۵۳
بیان عربی و  پاریس ترجمۀ  بیستم در  ابتدای قرن  پرداخت و در  مطالعۀ نهضت جدید 

فارسی و دالیل سبعه و نیز اثر دیگری دربارۀ تاریخ بابیه منتشر ساخت: 
Nicolas, A. M. B. Seyyèd Ali Muhammad dit le Bab. Paris 1905. 191-92. (Herafter cited 
as Nicolas.) 
مقّدس˝ پیرو مکتب شیخّیه بود و از نخستین کسانی است که به آیین باب  مّلا صادق خراسانی̋ 
گروید و در شیراز مورد توهین و آزار قرار گرفت. او و فرزندش که به ابن  اصدق مشهور بود 
در آیین بابی و بهائی مصدر خدمات بزرگی شدند. برای شرح حال او به قلم فرزندش ن.ک. 



 ۳۵ باب، خورشیدی در شبی بی سحر   

سّیدالشهداء ]امام حسین[ شدم. جوانی را دیدم که غرق در جذبۀ روحانی 
بود.  جاری  چشمانش  از  اشک  سکوت  در  و  تقّدس  از  حالتی  با  محیط 
بی اختیار به سوی او رفتم ولی چون میل نداشتم او را از آن حالت درآورم در 
گوشه ای نشستم تا زیارتش پایان یابد. هرچه بیشتر متوّجه او می شدم بیشتر 
مجذوب حالت حجب و حیای وی می گشتم. چیزی از او می دیدم که بیانش 
به  موّفق  روز من  آن  آمد.  به صحن  زیارت  از خاتمۀ  بود. پس  غیر ممکن 
زیارت  به  در همان ساعت  بعد  روز  گرفتم  ولی تصمیم  نشدم  او  با  گفتگو 
روضۀ سّیدالشهداء بروم تا شاید بتوانم با ایشان صحبت کنم و آرامش خود را 
باز یابم. چنان که امیدوار بودم او را در همان حالت یافتم و آنچه در قلبم 
احساس کردم بسی بیشتر از دیروز بود. پس از مراسم زیارت، به سوی او رفتم 
و گفتم اگر اجازه دهید با شما صحبتی دارم. با سر امتناع کرد و به راه خود 
آمد و معذرت  به سوی من  از ضریح دور شدیم  ادامه داد. چند قدمی که 
خود  از  من  و  دعاست  و  توّجه  جای  و  مقّدس  مکانی  که ضریح  خواست 
بی خود بودم. چنان با مّلاطفت و خوش رویی این سخن را بیان داشت که مرا 

بی اختیار مجذوب و مفتون خود نمود... ˝۵۴ 
نویسندۀ نقطةالکاف در مورد سفر باب به کربال و کیفّیت زیارت او از 
حرم سّید الشهداء می نویسد: ˝قریب یک سال در آن حدود متبّرکه تشریف  فرما 
بودند و آثار غریب و عجیب در هنگام ورود به حرم اجداد طاهرینش و کیفّیت 
زیارت و حضور آن جناب مشاهده گردیده بود که خلق کثیری متحّیر بودند. و 
حاضر  رشتی[  ]کاظم  سّید  مرحوم  درس  به  آن جناب  شده  معروف  این که 
می شد به عنوان تلّمذ )تحصیل( صّحت ندارد ولی آن جناب قریب به سه ماه 
تشریف  مرحوم  آن  موعظۀ  مجلس  به  گاهی  گاه  داشتند  تشریف  کربال  در 
مستمّد  سرور  آن  باطن  نور  از  مقامه،  اعلی الّله  سّید،  مرحوم  و  می آوردند 
رسول  حاج  الیشعرون.˝۵۵  هذه االمر  سّر  از  قوم  آن  اّما  بودند،  )بهره مند( 
به بستگانش  اّدعای باب  بر حقّانیت  اقامه دلیل  بازرگان شیخی قزوین در 
می گوید: ˝اگر صاحب ندا همان سّیدی است که من در کربال دیدم الحّق 

رأفتی، وحید. پیک راستان، عصر جدید، دارمشتات آلمان ۲۰۰۵، ۳۲۹-۳۹.
افنان، عهد اعلٰی ۴۶-۴۵، و دیگر منابع.  ۵۴

نقطة الکاف ۱۱۰.  ۵۵
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 واالنصاف آنچه اّدعا نماید بجاست.˝۵۶ 
به دعوت مّلا صادق خراسانی باب در مجلس روضه ای که با حضور سّید 
کاظم رشتی رهبر شیخّیه در منزلش برپا می شد شرکت کرد. هنگام ورود او، 
مّلا حسین بشرویی )نخستین کسی که بعدها در شیراز به باب ایمان آورد( 
روضۀ سّیدالشهداء می خواند. مقّدس می نویسد با ورود باب سّید کاظم به 
احترام از جای خود برخاست و دیگر حاضران نیز به تبعّیت او برخاستند. 
باب کنار در ورودی نشست و علی رغم اصرار سّید کاظم رشتی حاضر نشد 
باالتر جلوس کند. پس از آن به اشاره سّید کاظم، مّلا حسین از اشعار شیخ 
احمد احسائی خواند و باب از شنیدن آن اشعار چنان منقلب شد و گریست 

که تمام اهل مجلس از گریۀ او به گریه افتادند.۵۷ 
از قریب یک سالی که باب در عتبات ساکن بود هشت ماه آن را در کربال 
و سه ماه در دیگر شهرهای مذهبی گذراند. بر مبنای تقریبًا تمامی منابع بابی/
بهائی باب گاه به گاه در حوزۀ درسی سّید کاظم رشتی حضور می یافت. این 
منابع آثار باب را نشان علم لدّنی او می دانند. اّما موّرخین مسلمان از دورۀ 
قاجار به بعد برای رّد این اّدعا به حضور مداوم باب در کالس های درس سّید 

کاظم اشاره دارند بدون آن که شاهدی بر آن باشد.۵۸

بازگشت به شیراز و ازدواج

پایان اقامت باب در کربال نه به تصمیم او بلکه به خاطر بی تابی مادر پس 
از شش سال دوری از یگانه فرزند خود، و سفر حاجی سّید علی دائی او به 

وی پدر حاجی شیخ محّمد )نبیل( از بابیان مشهور قزوین بود. مازندرانی، ظهورالحق   ۵۶
.۲۹۹

Nicolas 192. و دیگر منابع بابی/بهائی. امانت احتمال می دهد که این اجتماع یکی از   ۵۷
جلسات مجمع ادبی ˝دیوان الّرشتی˝ بوده که به هدف عزاداری سّیدالشهداء و نیز برای 
مبادلۀ افکار ادبی، و علوم الهی در کتابخانۀ او، برای باال بردن نقش رهبری و سیاسی و 
روشنفکری سّید کاظم رشتی تشکیل می شد. این دیوان نه تنها از سوی شاگردان ایرانی 
رشتی پشتیبانی می شد بلکه از پشتیبانی گروه بزرگی از تّجار، علماء، شعراء و شخصّیت های 
ادبی کربال نیز بهره مند بود. فّعالّیت این مجمع تا یک قرن پس از وفات رشتی نیز ادامه 
یافت. پس از مرگ سّید قاسم رشتی نوۀ او در کربال در سال ۱۹۴۱ کتابخانۀ رشتی که 
الاقل ده هزار جلد کتاب داشت به خاطر غارت ها و ایجاد حریق عمدی از بین رفت 

 .Amanat RR 139, n. 156

برای بحث مشروحی در این زمینه ن.ک.محّمدحسینی، نصرت الّله. حضرت باب، چاپ   ۵۸
 .Amanat RR 139-40 دّوم، استرالیا ۲۰۱۶، ۶۷-۱۶۴)از این پس محّمد حسینی(؛
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کربال برای این منظور بود. باب در ابتدا این تقاضا را رد کرد. سرانجام با 
پادرمیانی سّید کاظم رشتی، که به خواهش دائی باب انجام گرفت، او به این 
تقاضا تن داد و در ربیع االّول ۱۲۵۸ ھ.ق./ ۱۸۴۲ به شیراز بازگشت. چندی 
نگذشت که مادر باب، شاید به خاطر آن که مانع سفرهای بعدی فرزندش 
شود وسایل ازدواج او را فراهم آورد. همسر باب خدیجه سلطان بیگم دختر 
آقا میرزا سّید علی عموی مادر باب بود. باب هنگام ازدواج بیست و سه سال 

داشت.۵۹ 
عموم تواریخ بر این امر مّتفقند که علی رغم اغتشاش های فارس و شیراز۶۰ 
باب در دو سال قبل از اظهار امرش از زندگانی آرام و رضایتمندی در شیراز 
می پرداخت.  نیایش  و  نماز  به  مّدتی  آفتاب  طلوع  از  پیش  بود.  بهره مند 
ساعاتی از روز را در تجارتخانۀ دائی خود می گذراند و در بازگشت، یک 
ساعت پس از غروب آفتاب به نماز و عبادت می ایستاد. وی بعدها در زندان 
ماکو )۱۸۴۷( از این دوران با ˝روزهای خوش˝ یاد می کند. ۶۱ به قراری که از 
خدیجه بیگم همسر باب روایت می شود، وی پس از صرف شام ساعاتی از 
شب را به نگارش در دفتری می پرداخت که ظاهرًا دفتر تجارتی، ولی در واقع 
مخصوص نگارش مطالب روحانی و دینی بود.۶۲ در برابر تعّجب همسرش 
مبنی بر عدم تشابه نوشته های این دفتر با امور تجارتی، باب گفته بود این ها 
 حساب های مردم است.۶۳ یک بار نیز قطعه ای برای پسر دائی خود محّمد 
صحیفۀ  قطعات  ˝شبیه  تقی  محّمد  گفتۀ  به  بنا  که  نوشت  وکیل الحق  تقی 

سّجادّیه ]منسوب به امام زین العابدین، امام چهارم شیعیان[ بود.˝۶۴ 
اّطالعات ما از آثار باب در این دوره اندک است. ولی همین اشارات 

افنان، عهد اعلٰی ۴۸. اسناد خانوادگی تاریخ عروسی را روز جمعه هیجدهم ماه رجب   ۵۹
سال ۱۲۵۸ ھ.ق. / ۲۶ اوت ۱۸۴۲و در منزل دائی باب حاج سّید علی )خال اعظم( ثبت 
نموده. از این ازدواج فرزندی به دنیا آمد که احمد نام گرفت و در کودکی در شیراز فوت 

کرد.
 .Amant RR 147.ن.ک  ۶۰

بیان ۲/۶.  ۶۱
.Amanat RR 147 میرزا حبیب الّله، تاریخ ۲۱-۲۰، در اینجا نقل از  ۶۲

فیضی، خاندان  افنان ۱۶۳. امانت این بیان باب را اشاره به آیه ۲۰۲ از سورۀ بقره قرآن   ۶۳
می داند که در روز قیامت خداوند به حساب اعمال بندگان می رسد: اولئک َلهم نصیٌب 

.Amanat RR 147, n. 199 .ِمّما َکَسبوا والّله َسریع الِحساب
فیضی، خاندان افنان ۱۱۱.  ۶۴
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کوتاه، همراه با زندگانی پاک و زهدآمیزش، که بدان در شیراز شهره بود، 
جملگی حکایت از هیجانات روحی و الهامات معنوی باب برای آمادگی به 
رسالتی که در انتظارش بود دارد. خلجان روحی وی چنان بود که برخی از 
گاه و نگران گشتند. طپش پر هیجان ظهوری جدید  افراد خانواده نیز بر آن آ
در نبض جهان شدت گرفته بود و سیل سرنوشت باب و نزدیکانش را با خود 
و  عبادت  و  نماز  به  که  طوالنی  ساعت های  اندیشید  می توان  آیا  می برد. 
گاه  ریاضت می پرداخت برای کشف و درک آن واقعۀ عظیمی بود که ناخودآ
به سوی آن می رفت؟ خدیجه بیگم با مشاهدۀ حاالت همسر خود به خانواده 
گفته بود ˝ایشان بیشتر اوقات به نماز و عبادت می پردازند که نشان از تقّدس 

و علّو مقام حضرتشان دارد.˝۶۵
مدارکی که در دست است نشان می دهد که در سال ۱۸۴۴/۱۲۶۰ باب به 
تدریج به این امر که دارای الهامات روحانی است واقف تر شد. چند سال 
بعد در نامه ای که از ماکو به خانوادۀ خود نگاشت تصریح نمود که نوزده روز 
پیش از رفتن سّید کاظم رشتی به عرش اعلی و آغاز سال ۱۲۶۰ ˝سّر باطن˝ بر 
وی نزول یافت.۶۶ و در رسالۀ بین الحرمین چندی بعد به صراحت بیشتری به 
دریافت وحی اشاره دارد: ˝به راستی نخستین روزی که قلب این عبد به الهام 
روشن شد پانزدهم ماه ربیع االّول ]۴ آوریل ۱۸۴۴[ بود.˝۶۷ در تفسیر سورۀ 
از اظهار امر  بقره که در ماه محّرم ۱۲۶۰/ فوریه ۱۸۴۴ ]تقریبا سه ماه پیش 
خویش[ نگاشته باب رؤیای خویش که به مرگ سّید کاظم رشتی اشاره دارد 
چنین بیان داشت: ˝دیدم که ارض مقّدس ]عتبات[ تّکه تّکه شد، به آسمان 
صعود کرد و در جلوی خانۀ من فرود آمد. و چندی بعد خبر درگذشت معّلمم 
آمد که استادی عظیم و مهربان بود. رحمت خداوند بر او باد.˝۶۸ این خواب 
سوای آن که به طور نمادین اشاره به اّدعای جدید باب به دنبال مرگ رشتی 

Amanat RR 149. معین ۷۹-۷۷ در اینجا نقل از  ۶۵
از نامه ای خطاب به خانوادۀ خود از زندان ماکو، محفظۀ مّلی آثار بهائی ۵۸، ۱۶۰-۶۶.   ۶۶

بخشی از این نامه در ظهورالحق ۷۸-۱۷۷ نیز آمده است.
در  اثر  این  نیکال  نوشتۀ  اساس  بر   .Nicolas 206 در  شده  نقل  باب،  اثر  کتاب الحرمین   ۶۷
جمادی الثانی ۱۲۶۱/ ژوئن ۱۸۴۵ و پس از صحیفۀ بین الحرمین نگاشته شده. در ترجمۀ 
فارسی کتاب نیکال با نام: ˝مذاهب ملل متمّدنه، تاریخ سّید علی محّمد معروف به باب˝ 
)طهران ۱۳۲۲ش./۱۹۴۳( ترجمۀ ع.م.ف )علی محّمد فره وشی( ص ۲۱۹ در پاورقی اصل 

 .Amanat RR 168, n. 98 عربی این بیان نقل شده است. در اینجا نقل از
.Amanat RR 168 ۶۸ محفظۀ مّلی آثار بهائی شماره ۹۸، ۴، ۲۷-۲۳. در اینجا نقل از
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دارد، هم چنین نمادی است از پایان دورۀ عتبات، که از نظر باب هم زمان با 
آغاز دور جدید دینی می باشد ۶۹ 

سرانجام چند ماهی پیش از اظهار امر علنی، به مادر و دائی خود حاج 
سّید علی اظهار داشت که برای امر بزرگی برگزیده شده و آن ترویج اوامر 
خداوند در میان مردمان است. وی ایمان و زهد و تقوای خود را دالیلی بر 
درستی این سخن دانست و گفت اّدعایش تنها بازتاب الهامی است که ]از 
خداوند[ دریافت می دارد.۷۰ بعدها در یکی از آثار خود به نام کتاب الفهرست 
به آغاز دریافت وحی، قریب دو ماه پیش از اظهار امر خویش تصریح نمود.۷۱ 

اظهار امر باب، توّلد آیینی نو

باب تاریخ و زمان ظهور آیین خود، که آن را مطابق وعدۀ قرآن ˝قیامت 
اسالم˝ می خواند، به دقّت در کتاب مقدّس آیین بابی، بیان فارسی، آورده 
یازده دقیقه بعد از شب پنجم جمادی االول سنه ۱۲۶۰  است: دو ساعت و 
ھ.ق. ]۲۲مه ۱۸۴۴م.[. این قیامت، یا رستاخیز، در وهلۀ اّول مستلزم برخاستن 
مردگان از قبر و یا در اصطالح بابی بیدار شدن خفتگان از خواب غفلت و 

آغاز دور جدیدی از یک حقیقت دینی است. 
از شباهت های زندگانی باب با حیات مسیح یکی هم این که به مانند سه 
مجوسی که از شرق برای یافتن موعود یهود راهی فلسطین شدند، این بار 
گروهی از طلّاب ایرانی، از شاگردان مکتب شیخّیه، برای یافتن موعود اسالم 
از کربال راهی ایران گشتند.۷۲ این سفر بنا به وصّیت استاد و رهبرشان سّید 

69 Amanat RR 168. 

Amanat RR 149 معین ۷۰ در اینجا نقل از  ۷۰
اشراق خاوری، عبدالحمید. محاضرات، انتشارات بهائی آلمان، هوفهایم ۱۹۸۷، ۶۶۹.   ۷۱

بنیانگذار مکتب شیخّیه شیخ احمد احسائی بود که در سال ۱۷۵۲م. در منطقۀ احساء در   ۷۲
عربستان متوّلد شد و مکتب جدیدی در مذهب شیعه به وجود آورد که به نام او به شیخّیه 
معروف است. وی مّدتی در بحرین و عتبات و ایران زندگی کرد و پیروانی در آن مناطق 
یافت. شیخّیه در پنج اصلی که در مذهب شیعه به اصول دین مشهور است نوآوری هایی 
عرضه داشتند. از مهمّ ترین آن ها عدم اعتقاد به معاد جسمانی در روز قیامت است، که به 
مرگ  از  پس  معتقدند.  ˝هورقلیا˝  به نام  لطیفی  جسم  معاد  یا  معنوی  معاد  به  آن  جای 
احسائی در سال ۱۸۲۵ بنا به وصیت او سّید کاظم رشتی به رهبری شیخّیه رسید و مرکز 
شیخّیه را در کربال قرار داد. پس از مرگ رشتی و ظهور باب جمع بزرگی از پیروان شیخّیه 
اّما مکتب شیخیّه به عمر خود ادامه داد. کرمان اینک یکی از  به آیین بابی گرویدند. 
مراکز شیخّیه است و چند تن از نوادگان سّید کاظم رشتی ]خاندان ابراهیمی[ در قرن اخیر 
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دسامبر  اواخر   /۱۲۵۸ ]ذیحّجه  مرگ  از  پیش  که  گرفت  انجام  رشتی  کاظم 
به  بلکه  نکرد  انتخاب  خود  برای  جانشینی   ]۱۸۴۴ ژانویه  اوایل   /۱۸۴۳
شاگردانش توصیه نمود درس و بحث را رها سازند و برای یافتن موعود به 
جستجو و تحقیق پردازند. این آخرین توصیۀ استاد به شاگردانش تصادفی 
نبود. نه تنها او و استادش شیخ احمد احسائی، بنیانگذار مکتب شیخّیه، به 
نزدیکی ظهور بعد معتقد بودند بلکه گروهی دیگر از اصفیا و عرفاء و حّتی 
شعرا نیز بر اساس درک خود از متون و احادیث اسالمی به این نتیجه رسیده 
بودند.۷۳ شگفت آن که در همان سده در میان مسیحیان نیز جنبش هایی پدید 
آمد که بر اساس پیشگویی های تورات و انجیل، آمدن مسیح از آسمان را، که 

قرن ها آرزوی مسیحیان جهان بود، نزدیک می دانستند.۷۴ 
اّدعای  به  او  از  پس  رشتی  کاظم  سّید  برجستۀ  شاگردان  از  تن  سه  دو 
جانشینی استاد برخاستند و هوادارانی از میان دیگر طّلاب شیخی یافتند. اّما 
یکی از ایشان، مّلا حسین بشرویی، سخت بر این توصیۀ استاد ایستادگی کرد 
و گروهی از هم فکران خود را از میان شاگردان سّید کاظم رشتی برای یافتن 
موعود با خود همراه ساخت. این گروه برای کسب آمادگی روحی در سفری 
چنین خطیر به مّدت چهل روز در مسجد کوفه به اعتکاف پرداختند، که سّنتی 

اسالمی عبارت از روزه و دعا و راز و نیازهای شبانه بود. 
مّلا حسین، که بعدها در نهضت بابّیه تاریخ ساز شد یک طلبۀ عادی نبود. 
روحی ناآرام برای کسب دانش داشت، و شخصّیتی بود مصّمم و چالش جو. 
دانش وسیع مذهبی اش چنان بود که او را جانشین بعدی سّید کاظم رشتی 
می دانستند. مرگ استادش در کربال زمانی رخ داد که او به تقاضای استاد 
برای رفع دشمنی ها و اعتراضات ضد شیخی حّجةاالسالم سّید محّمد باقر 

گاهی بیشتر از تاریخ و افکار مکتب شیخّیه  رهبری این مکتب را بر عهده داشته اند. برای آ
ن.ک.دانشنامه ایرانیکا:

http://www.iranicaonline.org/articles/search/keywords:shaykhism 

که هم چنین دارای مقاالتی در ارتباط با شیخّیه و آیین بابی است. و نیز ن.ک.
Denis MacEoin, From Shaykhism to Babism: A Study in Charismatic Renewal in Shi’i 
Islam 
گاهی مختصری  قابل دسترسی در: https://bahai-library.com/author/Denis+MacEoin برای آ

از عقاید شیخّیه ن.ک. به فصل چهارم این کتاب.
73 Amanat RR. Ch. 2 Prophets and Prophecies 70-105. 
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شفتی و دیگر علمای اصفهان، به آن شهر رفته بود. داستان این مباحثه در 
اصفهان زبانزد  همگان شد. مّلا حسین، طلبه ای فقیر و ساده، با مردی روبرو 
می شد که از بزرگترین علمای ایران به شمار می رفت، قدرت شاه را به چالش 
می کشید و ثروتش سر به آسمان می زد. مّلا حسین برای گذران در اصفهان 
یک روز را به کار عملگی می پرداخت و با دستمزد آن بقیۀ هفته را با روزه 
و  به بحث  و دیگر علماء  با شفتی  با همان وضع  و  بسر می برد  ریاضت  و 
ایفای  از  پس  و  ساخت  مجاب  را  شفتی  سرانجام  می پرداخت.  گفتگو 
مأموریتی مشابه در خراسان به کربال بازگشت. از آن پس بود که اصفهانی ها 

گفتند طلبه ای یک القبا آمد حّجةاالسالم ما را مجاب کرد.۷۵ 
پس از پایان اعتکاف، مّلا حسین همراه با برادر و پسر دائی خود که هر 
دو از شاگردان سّید کاظم رشتی بودند از راه بصره با کشتی وارد بوشهر شدند 
مه  ماه  اواسط   /۱۲۶۰ االول  اوایل جمادی   – ربیع االثانی  اواخر  در  )ظاهرًا 
۱۸۴۴( و پس از توّقفی کوتاه عازم شیراز گشتند. به تدریج بقّیۀ یارانشان )به 
روایت نبیل ۹ نفر( پس از پایان اعتکاف به آنان پیوستند. معلوم نیست چه 
عاملی ایشان را از کربال به شیراز کشاند. یک روایت اینست که مّلا حسین و 
یاران او، شخصی که اّدعای جانشینی سّید رشتی را داشت، یعنی مّلاحسن 
گوهر را شایستۀ آن مقام ندیدند لذا قصد کرمان کردند تا در آنجا با حاجی 
محّمد کریم خان کرمانی که او نیز چنین داعیه ای داشت مالقات کنند و به 
نبیل  اّما  می گذشت.۷۶  شیراز  از  ایشان  راه  لذا  پردازند.  اّدعایش  محک 
می نویسد مّلا حسین حّس می کرد که قّوۀ پنهانی مغناطیس وار او را به جانب 

شمال و به سوی شیراز می کشاند.۷۷
روایات  با  نیز  باب  با  بشرویی  حسین  ملّا  مالقات  چگونگی  مورد  در 
پنجم  غروب  حسین  مّلا  می نویسد  زرندی  نبیل  هستیم.  روبرو  گوناگونی 
جمادی ۱۲۶۰/ ۲۲ ماه مه ۱۸۴۴ هنگام گردش در نزدیکی دروازۀ ]کازرون[ 
شیراز جوانی را که قیافه ای نورانی و عّمامۀ سبزی بر سر داشت دید که با 
لبخندی گرم سوی او می آمد. جوان چنان دوستانه مّلا حسین را در آغوش 
برای شرح احوال بیشتر مالحسین بشرویی ن.ک.Amanat RR 153-62؛ افنان، عهد اعلٰی   ۷۵

۶۰-۵۵؛ مازندرانی، ظهورالحق ۱۱۶-۹۴؛ 
Mehrabkhani, Rouhollah. Mulla Husayn, Desciple of Dawn, Kalimat Press, 1987.

مازندرانی، ظهورالحق ۹۶؛ افنان، عهد اعلٰی ۶۰.   ۷۶
Nabil Zarandi 52؛ مطالع االنوار ۴۰.   ۷۷
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بوده  رشتی  کاظم  سّید  از شاگردان  یکی  او  برد شاید  گمان  که وی  گرفت 
است. آن جوان ]که کسی جز باب نبود[ مّلا حسین را دعوت کرد تا برای 
رفع خستگی به منزل او برود. مّلا حسین عذر خواست که دو تن از همراهانش 
منتظر او هستند. باب پاسخ داد آن ها را به حفظ الهی بسپار. مهر و نزاکت و 
وقار باب چنان اثری بر مّلا حسین گذارد که ناچار دعوت او را پذیرفت.۷۸ 
از  یکی  یا  و  دائی  طریق  از  باب  است  ممکن  که  می دهد  احتمال  امانت 
بستگان خود در بوشهر از سفر مّلا حسین و همراهانش باخبر شده و در انتظار 
محتمل  کربال  اّیام  از  را  ایشان  قبلی  آشنایی  لذا  است،  بوده  ایشان  آمدن 
می داند.۷۹ تاریخ جدید روایتی از حاجی میرزا جانی کاشانی دارد ) از قول 
مّلا حسین بشرویی( که او به خاطر آشنایی قبلی با باب از دوران عتبات، در 
ورود به شیراز یکراست به منزل او می رود. پس از دقّ الباب، صدای باب را 
از داخل می شنود که می پرسد: مّلا حسین آیا شما هستید؟ با پاسخ مثبت مّلا 
حسین، باب در منزل را می گشاید و با تبّسم به او می گوید تمام روز تمایلی 
به رفتن به کاروانسرا ]بازار[ نداشتم و حاال فهمیدم که سبب آن آمدن شما 
بوده است. مّلا حسین می گوید آن لحظه به فکرم نرسید که چگونه سّید علی 

محّمد بدون دیدن من دریافت که چه کسی در می زند.˝ ۸۰ 
سوای این که چه عاملی مّلا حسین را به سفر شیراز برانگیخت، و صرفنظر 
بار در شیراز یکدیگر را  این که چگونه باب و مّلا حسین برای نخستین  از 
مالقات کردند، باید به این نکته نیز توّجه نمود که حاالت معنوی باب، و 
اشارات او به خانواده اش در مورد تحّوالت روحی ژرفی که دستخوش آن 
به آن اشاره دارد،  آثار بعدی خود  اّیام که در  این  از  نیز رؤیاهایی  بود، و 
جملگی حاکی از نزدیکی ساعت ظهوری بود که بیش از این نمی توانست در 
Nabil Zarandi 52؛ مطالع االنوار )۴-۴۱( نبیل این روایت را از مّلا جعفر قزوینی نقل   ۷۸
می کند که به گفتۀ خود بارها از مّلا حسین شنیده. قزوینی نیز همین مطلب را در کتاب 
گاهی از سایر  تاریخ خود )که ضمیمه تاریخ سمندر آمده( آورده است )ص ۴۷۲(. برای آ
 Amanat RR.مراجعی که به روایت های دیگری از چگونگی این دیدار پرداخته اند ن.ک

.166-67, n. 96

در صفحات پیش به حضور باب در خانۀ سّید کاظم رشتی هنگامی که مّلا حسین در حال   ۷۹
موعظه بود اشاره کردیم. تاریخ جدید از قول مّلا حسین می نویسد که چند بار این افتخار 

را داشته که همراه با باب به زیارت مرقد امام حسین برود.
Mirza ̒ Ali (Husain) Hamadani, Tarikh-e Jadid. The New History, edited by E. G. Browne, 
Philo Press, Amsterdam 1975. 34 (Hereafter cited as Hamadani.)

Hamadani 34. روایات دیگری نیز از چگونگی این دیدار در منابع تاریخی آمده است.  ۸۰
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پردۀ خفا باقی بماند. این سیل خروشان می بایست خواه ناخواه با همۀ قدرت 
سرازیر  ایران  پهن دشت  در  باب  الهام  پر  و  ملتهب  سینۀ  از  و عظمت خود 
گردد، و چنان که در تاریخ می بینیم در آن سرزمین بلندآوازه شود. مّلا حسین 
و یارانش بدون آن که خود بدانند مهره های مهّمی در این نقش تقدیر شدند، 
و چه بسا اگر ایشان در این راه سرنوشت ساز گام نمی نهادند این نقش نصیب 
کسان دیگری می شد. اگرچه، وقایع بعدی نشان داد که مّلا حسین برحسته ترین 

شخصّیت برای احراز این مقام بود. 
روایات  بین  بیشتری  همآهنگی  حسین  مّلا  با  باب  مذاکرات  مورد  در 
گوناگون وجود دارد. پس از صرف چای، باب که به رسالت خود ایمانی 
از  بود،  وجودش  در  که  لطافتی  و  نرمی  با  اّما  اطمینان،  با  داشت،  راسخ 
حّجت  از  هیچ گاه  زمین  که  نیستند  معتقد  شیخّیه  آیا  خود  پرسید،  میهمان 
خداوند خالی نخواهد بود؟ حال که پنج ماه از وفات معّلم و رهبر شما گذشته 
˝صاحب امر˝ که جانشینی برای سّید کاظم باشدکیست؟ مّلا حسین پاسخ داد 
کسی را به این مقام برنگزید بلکه به شاگردانش توصیه نمود که  استاد ما 
برای یافتن موعود در اطراف جهان به جستجو پردازند. باب سپس پرسید، 
استاد شما چه نشانه ها و عالیمی برای موعود قائل شد؟ مّلا حسین آنچه از 
سّید کاظم و اعتقادات شیخّیه در مورد عالیم موعود می دانست بیان داشت 
کید نمود و گفت سّید کاظم همواره علم خود را در  و به ویژه بر علم موعود تأ
مقابل علم موعود مانند قطره در مقابل دریا می دانست. باب از او پرسید آیا 
یّکه  این سؤال  از  شاید  که  مّلا حسین  می بینید؟  من  در  را  آن عالیم  شما 
خورده بود پاسخ داد، من آن عالیم را در شما نمی بینم. باب دیگر سخنی 
نگفت. در ضمن این گفتگو نظر مّلا حسین به اوراقی شامل تفسیر سورۀ بقره 
که در طاقچۀ اطاق بود افتاد و با نگاهی به مطالب آن، بی اختیار به خواندن 
بخش هایی از آن تفسیر پرداخت. سرانجام از باب نام نویسنده را پرسید. باب 
پاسخ داد این اثر از جوانی تازه کار است که به اّدعایی بزرگ برخاسته. مّلا 
حسین پرسید این جوان کجا زندگی می کند؟ باب گفت او را می بینید.۸۱ این 
پاسخ در مّلا حسین انقالبی به وجود آورد. حّتی اگر مختصر آشنایی از دوران 
هرگز  می شناخت  پاک نهاد  و  مؤمن  جوانی  را  او  و  داشت  باب  با  کربال 

نمی توانست بپذیرد که وی به اّدعایی چنین خطیر و سهمگین برخیزد.

Nabil Zarandi 61-65؛ مطالع االنوار ۴۵-۴۷.   ۸۱
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 در اینجا باب اظهار داشت اکنون زمان نگارش تفسیر سورۀ یوسف فرا 
رسیده است.۸۲ مّلا حسین چنین تفسیری را از استادش سّید کاظم رشتی طلب 
کرده بود ولی رشتی خود را قادر به انجام آن ندانسته و گفته بود این تفسیر 
باب در  از من است خواهد نوشت.۸۳  باالتر  بسیار  را شخصی که مقامش 
حالی که مطالب را با لحنی زیبا زمزمه می کرد شروع به نگارش تفسیر سورۀ 

یوسف، مشهور به قیّوم االسماء نمود.
قیّوم االسماء را باید بدون تردید یکی از مهمّ ترین و شیواترین آثار اّولیۀ 
و  موزون  جمالت  با  صدایش  موسیقی   و  نگارش  سرعت  باب  دانست. 
ضرب آهنگ  قافیه های   جمالتش مّلا حسین را به حیرت واداشت. باب حّتی 
برای یک لحظه قلم را از کاغذ بر نگرفت. نور چراغی که اطراف را روشن 
می ساخت، و چهرۀ روشن و معصوم باب، همراه با جمالتی که چون سیل از 
قلم او جاری بود مّلا حسین را در آن شب سرنوشت ساز شاید به یاد این آیۀ 
قرآن انداخت که پیامبر برای اثبات حّقانّیت خود آورده بود: ˝آیا برای آنان 
]معترضین[ کتابی که ما بر تو نازل کردیم کافی نیست؟ به درستی که این امر 

رحمتی است و تذّکری بر آنان که ایمان آورده اند.˝۸۴
از آنچه در آن شب گذشت می توان به آسانی به انقالب روحی که مّلا 
حسین دستخوش آن بود پی برد. بحثی شورانگیز با باب، مشاهدۀ قدرت او 
در نگارش تفسیری بر قرآن، و نیز مالحظۀ منش و رفتار وقارآمیز و جاذبۀ غیر 
معمول او همگی عواملی بود که می توانست این شیخی جستجوگر را، بر این 
اّما مّدعی این مقام  که به حصول آرزوی خود نزدیک شده مطمئن سازد. 
جوانی بود که تحصیالت دینی نداشت و شغلش تجارت بود. این تشویش و 
پریشانی از نظر باب دور نماند. هنگامی که مّلا حسین اجازه خواست تا نزد 
دوستانش بازگردد به او گفت اگر با این حالت اینجا را ترک کنید هر کس 
سّید  مّلا  داده اید.۸۵  از دست  را  مشاعرتان  کرد  تصّور خواهد  ببیند  را  شما 
جلیل ارومی که همان زمان در شیراز بود نقل می کند که در دوران مالقات با 

Nabil Zarandi 57؛ افنان، عهد اعلٰی ۶۳.  ۸۲
افنان، عهد اعلٰی ۶۳ و دیگر منابع.  ۸۳

قرآن سورۀ عنکبوت آیه ۵۱. در نامه ای که باب خطاب به مّلا عبدالرحیم شیرازی نوشته   ۸۴
تصریح دارد که بقیۀ تفسیر سورۀ یوسف )قیّوم االسماء( را در چهل روز تمام کرده. محفظۀ 

 .Amanat RR 172, n. 119 مّلی آثار بهائی۳۶، ۱۰۸-۱۰ در اینجا نقل از
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باب، مّلا حسین از فرط التهاب درونی و تشویش باطنی قادر نبود شب ها 
بخوابد.۸۶ گفتگوهای او با باب سرانجام به اطمینان قلب او و تصدیق نهائی 
مّلا حسین در شب پنجم جمادی االولی سال ۲۲/۱۲۶۰ مه ۱۸۴۴منجر شد. ۸۷
اغلب منابع بابی/بهائی طول مذاکرات مّلا حسین با باب را یک شب 
می دانند. ولی شواهدی نیز در دست هست که نشان می دهد مذاکرات شاید 
حسین  مّلا  دوستان  از  خراسانی  مؤمن  سّید  آقا  یافت.  ادامه  روز  سه  تا 

می نویسد: 
روزی با باب الباب ]لقبی که باب به ملّا حسین بشرویی داد[ ]در مشهد[ 
از جلوی مدرسۀ ]طلبه گی[ رد می شدیم. مّلا حسین با اشاره به مدرسه گفت 
هیچ صاجب دلی از این مدارس بیرون نیامده، لعنت بر این مدارس باد. من 
با تعّجب گفتم چرا چنین می گویید؟ از این مدارس چنین کسی چون شما در 
آمده. پاسخ داد، آنچه من در این خراب شده ها آموختم موجب شد که چهل 
روز با مظهر ظهور الهی مجادله کنم. حال می توانم معنی گفتۀ مشهور ˝علم 
حجاب اکبر است˝ را در یابم، و ای کاش پایم هرگز به این مدارس نمی رسید.۸۸
قلعۀ  درگیری های  دوران  در  او  از  که  دیگری  روایت  اساس  بر 
طبرسی)۱۲۶۵-۱۲۶۴/ ۱۸۴۹-۱۸۴۸( در دست است مّلا حسین گفته بود: 
˝ای کاش پای من به مدرسه ها نمی رسید و سه روز و سه شب حّجت خدا را 

رنجه نمی داشتم.˝ ۸۹
ایمان مّلا حسین به باب را باید تا حّد فراوانی مرهون تعالیم دو رهبر اولّیۀ 
شیخّیه، شیخ احمد احسائی و سّید کاظم رشتی دانست. اینان در تجلیل از 
اعتقادات  از  برخی  برای  این حال  با  پیموده اند.  غلّو  راه  گاه  امامان شیعه 
و  تعبیرها  موعود  ظهور  و  معراج  و  معاد  و  قیامت  مورد  در  شیعی  بنیادین 
است.  متفاوت  شیعیان  اعتقادات  با  که  داده اند  ارائه  جدیدی  تفسیرهای 
ع.  کوشش  به  ملحقّات،  و  سمندر  تاریخ  تاریخی ضمیمه  روایات  جعفر.  مّلا  قزوینی،   ۸۶

  Amanat RR 170 عالئی، طهران ۱۳۱ بدیع/ ۱۹۷۵، ۴۷۲ در اینجا نقل از
به طوری که در باال گفتیم باب در کتاب بیان به این تاریخ تصریح دارد: بیان ۷/۲.  ۸۷

معین ۶۳-۶۲؛ در اینجا نقل از Amanat RR 169. عدد ˝چهل˝ در زبان فارسی گویای   ۸۸
رقمی بزرگ و غیرعادی است و نشان آن است که مّلا حسین همان چند روز بحث با باب 

را نیز طوالنی و زاید  دانسته است.
فؤادی بشرویی، حسن. تاریخ دیانت بهائی در خراسان، عصر جدید، دارمشتات ۲۰۰۷،   ۸۹
۶۶. به نقل از ورقةالفردوس خواهر مّلا حسین ، از قول مّلا محّمد حسن بشرویی حصاری 

از بازماندگان )بقّیةالسیف( قلعۀ طبرسی. 
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رهبران شیخّیه حضور همیشگی باِب امام را )که به اعتقاد شیعیان با غیبت 
امام دوازدهم و نیابت ابواب اربعه آغاز شد و به ایشان نیز پایان یافت( از 
ضروریات شریعت می شماردند و خود را ˝باب˝ می دانستند.۹۰ جستجوی مّلا 
حسین و دیگر شاگردان شیخّیه که به سّید علی محّمد شیرازی ایمان آوردند 
برای یافتن ˝باب˝ موعود بود که به هدف خود رسیدند و بالفاصله پراکندند 
این خبر بزرگ در سراسر ایران کمر بستند. مشکل می توان تصّور کرد که مّلا 
حسین در مذاکرات خود با باب خواستار توضیحی دربارۀ تعالیم باب بوده 
باشد. برای او، باب که از ساللۀ پیامبر و امامان نیز بود حّجت خداوند بر 
روی زمین بشمار می آمد، و از آن پس آنچه اّدعا می کرد یا از قلمش نازل 

می گشت برای پیروانش حّجت قرار می گرفت. 
امانت می نویسد ˝]اّما[ سّید علی محّمد خود را جانشین سّید کاظم رشتی 
و یا حّتی مقام شیعۀ کامل ندانست بلکه برای خود پایگاهی پیامبرگونه قائل 
بود. به همین جهت عناوینی که چون باب، ذکر، یا نقطه برگزید گویای نیابت 
او از منبعی الهی و آسمانی بود، نه آن که معّرف نیابت او از امام دوازدهم 
باشد. اّدعای او به روشنی یک ظهور مسیحیایی به شمار می آید. در چند سال 
بعد، پیروان شیخی باب نیز دریافتند که برداشت سّید علی محّمد از لقب 
باب بکّلی متفاوت از برداشت رهبران اّولیۀ نهضت شیخّیه از این اصطالح 

می باشد.˝۹۱
باب از مّلا حسین خواست که هوّیت او را پوشیده دارد تا دیگر یارانش 
خود به شناسایی او موّفق شوند. به تدریج مقام و اّدعای او مورد قبول شانزده 
تن دیگر قرار گرفت. این گروه با طاهرۀ قّرةالعین، که هنگام اقامتش در کربال 
با خواندن آثار باب به او ایمان آورد، و با خود باب، جمعًا ۱۹ نفر، نخستین 
واحد۹۲ مؤمنین نهضت بابی را تشکیل می دهند و به حروف حیّ مشهورند.۹۳                                                              

لقب سّید کاظم رشتی ˝باب المقّدم˝ بود.  ۹۰
91 Amanat RR 171. 

ترتیب  در  کلمه  همین  از  باب  و  است  مساوی   ۱۹ رقم  با  ابجد  حروف  به  واحد  کلمۀ   ۹۲
فصل های کتاب بیان استفاده نموده. اهمّیت رقم ۱۹ در آیین بابی و بهائی سوای القاء 
مفهوم ˝وحدت˝، یکی هم یادآور تعداد حروف آیۀ ˝بسم الّله الرحمن الرحیم˝ است که در 
سنن اسالمی آغازگر هر امری با نام خداوند است. باب حروف حّی که نخستین واحد از 
مؤمنین او هستند حروف بسمله می نامد. )بیان فارسی ۱۵/۸(. ˝حّی˝ نیز در حروف ابجد 

مساوی با ۱۸ است که معّرف تعداد نخستین مؤمنین به باب می باشد.
حروف حّی عبارتند از: مّلا حسین بشرویی – مّلاحسن )برادر او( – مّلامحّمد باقر )پسر   ۹۳
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باب در کتاب بیان خود به این امر تصریح دارد: ˝و هم چنین مبدء ظهور بیان 
را مشاهده کن که تا چهل روز غیر از حرف سین ]مّلا حسین[ مؤمن به باء ] 
الرحمن الرحیم[  نبود احدی، و کم کم هیاکل حروف بسمله ]بسم الّله  باب[ 

تقّمص )ردا، لباس( ایمان را پوشیده تا آنکه واحد اّول تمام شد.˝۹۴

پس از اظهار امر

حروف  یا  بابیان،  هستۀ  نخستین  تشکیل  از  پس  که  وظیفه ای  مهمّ ترین 
حّی، در برابر باب و آن گروه کوچک قرار داشت انتشار پیام او در سراسر 
ایران و عتبات عالیات بود. باب هر یک از حروف حّی و چند تن دیگر را 
که پس از ایشان ایمان آوردند مأمور سفر به اطراف برای گستراندن خبر ظهور 
نمود. از جمله مّلا حسین را با نامه ها و الواحی چند به شهرهای مختلف از 
جمله اصفهان و یزد و طهران اعزام داشت تا پیام او را به آنان که آمادگی 
و  فرستاد  کربال  به  تبلیغ  برای  را  بسطامی  علی  مّلا  نماید.۹۵  ابالغ  داشتند 
دیگران را هر یک مأمور شهری کرد. سپس به ایشان گفت که خود او در 
فصل حج همراه با قدّوس )آخرین نفر از حروف حّی که ایمان آورد( برای 
اعالم امرش، به مّکه خواهد رفت و پس از آن عازم کوفه می شود. قرار شد 
همۀ بابیان نیز از اطراف و اکناف ایران در کوفه اجتماع نمایند تا از آنجا بر 

وفق پیشگویی های احادیث اسالمی ˝خروج˝ صورت گیرد. 

محاکمه، زندان و مرگ بسطامی

بسطامی نخستین کس پس از مّلا حسین بشرویی بود که به قول خود با 
خواندن یک آیه از آثار باب به او ایمان آورد و از سوی باب لقب ˝ثانی َمن 

دائی او( – مّلا علی بسطامی - مّلاخدابخش )مّلاعلی( قوچانی – مّلاحسن بجستانی 
– سّید حسین یزدی – میرزا محّمد روضه خوان یزدی – سعید هندی – مّلامحمود خویی 
– مّلاجلیل ارومی – ملّا احمد ابدال مراغه ای – مّلاباقر تبریزی- مّلا یوسف اردبیلی – 
محّمدعلی  مّلا   – طاهره  قّرةالعین   – قزوینی  علی  محّمد  میرزا   – قزوینی  هادی  میرزا 
بارفروشی )قّدوس(. به نقل از Nabil 80. برای بحثی در مورد ترتیب تاریخی ایمان هر 
اولّیه  از حروف حّی در همان سال های  بسیاری   .Amanat RR 176 به باب ن.ک.  یک 
نهضت به قتل رسیدند. نوزده محوطۀ پر گلی که در آرامگاه باب )مقام اعلی واقع در شهر 
حیفا( به ساختمان اصلی منتهی می شود نمادی از هیجده تن حروف حّی و باب است. 

بیان فارسی ۱۵/۸   ۹۴
برای مأمورّیت مّلا حسین ن.ک.فصل سّوم، ساختار جامعۀ بابی.  ۹۵
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آمن˝ )دومین کسی ایمان آورد( گرفت. وی که اهل دهی در نزدیکی بسطام 
)امروزه شاهرود( در شرق خراسان بود، ایام طلبه گی خود را در مشهد گذراند 
و چون استادش تمایالت شیخی داشت، با آن طریقه آشنا شد. بسطامی پس 
از مکاتباتی با سّید کاظم رشتی عازم کربال گردید و در حوزۀ شاگردان او در 
آمد. با مرگ رشتی و چند دستگی که بین شاگردانش به وجود آمد، وی در 
اعتکاف چهل روزه همراه با مّلا حسین و دیگران شرکت جست و با آنان به 

شیراز رفت. 
به دنبال دستور باب، بسطامی در اواخر تابستان ۱۸۴۴از طریق بوشهر و 
مجتهد  اعلم  نجفی  محّمد حسن  به مالقات شیخ  و  وارد نجف شد  بصره 
شیعی رفت. مجتهد مزبور که از ابتدای کالم به هدف بسطامی پی برده بود 

او را از خود راند و از نجف اخراجش کرد.
بسطامی سپس به کربال رفت و با آن که به دستور باب اجازه نداشت نام 
او را فاش سازد، با این حال توانست جمع قابل مالحظه ای از طّلاب شیخی 
را به آیین جدید جلب نماید. پایۀ استدالل او بشارت های شیخ احمد احسائی 
و سّید کاظم رشتی در مورد نزدیکی ظهور و ارائه آثار موعود به طّلاب، از 
جمله بخش هایی از قیّوم االسماء بود. در محیطی ملتهب از کشاکش سّنتی 
سّنی و شیعی، تکاپوی بسطامی برای تبلیغ آیین جدید نه تنها علمای شیعی 
و سّنی بلکه مّدعیان جانشینی سّید رشتی را نیز به مخالفت با او برانگیخت. 
گزارش های کنسول انگلیس در بغداد گواهی بر وضع ناآرام و متشّنج کربال 
در زمینۀ فّعالّیت های او می باشد.۹۶ سرانجام با اقدامات علمای شیعۀ کربال 
که  پاشا  نجیب  عراق  والی  گردید.  اعزام  بغداد  به  و  بسطامی دستگیر شد 
همواره با نگرانی تشّنجات مذهبی ناشی از اختالفات شیعه و سّنی را دنبال 
می کرد و یک سال پیش غائلۀ بزرگی را با توّسل به نیروی نظامی و کشتار 
جمع زیادی فرو نشانده بود، وقت را از دست نداد. مجلسی شامل علمای 
برجستۀ سّنی و شیعه برای محاکمۀ بسطامی فراخواند )۱۶ ژانویه ۱۸۴۵( و 
سرنوشت بسطامی را به دست آنان سپرد. از مذاکرات آن مجمع اّطالعات 
دقیقی در دست نیست اّما حکمی که صادر شد گویای آن بود که علمای سّنی 
پس از مطالعۀ کتاب قیّوم االسماء نویسندۀ ناشناس آن را مّدعی دریافت وحی 
دانستند و در نتیجه نویسنده و حامل آن اثر ، بسطامی را، کافر شناخته و به 

96 F.O. 348/114. (Here quoted from Amanat RR 216, n. 39.)
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مرگ محکوم ساختند. علمای شیعی تعامل بیشتری روا داشتند و مجازات 
بسطامی را زندان یا تبعید دانستند. اختالف بین شیعه و سّنی و ترک و فارس 
که همواره موجب ناآرامی ها و تنش هایی در شهرهای مذهبی عراق می شد 
در اینجا نیز خود را نشان داد. نجیب پاشا سرنوشت بسطامی را به تصمیم 
قضات استانبول واگذاشت و پس از چندی فرمان انتقال زندانی به استانبول 
صادر گشت )۲۵ ژانویه ۱۸۴۵(. اسناد دولتی حکومت عثمانی نشان می دهد 
که بسطامی به زندان با اعمال شاّقه در اسکلۀ کشتی سازی استانبول محکوم 
بسطامی  ۱۸۴۶درگذشت.  سال  اواخر  در  یک سال  قریب  از  پس  و  گشت 
نخستین فرد بابی بود که در راه ایمان خود جان داد.۹۷ چنان که خواهیم دید، 
مأمورّیت بسطامی به عتبات و حوادثی که به دنبال آن رخ داد، عامل موّثری 

در شکل دادن به مسیر تاریخ دوران اّولیۀ آیین بابی بود.

سفر پر حادثۀ باب به مّکه 

روز بیست و ششم شعبان ۱۲۶۰ ھ. ق./ ۱۰ سپتامبر ۱۸۴۴ باب همراه با 
رمضان/۱۹  ششم  روز  و  گفت  ترک  را  شیراز  خود  حبشی  غالم  و  قّدوس 
سپتامبر ۱۸۴۴ وارد بوشهر شد.۹۸ این گروه چند روز بعد با یک کشتی بادبانی 
برآوردن  سفر  این  از  باب  هدف  گفتند.  ترک  را  بوشهر  جّده  قصد  به 
پیشگویی های شیعی، و شاید انتظارات پیروانش، در مورد ظهور َمهدی بود. 
در  را  َمهدی می باید در دوران حج خبر ظهور خود  روایات  این  اساس  بر 
حضور دیگر حّجاج اعالم دارد و سپس به کوفه برود و از آنجا با همراهانش 
باب و  برای  پیشگویی  این  برآوردن  پردازد.  فتح عالم  به  و  نماید  ˝خروج˝ 
نهضت او اهمّیت فراوان داشت و ُمهر تأییدی بر اّدعای او به شمار می رفت. 
در یکی از خطبه های خود بر اهمّیت این امر اشاره دارد: در آن ماه ]ذی حّجه[ 

برای شرح حال مّلا علی بسطامی و جریان محاکمۀ او ن.ک.به: مازندرانی، ظهورالحق   ۹۷
۹-۸۷؛ مطالع االنوار ۸-۷۳. هم چنین ن.ک.به:

Amanat RR 175–80, 211–38 ; MacEoin, Denis, “The Fate of Mullā 'Alî Bastāmī”, Baha'i 
Studies Bulletin, 2:1 (1983), 77. Momen, Moojan. Ed. The Bábí and Bahá’í Religions, 
1844–1944: Some Contemporary Western Accounts (Oxford: George Ronald, 1981) 83–
90 (Hereafter cited as Momen.); Momen, Moojan. ˝The Trial of Mullá ‘Alí Bastámí: A 
Combined Sunní-Shí‘í Fatwá against the Báb,˝ Iran: Journal of the British Institute of 
Persian Studies 20 (1982): 113–43; Nabil Zarandi 66–99, 87–92.

افنان، عهد اعلٰی ۷۴.  ۹۸
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او ]قائم[  پیر و جوان وعده داد رخ خواهد داد.  به  آنچه که خداوند شما 
بزودی در سرزمین مّقدس با ]ادای[ کلماتی، که آنچه در زمین و آسمان است 
قائم  فرادهید:  او گوش  به سخنان  ظاهر خواهد شد. ۹۹  می شکافد،  هم  در 
]از قبل[ مقّدر شده در مّکه برخواهد  آنچه  بر اساس  قائم عادل،  راستین، 
خاست. هنگامی که قائم ظاهر شود،با دیگران که از راه های دور می آیند به 
یاری او بشتابید. آن زمان که ]دشمنان او[ در ارض به فساد پرداخته اند او با 

آیین بدیع خود در کربال ظاهر خواهد شد.۱۰۰
باید توّجه داشت که در همین مّدت کوتاه شهرت ظهور سّیدی از خانوادۀ 
نجباء شیراز نه تنها در فارس و بوشهر بلکه در نقاط دیگر ایران و عراق نیز 
پراکنده شده بود. برای حفظ جامعۀ نوپای خود، باب از حروف حّی و دیگر 
پیروان خود خواست که هوّیت او را مکتوم دارند. این امر تا چندی رعایت 
 ۶۰ سنۀ  ˝در  می نویسد:  خود  خاطرات  در  افنان  تقی  محّمد  میرزا  می شد. 
]۱۲۶۰[ در شیراز شهرت نمود که سّیدی عزیز اّدعا فرماید که از جانب قائِم 
و  پیروان  فزونی گرفتن  با  نبود.˝۱۰۱  مبارک مذکور  اسم  ولی  غایب می باشد 
اشتیاق ایشان به تبلیغ آیین باب، ظاهرًا پنهان ماندن نامش ممکن نشد. ˝... 
چون عدّ ه ای از حروف حّی و متقّدمین اصحاب عودت به کربال و ذهاب و 
ایاب نموده بساط تبلیغ گسترده گروهی از اعراب و ایرانیان در کربال و بغداد 
و کاظمین و غیرهما به مفخرت )افتخار( ایمان رسیدند و هنگامی که حضرت 
عازم حج شدند بشارت ظهور در مّکه و ورود به کربال و تحّقق مواعید داده 
امر به اجتماع در آنجا نمودند.˝۱۰۲ طبعًا این امر نگرانی  مقامات مذهبی و 
و  تشنج  زمینه ساز  می توانست  ایشان  نظر  به  زیرا  می انگیخت  بر  را  دولتی 

مراد از ˝در هم شکافتن/شکستن˝ احتماال اشاره به آیۀ قرآنی است که از شکافتن آسمان   ۹۹
و زمین و ریختن کوه ها می گوید )قرآن سوره ۱۹ مریم آیۀ ۹۰(. در احادیث شیعه این آیه 
به یکی از عالیم ظهور جدید تعبیر می شود. ˝هنگامی که قائم ظاهر شود˝ اشاره به حدیثی 
منسوب به امام جعفر صادق است که در بحاراالنور مجلسی ج. ۸ /۳۱ آمده است. در 

 .Amanat RR 238-9, n. 196 اینجا نقل از
اصل بیان اینست: و اّن فی هذه الشهر قضی ما وعد رّبک کّل صغیر و کبیر و اّنه سیظهر   ۱۰۰
علی االرض المقّدسة علی کلمة اّلتی ینفطر عنها ما فی السموات و ما فی االرض فاصطبر 
)الی و له( ان القائم بالحق قائم بالقسط یظهر من مّکة )الی قوله( ان انصر قائم الذی انت 
تریده مع الذین یریدونه من کّل طرف بعید و ال تفسدّن االرض فاّن علی ظهر ارض الکوفه 

یظهر امر بدیع... مازندرانی، ظهورالحق ۱۸۷.
فیضی، خاندان افنان ۱۱۰-۱۱.  ۱۰۱
مازندرانی، ظهورالحق ۱۸۷.  ۱۰۲
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شورش با شد، به ویژه آن که شیراز به دالیل گوناگون سال ها دستخوش طغیان 
و آشوب بود. بعدها باب پس از بازگشت از مّکه در خطبه ای ضمن راز و نیاز 
با خداوند نگرانی خود را از این امر به این مضمون ابراز داشت: به ˝آنان که 
مرا می شناختند هشدار دادم که نامم را فاش نسازند. هنگامی که برای زیارت 
به وحشت  می دادند  انجام  عوامل شیطان  آنچه  از  آوردم  تو  خانۀ  به  روی 
ابراز  پیروان خود  از  از بی توّجهی برخی  افتادم.˝۱۰۳ در خطبۀ مشابهی باب 
تأّسف می کند: ˝پس از ترک شهر ]شیراز[ به قصد حرم مطّهر، اگر نام مرا 
فاش نمی ساختند کسی دچار رنج و عذاب نمی شد. مؤمنان به من در مقابل 

خداوند مسئولند. حال آنچه نباید بشود، شد.˝۱۰۴
ظاهرًا باب که به مقتضیات محیط آشنا بود، حّتی پیش از سفر به مّکه 
احتمال می داد در شیراز بین مخالفان و هوادارانش نزاع و اختالف در گیرد. 
به  شاید  و  انداخت  جلو  را  مّکه  سفر  امر  این  از  جلوگیری  برای  این رو  از 
تعجیل شیراز را ترک گفت. نامه ای که از بوشهر به همسر خود خدیجه بیگم 
... نگاشته گویای این نکته و نیز بیانگر اندوه او از دوری همسرش می باشد:̋ 
جان شیرین من، حّرسک الّله تعالی )خداوند بزرگ نگهدارت باد(. خداوند 
توان  که  نمود  احاطه  حزن  اینقدر  مالقات  از  دوری  زمان  از  است  شاهد 
نوشت. از آنجا که تقدیر جاری است بر وفق مصلحت این قسم جاری گشته. 
خداوند عالم به حّقِ خمسة النجبا۱۰۵ علی َاحسن الوجه )به بهترین صورت( 
اسباب مراجعت را جاری فرماید. دو روز است که وارد بوشهر شده ام گرما 
شّدت دارد ولی خداوند عالم حافظ است. در هر حال در همین ماِه ظاهر 
کشتی روانه شود خداوند عالم از فضل خودش حفظ فرماید. صاحبه معّظمه 
والده در وقت روانگی مالقات میّسر نشد عرض سالم بگویید و طلب دعا هم 

کرده باشید...˝۱۰۶
نامالیم بود. سوای  پر رنج و  برای باب  به جّده  از بوشهر  سفر دریایی 

آثار  مّلی  محفظۀ  مّکه.  از  مراجعت  از  پس  قزوینی  عبدالخالق  مّلا  به  خطاب  توقیعی   ۱۰۳
.Amanat RR 239, n. 199 بهائی۹۱، ۱۰۲-۹۴ )۹۶(. در اینجا نقل از

نامه  این  معتقد است  امانت   .Amanat RR 239, n. 20 از  نقل  اینجا  در   Nicolas 61-69  ۱۰۴
خطاب به شیخ علی قائنی فرزند مّلا عبدالخالق است که احتمااًل از باب سبب لغو سفر 

کربال را پرسیده بود.
یا خمسۀ آل عبا: محّمد، علی، فاطمه، حسن و حسین.  ۱۰۵

فیضی، خاندان افنان ۱۶۶-۶۷.  ۱۰۶
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تالطم شدید دریا، آفتاب سوزان، کمبود آب، و ازدحام تعداد فراوان مسافران 
کشتی، مشاهدۀ رفتار ناهنجار و جدال  حّجاج با یکدیگر، در سفری چنین 
روحانی، او را سخت اندوهگین می ساخت.۱۰۷ در همین سفر به تحریک شیخ 
ابوهاشم، برادر کوچک شیخ ابوتراب امام جمعۀ شیراز،۱۰۸ جمعی از حّجاج 
شیرازی و بوشهری به دشمنی با باب پرداختند و ˝از هر جسارت و اهانتی 
نسبت به حضرت باب فروگذار ننمودند.˝۱۰۹ ناخدای کشتی از دیدن مظلومّیت 
باب و این که ممکن بود فتنه انگیزی شیخ موجب درگیری هایی در کشتی پر 
ازدحام او شود، چند بار به شیخ ابوهاشم اخطار کرد که دست از کارهای 
ادامۀ تحریکات شیخ مزبور، ناخدا مجبور شد  با  بردارد.  شرارت آمیز خود 
دستور دهد تا او را از کشتی به دریا بیندازند. سرانجام با وساطت باب از این 
کار منصرف شد.۱۱۰ با این حال شیخ ابوهاشم به دشمنی خود ادامه داد و در 
پرداخت.۱۱۱  باب  علیه  علماء  دیگر  تحریک  به  شیراز  در  مّکه  از  بازگشت 
علی رغم این نامالیمات اوقات باب در کشتی به نزول خطابات و مناجات و 
نفسیر سوره های قرآن گذشت که قّدوس به نگارش آن ها می پرداخت. تمامی 

این آثار که در خورجینی جای داشت توسط دزدی عرب ربوده شد.۱۱۲
در مورد چگونگی اعالم قائمّیت باب در مّکه، که هدف او از این سفر 
بود، شرحی از حاجی ابوالحسن شیرازی که بعدها به باب و سپس به بهاءالّله 
ایمان آورد به جای مانده است. وی که در سفر دریایی باب از بوشهر تا مّکه 
و مدینه شاهد و ناظر وقایع بوده می نویسد: پس از اتمام مراسم حج، هنگامی 

˝...در سبیل مّکه امری که اقبح )زشت تر( از هر امری بود نزد حق، و َحبِط )لغو ، پایمال   ۱۰۷
شدن( عمل ایشان ]حج[ می شد نزاع حّجاج بود با یکدیگر چه این امر در هر حال حرام 

بوده و هست.˝ بیان ۴/۱۶.
.Amanat RR, 242, n. 221 فارسنامه امه ناصری ۶۲-۶۱. نقل از  ۱۰۸

افنان، عهد اعلٰی ۷۵. این مخالفت ها، تنها چهار ماه پس از اظهار امر باب، نشان شهرت   ۱۰۹
اّدعا و فاش شدن نام او در چنین مّدت کوتاهی است.

همانجا.  ۱۱۰
.Amanat RR, 242 میرزا حبیب الّله، تاریخ ۳۹-۳۸. در اینجا نقل از  ۱۱۱

ورود باب و همراهان به جّده شب اّول ذی حّجه ۱۵/۱۲۶۰ دسامبر ۱۸۴۴ بود )افنان، عهد   ۱۱۲
اعلٰی ۷۶(. باب به دّقت تاریخ ورود و خروج به بنادر و شهرهای مختلف را در سفر حج 
در ˝خطبۀ جّده˝ ثبت نموده است. در همان خطبه به دزدی آثارش اشاره دارد و آن را در 
واحۀ سّوم بین مّکه و مدینه می داند. افنان، عهد اعلٰی ۷۹ بر اساس آن خطبه کوشش کرده 
محّلی که این آثار بوده شد در صحرای بین مّکه و مدینه ردیابی کند. همانجا ۱۱۳ پاورقی 

.۱۷
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که صحن و بام مسجدالحرام مملو از حّجاج بود باب در حالی که حلقۀ در 
اّنی انا القائم اّلذی  ِمّکه را در دست داشت با صدای بلند سه بار اعالم کرد:̋ 
ابوالحسن  هستید(.  منتظرش  که  هستم  قائمی  همان  )من  تنتظرون˝  ُکنتم 
شیرازی می نویسد عجیب بود که علی رغم غلغلۀ جمعّیت، با شنیدن این صدا 
همگی خاموش شدند ... این بیانات را برای یکدیگر بازگو کردند و آن را 
به موطن خود نوشتند. ابوالحسن شیرازی وقوع این امر را هنگام بحث باب 
با میرزا محیط کرمانی می داند. نامبرده از شاگردان برجستۀ سّید کاظم رشتی 
بود و باب از دوران اقامت در کربال با او آشنایی داشت. پس از فوت سّید 
کاظم محیط اّدعای رهبری فرقۀ شیخّیه نمود و هرگز اّدعای باب را نپذیرفت. 
شیرازی می نویسد از شنیدن این جمالت رنگ از روی محیط پرید و از آن 

پس کوشش کرد که از باب دوری گزیند.۱۱۳
اّما آنچه که باب خود از تجربۀ اعالم امرش نگاشته حکایت از یأس او 

از عدم توّجه حّجاج به اّدعایش دارد:

هزار و دویست و هفتاد سال از بعثت گذشت و در هر سنه ماالنهایه 
بیت  واضِع  آخر  سنۀ  در  و  کردند  طواف  بیت  حول  بر  )بی شمار( 
]باب[ خود به حّج رفته که دید که ماشاءالّله از هر فرقه به حّج آمده 
ولی احدی او را نشناخته و او کّل را شناخته که در قبضۀ قول قبل او 
]دیانت پیشین او[ حرکت کرده و می کنند. و کسی که او را می شناخته 
کرده همان است که عدد هشت واحد ]قّدوس[۱۱۴بر او  و با او حّج 
گذشت که خداوند به او مباهات فرموده در مأل اعلی به انقطاع او 

و اخالص او در رضای او ]مباهات فرموده[...۱۱۵

در پایان سفر حج، باب از رفتن به کربال و پیوستن به بابیانی که در آنجا 
گرد آمده بودند چشم پوشید و عازم شیراز شد. باب سبب لغو سفر را ˝بداء˝ 
اعالم کرد که در فقه اسالمی به معنای ارادۀ خداوند در لغو و برگرداندن 

تواریخ  دیگر  و  اعلٰی ۷۶-۷۷  عهد  افنان،   ،۷۳ معین  ۴۱-۴۰؛  تاریخ  حبیب الّله،  میرزا   ۱۱۳
بهائی.

باب در این بیان آغاز اسالم را بعثت پیامبر و نه هجرت او که آغاز سال اسالمی است   ۱۱۴
قرار داده. منظور از ˝هشت واحد˝ قّدوس است که در الفبای ابجد مساوی با رقم ۱۵۲که 

برابر با )۸x۱۹( می باشد. 
بیان ۱۸/۴.  ۱۱۵
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امری یا وعده ای حتمی است. 
انصراف باب از سفر به کربال برای بابیان نوآیینی که به قصد شرکت در 
و  منتظره  غیر  بودند  شده  کربال جمع  در  کّفار  با  جهاد  و  ˝خروج˝،  اعالم 
جمله  از  داشت.  عامل  چند  در  ریشه  باب  تصمیم  این  بود.  مأیوس کننده 
دستگیری و زندانی شدن منادی ظهور باب در عراق، مّلا علی بسطامی، و 
نیز مشکالتی که برای طاهرۀ قّرةالعین رخ داده و منجر به حبس خانگی او 
در خانۀ مفتی بغداد، شهاب الدین آلوسی شده بود.۱۱۶ ولی مهمّ ترین عامل 
شاید این بود که باب ˝خروج˝ ]جهاد[ به مفهوم جنگ و خونریزی به نام دین 

را از اساس مردود می دانست.۱۱۷ 
در مناجاتی که بعدها از قلم باب صادر گردید سبب اصلی این انصراف 
آمده است. مضمون آن مناجات این که: خداوندا تو آگاهی که به فرمان تو 
من از علماء ]نخستین مؤمنین[ خواستم که به سرزمین مقّدس روی آورند تا 
میثاق پنهان تو آشکار گردد، و همه اطاعت کردند. و تو آگاهی که در امّ القراء 
]مّکه[ از علماء مخالف چه ها شنیدم و از رّد و نفی منکرین که تقدیر ایشان 
دوری از حقیقت است، چه بر این بندۀ تو گذشت. به همین سبب قرار سفرم 
را به آن سرزمین لغو کردم بدین امید که فتنه ها بخوابد و مؤمنین به تو دچار 
رساند.  آزار  دیگری  به  تا  نیابد  و کسی دستاویزی  نگردند  توهین  و  تحقیر 
و  مقتدر  تو  و  اندیشیدم  بسیار  این تصمیم  در  تو شاهدی که من  پروردگارا 
توانایی. خدایا این تصمیم تو و اراده و فرمان تو بود. اگر در انجام دیگر 
تکالیف قصور ورزیدم، تو شاهدی که در انجام این وظیفه کوتاهی نکردم. 
اینک تو با عدالت خود بین من و آنان داوری کن و بر آنان که توبه کرده و 
]از حجاز[ قصد من  بازگشتم  تو آگاهی که در  تو هستند ببخشای...  مطبع 
اطاعت از خواستۀ تو بود و تو مرا به آنچه درک من از کتابت بود رهنمون 
گشتی. من آرزوی سلطنت این جهان و جهان دیگر ندارم. آنچه کردم نه به 

انتخاب خود بلکه به ارادۀ تو بود و تویی خداوند یکتا.۱۱۸
وقایع باال و لغو سفر کربال، برخی از بابیان را که انتظار پیروزی سریع 

ن.ک. فصل هفتم در همین مجّلد.   ۱۱۶
ن.ک. فصل دّوم در همین مجّلد. باب حکم جهاد را ملغی نساخت ولی موکول به اجازۀ   ۱۱۷

خود کرد و هرگز چنین اجازه ای نداد.
محفظۀ ملّی آثار بهائی، ۸، ۹۸-۹۷. در توقیع مّلا عبدالخالق یزدی که احتمااًل در پایان   ۱۱۸

 .Amanat RR 252, n.277 سال ۱۸۴۵/۱۲۶۱ نگاشته شده. در اینجا به نقل از
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داشتند از باب رویگردان ساخت و بهانه ای به دست دشمنان او، از جمله 
میرزا محّمد کریم خان کرمانی داد که در رّدیه ای به باب و آیین بابی با شادی 

فراوان، این رویدادها را پایان کار آن نهضت بداند.
اگرچه انتظارات باب از اعالم رسالتش در مّکه برآورده نشد ولی وی 
موّفق گردید با برخی شخصّیت های مذهبی اعم از شیعه یا سّنی و شیخی که 
به حج آمده بودند گفتگو کند و ایشان را آشکارا به آیین خود بخواند. از 
جملۀ آثار صادره از قلم باب در این سفر صحیفۀ بین الحرمین است که در 

پاسخ هفت سؤال میرزا محیط کرمانی از رهبران شیخّیه صادر گردید.۱۱۹ 

بازگشت از حج و وقایع شیراز

باب در اواخر بهار سال ۱۸۴۵ از سفر هفت ماهۀ خود به حج بازگشت. 
از بوشهر نامه هایی برای محّمد شاه و حاج میرزا آقاسی صدراعظم فرستاد و 
از ایشان برای رهایی بسطامی از حبس عثمانی کمک خواست. سپس قّدوس 
را با دستوراتی برای اعالم علنی امر خود روانۀ شیراز نمود. پیش از ورود 
باب به شیراز مّلا علی اکبر اردستانی از منارۀ مسجد نو به اذان پرداخت و 
جمله ای که گویای مقام باب بود بر اذان افزود۱۲۰ و قّدوس در همان مسجد 
به منبر رفت، به خواندن و تفسیر سورۀ یوسف )احسن القصص( ]قیّوم االسماء[ 
پرداخت و نام سّید علی محّمد را که تا آن زمان مکتوم بود علنًا بر زبان راند. 
مّلا صادق مقّدس نیز در مساجد و خیابان ها و بازار شیراز آشکارا مردم را به 
از  شایعاتی  با  همراه  آشکاری  تبلیغ  می داد. چنین  بشارت  امام  باِب  ظهور 
رواج  در شهر  بازگشت حّجاج شیرازی  با  که  مراسم حج،  در  باب  حضور 
داشت، موجب هیجان و اضطراب علماء و مردم شیراز شد. حاکم شهر، میرزا 
حسین خان آجودان باشی، آن سه تن بابی جسور را دستگیر کرد و مجلسی 
گاهی از عقایدشان با حضور علماء ترتیب داد. در آن مجلس قّدوس  برای آ
و مقّدس و اردستانی با شجاعت به اثبات درستی اّدعای باب پرداختند. به 
فرمان حاکم مقّدس را به شّدت تازیانه زدند، ریش هر سه نفر را سوزاندند و 

در مورد این رساله ن.ک. بهمردی، وحید. صحیفۀ بین الحرمین، سفینۀ عرفان ۱، عصر   ۱۱۹
جدید، دارمشتات آلمان ۱۹۹۹، ۳۸-۱۸. تنها اّولین پرسش درباره ظهور باب است و بقّیه 

در مورد دیگر مسائل اسالمی است که ارتباطی به ظهور ندارد.
َاشهد انَّ علٌی َقبل محّمد باب َبقّیةالّله.  ۱۲۰
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روز بعد صورتشان را سیاه کرده با ریسمانی در بینی شان، آنان را مهار نمودند 
غوغای  و  هیاهو  میان  در  می کشید  را  ریسمان ها  میرغضب  که  حالی  در  و 
ناظران در شهر و در بازار گرداندند. چنان که رسم بود کسبه و مردم با دادن 
پول به میرغضب او را برای آزار بیشتر محکومین تشویق می کردند. غروب 
هنگام آنان را به دروازه شهر برده و از شهر اخراجشان نمودند. اّما آنان با 
استفاده از تاریکی شب بار دیگر به شیراز بازگشتند. این مجازات آنقدر غیر 

انسانی و فجیع بود که روزنامه تایمز لندن آن را با جزئیات نقل کرد.۱۲۱ 
باب در ژوئن/ژوئیۀ ۱۸۴۵ از بوشهر عازم شیراز شد و در میان راه توّسط 
مأمورانی که در پی دستگیری او بودند توقیف گردید. مأموران حکومتی در 
ورود به شیراز او را یکسر به ارگ دارالحکومه بردند و تحت نظر قرار دادند. 
در محاکمه ای پر قیل و قال که در حضور حاکم، علماء و بزرگان شهر تشکیل 
شد باب به خاطر صراحت و پافشاری در اّدعاهایش مورد اهانت و استهزاء 
او  صورت  بر  محکمی  ضربۀ  چنان  شخصی  حاکم  اشارۀ  به  گرفت.  قرار 
چگونگی  دربارۀ  گفتگویی  دنبال  به  افتاد.  باب  سر  از  عمّامه  که  نواخت 
مجازات باب، سرانجام با پاردمیانی امام جمعۀ شهر، شیخ ابوتراب، که با 
دائی باب دوستی داشت، با آزادی باب، به ضمانت دائی او حاج سّید علی، 
به شرط آن که از حصر خانگی خارج نشود موافقت گردید. پس از چندی 
حاکم شهر به خواستۀ علما دستور داد باب را به مسجد وکیل بیاورند تا علنًا 
گرد  در مسجد  زیادی  این خبر جمع  انتشار  با  کند.  نفی  را  اّدعاهای خود 
آمدند. در میان هیاهوی مردم سرانجام باب باالی منبر قرار گرفت و اّدعای 
خود را بر اینکه وکیل یا نایب امام باشد نفی کرد، و به دنبال آن ایمان خود 
کید  تأ امامان  به سایر  ایمان  و  اسالم  پیامبر  و رسالت  به وحدانّیت خدا  را 
نمود. باب در مورد مقام قائمّیت خود سخنی نگفت و کسی از او در این 
یافت و باب در میان توهین و جنجال  نپرسید. مجلس خاتمه  مورد چیزی 
علماء به خانۀ دائی بازگشت. این سخنان موجب آرامش مخالفان و اطمینان 

و ثبوت پیروان باب شد.۱۲۲ 
در همین زمان ملّا حسین بشرویی وارد شیراز شد و باب را از پیام های 

تایمز، ۱۹نوامبر ۱۸۴۵، به نقل از Literrary Gazette در اینجا نقل از:  ۱۲۱
Balyuzi, H.M., The Báb, Richard Clay, England 1966, 76-77. 

برای شرح بیشتر ن.ک.Nabil Zarandi 145-56.؛ مطالع االنوار ۳۲-۱۲۶؛ فیضی نقطۀ اولی   ۱۲۲
۶۷-۱۶۰ و دیگر منابع تاریخی.
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گاه ساخت. به تدریج تعداد بیشتری از پیروان  موافق مخاطبین نامه های او آ
باب راهی شیراز گشتند و جلساتی مخفیانه در منزل دائی باب برگزار  نمودند. 
پیوستن علمای مشهوری به آیین باب، چون سّید یحیی دارابی )وحید( و مّلا 
محّمد علی حّجت االسالم زنجان )حّجت زنجانی( که هر دو از نفوذ بسیاری 

در موطن خود بهره مند بودند در این بحران موجب شادی باب می شد. 
با رفت و آمدهای بابیان به شیراز بار دیگر در شهر غوغا در گرفت. به 
تحریک علماء حاکم دستور داد عبدالحمید، داروغۀ شیراز، با سوارانش باب 
و دائی او و هر آن که در خانه اش یافتند دستگیر نماید. داروغه جز باب و 
دائی او کسی را در خانه نیافت و الجرم ایشان را دستگیر نمود و به سوی 
بازار  و  وبا در شیراز شهر  به خاطر شیوع  زمان  آن  روانه شد.  دارالحکومه 
متشّنج بود و بسیاری شیراز را ترک می گفتند. حاکم و دیگر مسئوالن نیز از 
تا  را  بودند. داروغه باب  برده   پناه  به دهات و کوهپایه ها  شهر خارج شده 
بازگشت حاکم به خانۀ خود برد و پس از چندی با ارادتی که به باب یافته 
بود او را آزاد گذارد تا به هر جا مایل است برود. باب پیروان خود را تشویق 
به سفر به نقاط مختلف ایران و اشاعۀ آیین جدید نمود، و پس از وداع با 
همسر و مادر و دائی خود، همراه با دو تن از پیروانش، آقا سّید کاظم زنجانی 

و محّمد حسین اردستانی عازم اصفهان گردید.۱۲۳
سبب تصمیم باب به سفر اصفهان، پیام مثبت حاکم آنجا منوچهرخان 
معتمدالّدوله به نامۀ باب بود. عامل دیگر، جامعۀ نسبتًا قوی بابی آن شهر بود 
که به کوشش مّلا حسین بشرویی شکل گرفته بود.۱۲۴ از خارج شهر اصفهان، 
باب توّسط سّید کاظم زنجانی نامه ای به منوچهر خان فرستاد و از او خواستار 
محلّی برای اقامت خود شد. حاکم از سّید محّمد خاتون آبادی امام جمعۀ 
امام جمعه  پذیرایی کند.  منزل خود  در  باب  از  تا  مقتدر اصفهان خواست 
برادر خود میر سّید محّمد را با جمعی به دروازه شهر به استقبال فرستاد و 

خود نیز با تجلیل و احترام باب را جلوی خانه اش خیر مقدم گفت. ۱۲۵ 

ن.ک.Nabil Zarandi 170-98؛  زمان  این  در  شیراز  وقایع  از  مفّصل تری  شرح  برای   ۱۲۳
مطالع االنوار ۷۰-۱۲۱؛ افنان، عهد اعلٰی ۵۶-۱۱۵؛ فیضی، نقطۀ اولی ۹۱-۱۴۶؛ محّمد 

حسینی ۲۵۴-۹۷. 
گاهی بیشتر از جامعۀ بابی اصفهان در این زمان ن.ک.فصل سّوم ساختار جامعۀ  برای آ  ۱۲۴

بابی.
فیضی، نقطۀ اولی ۱۹۲.  ۱۲۵
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باب در اصفهان

دوران اصفهان را شاید بتوان تنها زمانی پس از اظهار امر باب دانست که 
وی از آرامش و احترام نسبی برخوردار بود. اقامت باب در منزل امام جمعه 
به او فرصتی داد تا با حال و هوای مذهبی شهر آشنا شود. در مجلسی با 
حضور جمعی از علما، امام جمعه از باب تقاضا کرد تفسیری بر سورۀ والعصر 
بنویسد. باب بدون تأّمل به نگارش آن پرداخت و حیرت حّضار را از سرعت 
و بالغت کالم برانگیخت، چنان که امام جمعه و حاضران برخاستند و دامان 
عبای باب را به احترام بوسیدند.۱۲۶ یک بار نیز معتمدالّدوله به دیدار باب 
رفت و در جلسه ای با حضور جمعی از علما از باب تقاضای نگارش تفسیری 
در مورد ˝نبوّت خاصّه˝ کرد، و باب با همان سرعت و دّقت شرحی در پنجاه 

صفحه بر این مطلب که مورد بحث مسلمانان و مسیحیان است نگاشت.۱۲۷
مّلایان اصفهان از پشتیبانی معتمدالّدوله از او و اقامت او در منزل امام 
جمعه نگران شدند و با اّتهام مفسد و کافر علیه او به تشویش اذهان مردم 
عذر  باب  میهمانداری  از  جمعه  امام  مخالفت ها  این  مالحظۀ  با  پرداختد. 
خواست، و معتمدالّدوله باب را در دارالحکومه منزل داد. سپس از علماء 
دعوت نمود که برای رفع نگرانی ها و دریافت پاسخ به پرسش های خود در 
مجلسی شرکت نمایند. برخی عذر خواستند و برخی دیگر دعوت را پذیرفتند. 
مجلس سؤال و جواب بدون نتیجه پایان یافت و دشمنی ها ادامه پیدا کرد. 
علماء از باالی منبرها بر ضد باب و عقاید کفرآمیز او از یکدیگر پیشی گرفتند 
و بر غوغاء افزودند. هفتاد تن از آن ها فتوا به قتل باب دادند و به شاه و میرزا 
فتوای  شاید  داد  نجات  مرگ  از  را  باب  آنچه  کردند.  شکایت  آقاسی 
سیاستمدرانه امام جمعه بود که در زیر فتوای علماء، به او نسبت جنون داد و 
نوشت در مّدتی که باب در خانه اش زندگی  کرده چیزی که نشان کفر باشد 

از او ندیده است. 
معتمدالّدوله برای رهایی از آشوِب علماء چاره ای اندیشید. درشهر شایع 
کرد که شاه و صدراعظم باب را به طهران احضار کرده اند. آنگاه به یکی از 
سرکردگان لشکر که مورد اعتمادش بود دستور داد ابتدا باب را با سربازان از 

افنان، عهد اعلٰی ۲۰۹.  ۱۲۶
Nabil Zarandi 202؛ مطالع االنوار ۱۷۲، و دیگر منابع.  ۱۲۷



 ۵۹ باب، خورشیدی در شبی بی سحر   

شهر عبور دهند تا مردم به چشم خود خروج او را از اصفهان ببینند و سپس 
شبانه و محرمانه او را به شهر باز گردنند.۱۲۸ از آن پس باب پنهانی در خانه ای 
بود  اقامتگاه حاکم  اندرونی  که  به خانۀ صدر،  دارالحکومه، موسوم  جنب 

اقامت گزید و از بابیان جز یک تن  کسی از محّل او آگاهی نداشت.
حرم  در  گرجی  خواجگان  از  نوجوانی  در  معتمدالّدوله  خان  منوچهر 
فتح علی شاه بود که به اسالم پیوست و به خاطر شایستگی و درایت خود، 
مراحل ترقّی را تا حکومت اصفهان پیمود. اطمینان و عالقۀ محّمد شاه به او 
چنان بود که حاج میرزا آقاسی که یک یک برگزیدگان قائم مقام، صدراعظم 
پیشین را معزول و سرکوب  کرده بود، نتوانست معتمدالّدوله را از حکومت 
اصفهان برکنار نماید. معتمدالّدوله در باب پیامبری پیشرو و انقالبی می دید 
و  شیعی  فقه  تنگناهای  از  منطقی تر  بسیار  دینی اش  بدیع  دیدگاه های  که 
قدرت  برابر  در  چالشی  می توانست  او  نهضت  و  باب  بود.  اسالم  شریعت 
روزافزون علماء بشمار آید، که خود را صاحب حکومت و دولت را غاصب 
با هوش سرشار خود  معتمدالّدوله  شاید  عین حال  در  می دانستند.  حّقشان 
برای پیامبر جوان، که پیامش سراسر ایران را فرا گرفته و محبوبیتش روزافزون 
دشمن  و  رقیب  بر  آن  پشتیبانی  با  بتواند  که  بود  متصّور  آینده ای  می شد، 
سیاسی خود حاجی میرزا آقاسی غالب آید و خود به صدارت بنشیند.۱۲۹ شاید 
به همین منظور بود که پس از اقامت باب در خانۀ صدر به طور خصوصی با 
او مالقات کرد، انگشتر گرانبهای خود را به او هدیه نمود و گفت که اگر باب 
و  برکنار خواهد ساخت  را  آقاسی  دارد  که  قدرتی  و  ثروت  با  دهد  اجازه 
خواهر شاه را برای باب به زنی خواهد گرفت و سپس آیین او را در سراسر 
جهان گسترش خواهد داد. باب با ابراز امتنان از پشتیبانی های او هدیه اش را 
نپذیرفت و به او گفت آنچه خداوند مقّدر ساخته برای او و آیینش رخ خواهد 

داد.۱۳۰
ربیع االّول  در  نکشید  طول  ماه  سه  از  بیش  صدر  خانۀ  در  باب  اقامت 
۱۲۶۳/مارس ۱۸۴۷ معتمدالدّوله درگذشت. برادر زادۀ او گرگین خان که در 
آقاسی  میرزا  به  نامه ای  بود  او  ثروت  به  دست اندازی  و  قدرت  کسب  پی 

Nabil Zarandi 109-11 ؛ مطالع االنوار ۱۸۰ و دیگر تواریخ بابی/بهائی  ۱۲۸
129  Amanat RR 257. 

Nabil Zarandi 212-13؛ مطالع االنوار ۱۸۱-۸۲.  ۱۳۰
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گاه ساخت.  نگاشت و او را از اقامت باب در خانۀ صدر و وقایع اصفهان آ
وی امیدوار بود که به خاطر این خوش خدمتی به حکومت اصفهان برسد. 
آقاسی با توّجه به شکایت های پیشین مّلایان و وقایع شیراز بالفاصله دستور 
داد باب را تحت الحفظ با سوارانی به طهران بفرستند.۱۳۱ پیش از آغاز سفر، 

برای ناشناس ماندن باب در طول راه عمامۀ او را به شبکاله تبدیل کردند.
آنچه در شیراز و اصفهان گذشت نشان قدرت بیکران مّلایان و ضعف 
مقامات دولتی در برابر ارادۀ آنان بود. معتمدالّدوله حاکم پر قدرت اصفهان 
باب،  به  نسبت  امام جمعه  بی طرفی  سیاست  از  استفاده  با  حّتی  نتوانست 
محیطی امن برای او و نشر افکار روشنگرانه و انقالبی اش در اصفهان فراهم 
پر  مرحله ای  آغاز  و  باب  آزادی  پایان  با  پایان سفر اصفهان مساوی  آورد. 

حادثه بود که سرانجام به شهادت او انجامید. 

از اصفهان تا آذربایجان

در سفر اصفهان تا کاشان رفتار سربازان با باب خشن و ناهنجار بود. در 
از شقاوت و حیله گری  باب  به محّمد شاه،  ماکو خطاب  زندان  از  نامه ای 
به مّدت هفت شب، بدون  پنج محافظ  با  با شتاب،  را  او  گرگین خان که 
اسباب سفر حرکت داده نوشت.۱۳۲ ورود باب و سربازان محافظ او به کاشان 
مصادف با شب عید نوروز بود )۱ ربیع االّول ۲۰/۱۲۶۳ مارس ۱۸۴۷( بود. 
یکی از بابیان آن شهر ، میرزا جانی کاشانی توانست موافقت فرمانده سربازان 
را بگیرد و باب را سه روز میهمان کند.۱۳۳ میرزا جانی کاشانی و برادرش 
محّمد اسمعیل کاشانی ملّقب به ذبیح، هر دو از مریدان سابق احسائی بودند 
و  شیخی ها  از  گروهی  مالقات  وسایل  کاشان  در  باب  اقامت  مّدت  در  و 
بابی ها را با او فراهم آوردند. دو برادر به باب گفتند که حاضرند وسایل فرار 
او را فراهم نمایند و تا جان دارند در راهش به فداکاری پردازند.۱۳۴ ولی باب 

۸۶-۱۷۰؛   مطالع االنوار  Nabil Zarandi 199-216؛  ن.ک.  اصفهان  وقایع  تفصیل  برای   ۱۳۱
افنان، عهد اعلٰی ۴۱-۲۰۸؛ محّمدحسینی ۲۹۷-۳۲۰.

افنان، عهد اعلٰی ۲۲۳ که متن جمله را هم آورده است.  ۱۳۲
کتابی به نام نقطةالکاف در تاریخ آیین بابی نگاشت و پس از سوء  ۱۳۳ میرزا جانی بعدها 

قصد نافرجام چند بابی به جان ناصرالدین شاه، دستگیر شد و در طهران به قتل آمد. 
134  Hamadani 216.
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که شاید امید کوچکی به مالقات با محّمد شاه داشت و مایل نبود به صورت 
فراری در آید این پیشنهاد را نپذیرفت.۱۳۵ 

منزلی  یک  در  گرد  کنار  به  کوچک  کاروان  این  قم  از  گذشتن  از  پس 
طهران رسید. در آنجا پیغامی از حاج میرزا آقاسی آمد که محبوس را به قریه 
ُکلین در نزدیکی آنجا، که متعّلق به او بود، ببرند تا دستور بعدی برسد.۱۳۶ 
پس از چند روز گروهی از بابیان از اصفهان و طهران خود را به حضور باب 
رساندند. باب از قریۀ کلین نامه ای به محّمد شاه نگاشت و ضمن شرحی از 
تقاضای  او  از  معتمدالّدوله،  محّبت های  و  فارس،  حاکم  خان  حسین  ظلم 
دیگر مکاتبات معمول  به سبک  نامه ای  باب، شاه  پاسخ  در  کرد.  مالقات 
انتساب...˝  با ˝جناب فضائل و معارف  را  نامه  ارسال داشت. صدر  دربار 
آغاز کرد ۱۳۷و نوشت که التفات او شامل همۀ اهل ایران بوده ˝خصوصًا در 
مورد  در  است.˝  علم  اهل  و  سادات  جلیلۀ  خانواده  از  که  آن جناب  حّق 
درخواست مالقات باب با او، نوشت که قصد سفر دارد، لذا ˝آن جناب به 
انشاءالّله  تا  فرمایید  استراحت  و  توّقف  آنجا  در  روزی  چند  و  بروید  ماکو 
موکب همایون مراجعت به دارالخالفه فرماید آن وقت آن جناب را خواسته 

قراری درست در امر آن جناب خواهیم داد.˝۱۳۸ 
دیدار شخصیت پرجاذبه و فرهومندی چون باب با شاه، موافق نظر حاج 
میرزا آقاسی نبود. وی با آگاهی از خلق و خوی محّمد شاه، از اخالص و 
عالقۀ احتمالی شاه به باب بیم داشت و آن را خطری برای مقام و سیاست های 
خود می دانست. از دیگر سو، آقاسی صوفی مسلک، باب و نهضت او را 
کشور  امور  در  ایشان  دخالت های  و  قدرت طلب  مّلایان  برابر  در  چالشی 
می دانست. از این رو با توّجه به مشکالت دیگر دولت، از جمله قیام ساالر 
در خراسان، ۱۳۹ وی ترجیح داد فعاًل با منزوی ساختن باب در ماکو، از بحران 

برای شرح بیشتری در مورد برادران کاشانی و خاندان ایشان ن.ک.فصل ساختار جامعۀ   ۱۳۵
بابی در همین کتاب.

فیضی، نقطۀ اولی ۲۱۰ شرحی نیز به نقل از تاریخ معین الّسلطنه در مورد چگونگی یافتن   ۱۳۶
محّلی برای اقامت باب در کنارگرد دارد.

انتساب حقائق اآلداب ساللةاالطیاب  نامۀ شاه: جناب فضائل و معارف  ۱۳۷ اینست عنوان 
قدوةاالحباب الحاج میرزا علی محّمد شیرازی سّلمه الّله. 
۱۳۸ متن کامل این نامه در فیضی، نقطۀ اولی ۲۱۴ آمده است.

محّمد حسن خان ساالر از امرا و رجال عهد قاجار در سال ۱۲۶۲ ھ.ق/ ۱۸۴۶ در خراسان   ۱۳۹
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بابّیه بکاهد و منتظر وقایع بعدی باشد. 
باب همراه سوارانی به فرماندهی محّمد بیگ در جمادی االولی ۱۲۶۳/ 
اواخر ماه آوریل ۱۸۴۷ از قریۀ ُکلین به سوی تبریز حرکت کرد و در تمام راه 
مورد استقبال مردم و بابیان قرار گرفت. در سیادهن ]تاکستان[ نزدیک قزوین 
جمع زیادی از بابیان قزوین و زنجان به دیدار او شتافتند و اجازه خواستند 
که باب را خالص کرده با خود ببرند. باب این بار نیز این پیشنهاد را رد 

کرد.۱۴۰ 
از سیادهن باب نامه ای به محّمد شاه نگاشت و از او درخواست کرد در 
تصمیم خود تجدید نظر کند. باب نوشت اگر مرا مؤمن می دانید چنین رفتاری 
کافر می دانید ... باز هم چنین رفتاری  با فردی مؤمن خطاست. و اگر مرا 
خطاست. در این نامه برای اثبات بی گناهی خویش از شاه خواست آثارش 
را بخواند. در خاتمه نوشت: ˝و هرگاه ...مستحّق قتلم به ذات مقّدس الهی 

که مشتاقم به موت اشّد اشتیاق طفل به ثدی امّ اش.˝۱۴۱
در این برهه از رشد نهضت، حصِر باب در نقطه ای دور افتاده و غریب 
که ساکنان آن سّنی مذهب و ترک زبان بودند، او را در انزوا قرار می داد و از 
بپذیرد.  آسانی  به  بتواند  او  که  نبود  امری  این  می ساخت.  جدا  پیروانش 
هنگامی که از دریافت پاسخی از محمّد شاه مأیوس شد، از شهر میانه در 
۱۷۴ کیلومتری تبریز نامه ای به بهمن میرزا برادر شاه و حکمران آذربایجان 
فرستاد و تقاضا کرد اجازه دهد در همان تبریز بماند و به ماکو نرود.۱۴۲ بهمن 
میرزا با بلندپروازی های سیاسی خود قصد داشت پس از برادر بیمارش به 
سلطنت برسد. از سوی دیگر وی مناسبات خوبی با صدر اعظم نداشت. لذا 
هر نوع تمایلی به خواستۀ باب می توانست با توّجه به حّساسیتی که نسبت به 

سر به شورش برداشت و امیدوار بود بتواند با فتح پایتخت به سلطنت برسد. پس از پنج 
سال جنگ و گریز با دولت عاقبت در زمان سلطنت ناصرالدین شاه شکست خورد و به 

قتل آمد )۱۲۶۶ ھ.ق/۱۸۴۵(.
برای شرح بیشتری از بابیان قزوین ن.ک.ظهورالحق ۳۰۹-۲۹۲؛ هم چنین ن.ک. به فصل   ۱۴۰

سّوم ساختار جامعۀ بابی در همین کتاب. 
نامه  این  کامل  متن  مادرش.برای  شیر  به  کودک  اشتیاق  از  بیش  مرگ  به  مشتاقم   ۱۴۱

ن.ک.فیضی، نقطۀ اولی ۲۲۰-۲۱.
معین ۱۳۶در اینجا نقل از Amanat RR 373, n.6؛ فیضی، نقطۀ اولی ۲۹- ۲۲۵. حامل نامه   ۱۴۲
محّمد بیگ چاپارچی فرمانده محافظین باب از صوفیان اهل حق و مورد اعتماد آقاسی 

بود. اّما مجذوب باب گردید و بعدها بابی شد.
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او در تبریز و طهران وجود داشت به عنوان مخالفت با شاه تلّقی گردد و از 
لحاظ سیاسی برای او گران تمام شود. ۱۴۳ با این حال در طول اقامت چهل  
روزۀ باب در تبریز کوشش کرد او را با جمعی از علماء روبرو سازد و مجلس 
بحثی برپا دارد. ولی علماء با سابقۀ دیدار باب با علمای اصفهان از این کار 

طفره رفتند.۱۴۴
باب در اوایل ژوئیه ۱۸۴۷ با گروهی محافظ از تبریز به ماکو منتقل گشت 
و در قلعۀ آن منطقه زندانی شد. این قلعه در نزدیکی مرز ایران و روسیه و 
عثمانی در پای صخره سنگ عظیمی بنا شده، و در آن زمان دشت وسیع و 
خالی از سکنه ای روبروی آن قرار داشت. نامه ای که باب از ماکو به محّمد 
شاه نگاشته گویای احساس او از تنهایی و عزلتی غم انگیز است. در این نامه 
از ظلم حاکم فارس شکایت می کند، و از رنج هایی که در چهار سال گذشته 
گاه می سازد و شجاعانه  از جانب مأموران دولت و لشگریان بر او رفته شاه را آ
او را به آیین خود می خواند: ˝اگر بدانی در چه محل ساکن هستم اّول کسی 
که بر من رحم می کرد حضرتت می بود. در وسط کوه قلعه ایست... و اهل آن 
چه  فرما  تصّور  حال  سگ.  چهار  و  مستحفظ  نفر  دو  به  است  منحصر 
می گذرد... قسم به خداوند اگر بدانی در عرض این چهار سال چه ها بر من 
گذشته است از حزب و ُجند حضرتت )از آدم ها و لشگریان تو( نفس به نفس 
نمی رسانی از خشیةالّله، اّلا این که در مقام اطاعت به امر حّجةالّله بر آیی و 

جبر کسر آنچه واقع شده فرمایی )آنچه بر من گذشته جبران کنی(.̋                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۱۴۵
بر خالف انتظارات آقاسی این حبس مجّرد به دوره ای پر بار تبدیل شد. 
علی خان ماکویی حاکم قلعه که در ابتدا به دستور صدراعظم از دیدار پیروان 
رفتار  و  معصومّیت  مجذوب  چنان  تدریج  به  می کرد  جلوگیری  او  با  باب 

از  و  بود  برخوردار  خوب  تحصیالت  از  میرزا  بهمن  می نویسد   Amanat RR 373, n.7   ۱۴۳
و  او  شاه  محّمد  سلطنت  پایانی  دورۀ  در  می رفت.  بشمار  پژوهش  و  ادبّیات  پشتیبانان 
گروهی از هم فکرانش بر ضد آقاسی برای برانداختن او از صدارت دست به اقداماتی 

زدند ولی توفیقی نیافتند. دربارۀ او ن.ک.
 B.B. Eastwick Journal of Diplomat’s Three Year Residence in Persia 2 vols. London 
1864.

برای شرح اقامت باب در تبریز ن.ک.معین ۹۴-۱۳۷. جواد خان آتش بیگی که باب را   ۱۴۴
در ارگ تبریز )محل بازداشت او( مالقات کرده می گوید علماء از باب هراس داشتند زیرا 

.Amanat RR 374, n. 8 او وجود این گروه را زاید می دانست
بخش بزرگی از این نامه در فیضی، نقطۀ اولی ۴۲-۲۳۹ آمده است.  ۱۴۵
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پیامبرمآبانۀ او شد که کار را سهل گرفت و حّتی خود گاه از کمک به بابیان 
خودداری نمی کرد. بزودی بابیانی از شهرهای مختلف آذربایجان و حّتی از 
خراسان برای دیدار باب به سوی قلعه روان شدند. در دوران ماکو مکاتبات 
باب با مؤمنین و خانوادۀ خود و نیز صدور توقیعات و خطابات ادامه یافت. 
را  فارسی  بیان  کتاب  خود  آیین  اثر  مهمّ ترین  باب  که  بود  دوره  همین  در 
نگاشت. اثر دیگر رسالۀ دالیل سبعه )هفت گانه( در اثبات اّدعای خود بود 
که در پاسخ یکی از شاگردان سّید کاظم رشتی صادر شد. هم چنین در این 
دوره بود که باب برای نخستین بار با صراحت و قاطعّیت تمام مقام قائمّیت 
خود را اعالم داشت. در رسالۀ قائمّیه که خطاب به مّلاعلی ترشیزی ملّقب 
به عظیم، از برجسته ترین مؤمنان به باب در آذربایجان صادر شده،۱۴۶ با اّتکاء 
به باور قطعی به رسالت خویش، باب نه تنها ظهور آیین خود را تحّقق تمامی 
بشارات و نبّوات در مورد ظهور قائم می داند بلکه در همان جا آغاز دورانی 
جدید از حقایق دینی، و نسخ شریعت اسالم را اعالم می دارد.۱۴۷ باب در آن 
رساله خود را آتش آسمانی می داند که خداوند آن را در روز قیامت شعله ور 
می سازد، آتشی که مردگان را ]از خاک[ برمی خیزاند و زنده می کند. برخی 
از آن آتش رو می گردانند و برخی از طریق آن به جّنت گام می نهند. به آنان 
که به آن دروازه ]باب[ وارد می شوند بگو قسم به خداوند زمین و آسمان ها 
]با ورود ایشان به آتش[ خداوند آتش ]قلب و ایمان[ ایشان را افزون می نماید 
و از انوار خود آنان را روشنی می بخشد. آنگاه درمی یابند که او ]باب[ قائمی 
است که آنان آرزوی درک اّیامش را داشتند، ]موعودی که[ وعده ظهور او 
کید می نماید که در لغو شریعت پیشین وی  به ایشان داده شده بود...۱۴۸ باب تأ
حّتی یک کلمه بر خالف ˝کتاب االول˝ ]قرآن[ سخنی نگفته و خداوند را 

شاهد می گیرد که هر آنچه لغو یا وضع نموده به امر خدا بوده است.۱۴۹ 
قائمّیت  و  مهدوّیت  مقام  روشن  و  بی پرده  اعالم  می نویسد،  امانت 
از قلم باب صادر می شد، گرچه در  تا آن زمان  اّدعایی بود که  صریح ترین 

این رساله ابتدا در زمینۀ محاکمۀ باب در تبریز به ترشیزی داده شد. محّمد حسینی ۴۲۰.  ۱۴۶
است.  اسالم˝  ارتفاع  یا  اسالم،  از  ˝عبور  اسالم  نسخ  از  منظور  بهائی  و  بابی  آثار  ۱۴۷ در 

ن.ک.فصل دّوم در همین مجّلد.
برای اصل این رساله ن.ک.ظهورالحق ۱۳۲-۳۳.  ۱۴۸

همانجا ۱۳۳.  ۱۴۹
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]نخستین اثر خود[ قیّوم االسماء نیز وی به طور ضمنی اّدعای قائمّیت کرد... 
تثبیت  اّدعا قصد  این  مهدوّیت  دربارۀ  سّنتی شیعی  برداشت  بر خالف  اّما 
اسالم و تجدید دور محّمدی را نداشت، بر عکس، ˝خلقتی جدید˝ در روز 
رستاخیز ]قیامت[ بود که برچیده شدن نظم دینی کهنه را هم زمان با جایگزینی 

آن با نظمی نوین به همراه می آورد.۱۵۰
باب در رسالۀ قائمّیۀ عالیم و مفاهیم ˝قائم˝ و ظهور او را نه بر اساس 
احادیث اسالمی و شیعی با لشکری جّرار و خونریز، بلکه بر اساس حکمت 
می دارد.  بیان  است  باستانی  ایران  فرهنگ  ازلی  تفکر  خمیرۀ  که  اشراقی 
اساس حکمت اشراقی حضور و ظهور فّره ایزدی۱۵۱ است که همراه و همزاد 
ایزدی  فّره  با سوشیانس، موعود زردشتی، در آخر زمان ظاهر خواهد شد. 
همان آتش یا نور یزدانی است. آتشی است حیات بخش، پرتوی است که 
برازندگی و برافروختگی می آورد، نوری است که زندگانی و انسجام همراه 
و شگفتی انگیز،  زیبا،  نیک  بی شمار،  آفریده های  آن  با  ˝اهورامزدا  و  دارد 
سرشار از حیات و تابناک˝ می آفریند۱۵۲ همان آتش و نوری که به گفتۀ باب 
وارد خواهد  نو و شکوفا[  به ˝جّنت˝ ]حیاتی  آن  در  نهادن  گام  با  شخص 

شد.۱۵۳ 
در تمام این احوال باب از مکاتبه با خانوادۀ خود غافل نبود و با توّجه 
ایشان می رسید کوشش می کرد  به  او  به اخبار متناقضی که احتمااًل دربارۀ 

نگرانی خانواده اش را بر طرف سازد.۱۵۴

150  Amanat RR 376. 

فّره ایزدی همان واژۀ اوستایی Khvarnah و یا در زبان پهلوی خَوَره Khwarrah است.  ۱۵۱
اوستا، یشت ۱۰.  ۱۵۲

این مطلب بحث مفّصلی می طلبد که از حوصلۀ این مقاله خارج است. در آثار باب و   ۱۵۳
بهاءالّله شواهد بسیاری از نفوذ فکر اشراقی ایران باستان می توان یافت. ن.ک. اقبال، 
انگیزۀ حورّیه یا دئینا، و دین، و رّد پای فکر مزدیسنا در لوح مّلاح القدس، سفینۀ  کامران.̋ 
عرفان دفتر یکم، ۲۴-۱۱۰؛ وهمن، فریدون. بهاءالّله فّره ایزدی، پیام بهائی، اکتبر- نوامبر 

۲۰۱۷، ۵۱-۳۹. و نیز سخنرانی زیر:
https://www.youtube.com/watch?v=-oWG-Z7DE6w

از جمله، نامه های او خطاب به همسرش خدیجه بیگم سرشار از ابراز عشق و محبت به   ۱۵۴
اوست. در نامه ای ظاهراً از تبریز ،با خطاب ˝جان شیرین من˝ وی را به خاطر حوادثی که 
متأّسفانه موجب جدایی آنان شده دلداری می دهد و برای او پارچۀ مخمل و شیشه ای 
از ماکو اظهار  نامۀ دیگری  آثار بهائی ۵۹، ۶۹-۱۶۶( در  عطر می فرستد )محفظۀ مّلی 
می دارد که جزوه ای شامل ادعیه و مناجات برای اهل بیت فرستاده است، و در همان نامه 
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و شهرهای  اهالی قصبات  توّجه  ماکو هم چنین موجب  در  باب  حضور 
اطراف آن منطقه  شد تا از زیارت سّیدی که اّدعای نیابت امام می کرد بهره مند 
شوند. دلگوروکف Dolgorukov وزیر مختار روس در گزارشی که در اواخر 
بیم  از  که  داد  اطالع  فرستاد،  روسیه  خارجه  امور  وزارت  به   ۱۸۴۷ سال 
شورش هایی که ممکن بود حضور باب در منطقۀ مرزی ماکو ایجاد کند به 
به محل دیگری منتقل کرده  قلعۀ ماکو  از  را  باب  ایران  او دولت  تقاضای 
است. در واقع در تاریخی که گزارش دلگوروکف ارسال شد باب هنوز در 
ماکو بود و انتقال او به چهریق چند ماه بعد صورت گرفت.۱۵۵ این امر نشان 
می دهد که مقامات دولتی پس از دریافت نامه وزیر مختار روس نمی توانسته اند 

به آسانی در مورد محّل زندان بعدی باب تصمیم بگیرند.
پس از نه ماه اقامت در ماکو، در تاریخ ۴ جمادی االولی ۱۲۶۴/ ۱۰ آوریل 
مرزی  منطقه  در  چهریق  شد.  منتقل  چهریق  قلعۀ  به  ماکو  از  باب   ۱۸۴۸
کردنشین و چهار کیلومتری سلماس قرار دارد. ساکنان آن منقطۀ کوچک را 
کردان سّنی شامل نقشبندی ها، یزیدی ها، اهل حق و گروه کوچکی مسیحیان 
نسطوری تشکیل می دادند. رئیس آن ناحیه و فرمانده قلعه چهریق یحیی خان 

شکاکی از کردان قبیلۀ شکاک بود. 
در ماه های اوّل اقامت باب در چهریق یحیی خان برای راضی ساختن 
باب  فروگذار نکرد.  زندانی خود  به  از هیچ سخت گیری نسبت  صدراعظم 
حبس چهریق را ˝ِجَبل شدید˝ نامید.۱۵۶ تنها چند تن اجازه مالقات با باب را 
داشتند و دیگران مجبور بودند از بام خانه های اطراف او را از دور ببینند. 

تقاضای ارسال پنج شال گردن و ده دستمال می کند )محفظه مّلی آثار بهائی ۵۸، ۶۲-
۱۶۰(. هم چنین تقاضا دارد مناجات های او را روی کاغذ ترمه با خط نستعلیق زیبا بنویسند 
و با آب طال تذهیب کرده برای او ارسال دارند )محفظه مّلی آثار بهائی ۹۱،۱۷۱(. در 

 .Amanat RR 375, n. 13 اینجا نقل از
Momen 1981, 72  ۱۵۵؛ Amanat RR 378, n. 23؛ در نامه ای که ملّا احمد ابدال مراغه ای به 
یکی از دائی های باب نگاشته آمده است: ˝فاّما باعث حرکت ذکر )ع( ]باب[ از ماکو 
این است وزیر مختار الچی ُاُرس )سفیر روس( شنید جناب در ماکو تشریف دارند ترسیده 
بود از فتنه، به وزیر حاجی میرزا آقاسی گفته بود ذکر )ع( را بفرس ]بفرست[ والیت 
دیگر خودتون ]خودتان[ چون که ماکو سرحّد است و به والیت ما نزدیک است، می ترسم 
از ˝ فتنه. ˝ نقل از افنان عهد اعلٰی، ۱۵-۳۱۴. نامه تاریخ ندارد ولی به احتمال فراوان 

مربوط به همان دوران انتقال باب از ماکو به چهریق است. 
در تقابل با ماکو که ˝جبل باسط˝ نام گرفته بود. در الفبای ابجد عدد ˝شدید˝ مساوی با   ۱۵۶

عدد چهریق است.
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پس از برکناری آقاسی در اواخر سال ۱۸۴۸ سخت گیری ها بیشتر شد. آنان 
که اجازه مالقات داشتند به شدت بازرسی می شدند و در مورد آثار و نوشته ها 
سخت گیری بیشتری معمول می گردید. در نخستین ماه های اقامت در چهریق، 
به  آقاسی صدراعظم نگاشت که  میرزا  به محّمد شاه و حاج  نامه  باب دو 
˝ُخطب قهرّیه˝ موسوم است. در این دو خطبه باب با لحنی صریح و مالمت بار 
از ظلمی که شاه و آقاسی بر او روا داشته اند دادخواهی می نماید. شاه را به 
چالش می کشد و می نویسد اگر از پیروزی حقیقت و نابودی دروغ هراس 
ببینی چگونه[  ]و  بپردازند  مباحثه  به  من  با  تا  بخوان  فرا  را  علماء  نداری 
اگر می خواهی  و  گردید...  نفی ]حقیقت[ خواهند  و  دستخوش سرگردانی 
خون ]مرا[ بریزی چرا تردید داری. به خداوند قسم این امر برای من موهبت 
و نعمت و برای تو و امثال تو ذّلت و نقمت است. در نامۀ آقاسی نیز باب به 
همین کیفّیت او را مسئول گرفتاری خود و دشمنی او با حقیقت و راستی 

می داند.۱۵۷ 
ناتوانی  و  از وضع بالتکلیف موجود،  باب  ناامیدی  گویای  نامه ها  این 
دولت در گرفتن تصمیمی دربارۀ او و پیام اوست. باب به این نتیجه رسیده 
بود که دولت و علماء اینک مّتفقًا به مقابله با او برخاسته اند. وی نه اّدعای 
سیاسی داشت و نه اعتنائی به ثروت و مقام. اعتقاد به درستی پیامش و ایمان 
استوار او بر این که به امری بزرگ مبعوث شده و باید آن را به گوش همگان 
برساند، تحّمل چهاردیواری زندان را بر او دشوار می ساخت. در عین حال 
واقف بود که اّدعای او به قائمّیت اساس روحانّیت شیعه را از ُبن متزلزل 
می سازد و نه تنها آن، که ساختمان ذهن مذهبی مردم ایران را با صدها اعتقاد 
گوناگون یکباره در هم می ریزد. رویارویی با چنین چالش عظیمی از گوشۀ 
زندان دورافتادۀ چهریق میّسر نبود. در برابر دولت و روحانیون که می خواستند 
این صدا و ندا را خاموش سازند تنها وسیله ای که باب در اختیار داشت آثار 
با  اّما  به خود آورد.  را  ایشان  تا مگر  به شاه و آقاسی بود،  نامه هایش  او و 
شاهی بیمار و بی تصمیم و صدراعظمی زیرک و نیرنگ باز روبرو بود که تمام 
کوشش او در زد و بندهای سیاسی در مقابله با مخالفانش، برای باقی ماندن 

بر اریکۀ قدرت بود.
Amanat RR 377-8  ۱۵۷. برای مضمون فارسی این توقیع ن.ک.محّمد حسینی ۵-۸۵۴. کتاب 
محّمد حسینی، حضرت باب، شامل فصولی در مورد تمامی آثار صادره از قلم باب در 

دوران رسالت اوست.
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زندانی شدن باب در آذربایجان آیین او را در شهرهایی مثل ماکو، خوی، 
مراغه، سلماس، ارومیّه، تبریز و دهات و قصبات بزرگ مثل سیسان پراکنده 
ساخت. آنچه چنین موفقّیتی را ممکن ساخت کوشش های گروهی کوچک 
اّما فّعال بود که به مالقات باب می شتافتند و با نیرویی تازه به انتشار پیام او 
بر می خاستند. هم چنین در همین دوره بود که برخی از بزرگان بابّیه موّفق به 
دیدار او شدند از جمله شیخ علی ترشیزی ملّقب به عظیم، که از نخستین 
روزهای ماکو جزء نزدیکان باب و مصدر امور او قرار گرفت. دیگری اسدالّله 
و  داشت  تعّلق  دیوانی  خاندانی  به  که  بود  )قاضی(  دّیان  به  ملّقب  خوئی 
زبان های سریانی، عبری، ترکی و عربی هم می دانست. مّلا حسین بشرویی 
نخستین کسی که باب ایمان آورد از خراسان به دیدار باب شتافت. از دیگر 
حروف حیّ که به ماکو آمدند ملّا عبدالباقر تبریزی بود. ملّا آدی گوزل اهل 
مراغه ]مشهور به سّیاح[ وظیفۀ رساندن نامه ها و توقیعات باب را بر عهده 
داشت و همواره بین ماکو و دیگر نقاط ایران در سفر بود. حاج سّید علی 
دیدار  به  موّفق  زمان  این  در  نیز  بود  آورده  ایمان  او  آیین  به  باب که  دائی 
خواهر زادۀ خود شد. مّلا عبدالکریم )احمد( قزوینی کاتب آثار باب رابط 
او با بابیان طهران بود و نسخی از دالیل سبعه را به دستور باب برای بزرگان 

و شاهزادگان قاجار برد.۱۵۸

محاکمۀ تبریز، مجلس ولی عهد

قریب سه ماه پس از اقامت باب در چهریق به دستور حاج میرزا آقاسی، 
رضا خان افشار صائن قلعه مأمور شد که باب را به تبریز ببرد. آنچه صدراعظم 
آذربایجان  و  تبریز  علمای  شکایت آمیز  نامه های  برانگیخت  کار  این  به  را 
بود۱۵۹که عّلتی جز مشاهدۀ اقبال مردم به باب نداشت. رضا خان افشار که 
بعدها به باب ایمان آورد، با توّجه به شورش های بابی که اخیرًا در مازندران 
تبریز  به  ارومّیه  از طریق  را  او  بود، تصمیم گرفت  داده  نیز در خوی رخ  و 

 Amanat RR برای شرح احوال بابیان سرشناس آذربایجان ن.ک.ظهورالحق ۷۲-۳۵ و  ۱۵۸
84-383؛ شرح جامعی از دوره چهریق شامل نامه های برخی اصحاب باب به دائی های او 
در شیراز و یزد که شامل مطالب مهمی از تاریخ این دوره است می توان در افنان، عهد 

اعلٰی ۷۶-۳۰۸ مالحظه کرد. 
عبدالبهاء، مقاله شخصی سيّاح که در تفصيل قضيّۀ باب نوشته است. مؤّسسۀ مطبوعات   ۱۵۹

امری آلمان ۱۲.
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برساند. حاکم ارومّیه شاهزاده ملک قاسم میرزا عموی شاه مردی روشنفکر 
و تحصیل کرده بود. وی به گرمی از باب استقبال کرد و او را در خانۀ مناسبی 
جای داد. در ده روزی که باب در ارومّیه بود حاکم وسایل مالقات او را با 
از علمای شهر  به دیدار برخی  بار  نیز خود چند  علماء فراهم آورد و باب 

رفت. 
ارومّیه به خاطر موقعّیت جغرافیایی و حضور اقلّیت های نسطوری مسیحی 
و یهودی حال و هوای مذهبی خاّصی سوای دیگر شهرهای ایران داشت و 
کمتر زیر نفوذ علماء بود. جمعی از مردم نیز آیین بابی را پذیرفته بودند. با 
این حال حضور باب در شهر واقعۀ تاریخی بزرگی محسوب  شد. اعتقاد به 
معصومّیت باب و مقام روحانی او چنان بود که روزی پس از خروج او از 
حّمام، مردم شهر هجوم آورده و آب خزینه را به عنوان تبّرک فنجان فنجان 
به  نّقاش باشی،  بیک  باال  آقا  که  بود  در همین شهر   ۱۶۰ از حمّامی خریدند 

دستور حاکم، تصویر باب را به صورت سیاه قلم بر کاغذ آورد.۱۶۱ 
پیش از ورود به تبریز ، باب شیخ علی عظیم را طلبید و به او گفت که 
قصد دارد در مجلسی که با حضور ولی عهد و علماء تشکیل خواهد شد مقام 
سر  پیروان  و  نزدیکان  از  که  عظیم  دارد.  اعالم  را صریحًا  قائمّیت خویش 
سپردۀ باب بود و تا آن زمان سّید علی محّمد شیرازی را دارای مقام ˝باِب 
امام˝ می دانست از این سخن دچار شگفتی و اضطراب شد و با همان حال 
باب را ترک گفت. روز دیگر نزد باب آمد و گفت که تمام شب را در تشویش 
و راز و نیاز با خدا گذرانده تا سرانجام به صّحت اّدعای باب واقف شده 
است. باب با ابالغ ˝رسالۀ قائمّیه˝ به او وی را مأمور ساخت که همین پیام 
گاهی افراد مستعد برساند.۱۶۲ عظیم با تهّیۀ نسخی از  را آشکار و روشن به آ
رساله آن را نه تنها به رهبران بابی آن زمان، بلکه همراه با نامه هایی برای 
بابیان طهران، کاشان، اصفهان، یزد و بوشهر فرستاد و از آنان خواست که در 

Nabil Zarandi 311 و دیگر تواریخ بهائی و غیر بهائی.  ۱۶۰
هنگام اقامت باب در چهریق، شیخ علی ترشیزی )عظیم( با ملک قاسم میرزا دیدار کرد   ۱۶۱
و ظاهرًا خواستار میانجیگری او برای رهایی باب از زندان و اقامت وی در ارومّیه گردید. 
ولی شاهزاده که از نزدیکان معتمدالّدوله و مخالفان آقاسی بود و با شاه نیز روابط خوبی 

 .Amanat RR 385 نداشت از این کار عذر خواست
Nabil Zarandi 313؛ مطالع االنوار ۲۹۰؛ فیضی، نقطۀ اولی ۲۸۶.  ۱۶۲
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انتشار وسیع آن بکوشند.۱۶۳ رسیدن این رساله به دست بابیان اهمّیت فراوانی 
در برداشت ایشان از حقیقت پیام باب داشته است.

خبر ورود باب به تبریز چنان هیجان و انتظاری در مردم پدید آورد که 
حاکم شهر تصمیم گرفت او را در نزدیکی شهر منزل دهد تا اوضاع برای 
ورود او آماده گردد. آن گونه که یکی از علمای آن زمان در رساله ای نوشته 
˝عوام اهل تبریز به توّهم افتاده گمان ها در حّق او بردند و منتظر ورود او و 
انعقاد مجلس بودند که اگر در آن مجلس آثار غلبه از او ظاهر شود...عارف 
تأّمل بیعت به او داده و  و عامی و غریب و بومی حّتی عساکر نظامّیه بی 
اطاعت امر او را به هرچه حکم رود واجب شمرند...˝۱۶۴ به سبب اختالف 
طول  به  هفته  یک  انتظار  این  مجلس،  ادارۀ  در چگونگی  علماء  بین  نظر 

انجامید. 
و  شیخی  از  دینی،  علمای  فراوان  تعداد  نظر  از  اصفهان  از  پس  تبریز 
اصولی، از شهرهای مهّم مذهبی محسوب می شد. با تبعید باب به آذربایجان، 
آن والیت مرکز فّعالّیت  و رفت و آمدهای بابیان شده بود و گسترش این آیین 

در شهرها و قصبات این منطقه طبعًا مّلایان را سخت نگران می کرد.
سرانجام در ماه شعبان ۱۲۶۴/ژوئیه ۱۸۴۸ باب وارد شهر ملتهب و پرانتظار 
تبریز شد. در آن زمان ناصرالّدین میرزا هفده ساله ولی عهد و والی آذربایجان 
بود. دائی او امیر اصالن خان قوانلو، و پیشکارش فضل علی خان علی آبادی 
مشاورین او در امر حکومت بودند. هر سه این ها و چند تن دیگر از امرای 

دولت در مجلس محاکمه حضور داشتند.
در  که  بود  کاری  بهترین  باب  تشکیل جلسۀ محاکمۀ  می نویسد:  امانت 
مقابل شکایات علماء ]از اشاعه آیین باب[ آقاسی می توانست از آن به نفع 
خود بهره بگیرد. وی امیدوار بود با این محاکمه به دو هدف دست یابد. با 
بودند صدر  باب  باب در مقابل علمای شیخی که خواهان قتل  قرار دادن 
اعظم پیامی به بابیان می فرستاد و آنان را به عواقب ناگوار تندروی های شان 
به علمای  استفاده می کرد که  این موقعّیت  از  هشدار می داد. وی هم چنین 

ظهور الحق ۱۳۱-۳۳.  ۱۶۳
از رسالۀ مّلا محّمد تقی ممقانی نقل شده در مدّرسی چهاردهی شخیگری و بابیگری،   ۱۶۴

طهران ۱۳۵۱، ۳۱۱. 



 ۷۱ باب، خورشیدی در شبی بی سحر   

مزاحم تبریز یادآوری کند که در هر حال نیازمند لطف او هستند.۱۶۵ با سابقۀ 
مجلس باب با علمای اصفهان، علمای اصولی هر یک به دلیلی از حضور در 
مجلس عذر خواستند و تنها علمای شیخی به این دعوت پاسخ مثبت دادند. 
اّما دولت از دعوت شیخ االسالم شیخی تبریز و برادرزادۀ او شیخ ابوالقاسم 

که خواستار اعدام باب بودند خودداری کرد.۱۶۶
قصد  بودند  باب  به  مردم  روزافزون  اقبال  شاهد  ناباوری  با  که  مّلایان 
داشتند از این مجلس برای تحقیر او و زدودن تصویر تقّدس از شخصیّتت 
محبوبش سود جویند. هنگام ورود باب به مجلس هیچ یک از حاضران که 
تنگ کنار یکدیگر دور اتاق نشسته بودند جایی برای نشستن به او واگذار 
نکردند. پس از اندکی مکث، ناصرالدین میرزا، که البد از این بی ادبی پر 
معنی در حّق مّدعی مذکور مکّدر شده بود، جایی حّتی مقدم برجای خود در 
اتاق به او تعارف نمود و از این راه در حق باب برآشفته به قول وقایع نگار 
غیر  التفات  ابراز  این  با  البّته  فرمود˝۱۶۷ علما  التفات  و  ˝توّجه  قاجار  دربار 

منتظره موافق نبودند.۱۶۸ 
نظام العلما )مّلاباشی( معّلم شاه که از جانب دیگران به استنطاق گمارده 
شده بود ابتدا به پرسش دربارۀ ماهّیت دقیق دعوی و اصالت نوشته هایی که 
به نام باب پخش شده بود پرداخت. باب پذیرفت که آنچه به نام او در دست 
مردم است از اوست. و در پاسخ به کیفّیت اّدعایش اظهار نمود که اّدعای او 
بر ˝بابّیت خاّصه˝ شبیه ارتباط علی با پیامبر است، و این حدیث را که از قول 
پیامبر نقل شده خواند: ˝َانا مدینُةالعلم و علٌی بابها.˝۱۶۹ سپس گفت اطاعت 
من بر شما واجب است به دلیل ]حدیث[ ˝ادخلوالباب سّجدًا˝، ولیکن این 
کلمات را من نگفته ام، آنکه گفته است، گفته است. پرسیدند گوینده کیست؟ 
پاسخ داد: آن که به کوه ]طور[ تجّلی کرد. روا باشد اناالحق از درختی/چرا 
نبود روا از نیکبختی. منی در میان نیست این ها را خدا گفته است. بنده به 
165  Amanat RR 387. 

همانجا.  ۱۶۶
Amanat RR 388؛ هدایت، رضا قلی خان. روضة الصفاء ناصری، طهران ۱۹۶۰/۱۳۳۹ )از   ۱۶۷

این پس روضةالصفا(، ج. ۱۰، ۴۲۳ 
باالی  به  خود  باب  که  معتقدند  بابی/بهائی  موّرخین  از  برخی  همانجا؛   Amanat RR  ۱۶۸

مجلس رفت و در آنجا نشست.
منم شهر علم و علی دروازه ای است به سوی من.  ۱۶۹
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منزله شجر طور ]در کوه سینا[ هستم. آن وقت ]کالم حق[ در او خلق می شد 
حال در من خلق می شود. و با این سخن خود را حامل نوری دانست که در 
کوه سینا بر موسی تابید. مّلا باشی که انتظار چنین اّدعای بزرگی از جانب 
باب نداشت به طعنه گفت:˝اگر چنین شد و معلوم گردید، شما مرا به منصب 
تمامی  گرفتن  بکار  و  جهت  تغییر  با  سپس  و  سازید˝  مفتخر  داری  کفش 
شگردهای فقهی و َمدرسه ای خود کوشید تا بر باب فائق آید. لذا او و دیگر 
مّلایان سیالبی از پرسش های گوناگون بر سر پیامبر آزرده خاطر ریختند، از 
از  قرآنی،  آیات  نزول  و شأن  احادیث  تفسیر  تا  گرفته  عربی  نحو  و  صرف 
احکام  برخی  )جمله  از  مسائل شرعی  و  و حکمت  الهّیات  باریک  نکات 
مربوط به هم خوابگی هم جنس گرایان( تا طّب بقراطی و تأثیر امزجۀ اربعه بر 
یکدیگر. حّتی اگر باب به همۀ آن  پرسش ها پاسخ می داد نیز نمی  توانست 

دلیل درستی اّدعای او بر قائمّیت قرار گیرد.۱۷۰ 
اقرار صادقانۀ باب که با این علوم آشنایی ندارد مّلایان را جسورتر کرد. 
مّلا باشی با همان رفتار نخوت آمیز از باب خواست که اگر فی  الواقع صاحب 
کرامت است معجزی از خود بروز دهد و تندرستی محّمد شاه بیمار را به او 
را  معامله  و شرط  میدان شتافت  به  بی درنگ  میرزا  ناصرالدین  گرداند.  باز 
سهل تر کرد و از باب خواست به جای این کار جوانی مّلا باشی را به او باز 
قّوه  ˝در  بود:  ساده  ُبلهوسانه  درخواست  این  به  باب  پاسخ  ولی  گرداند. 
ندارم˝.۱۷۱ در عوض برای اثبات صدق مّدعای خویش، شروع به نزول آیات 
عربی به سبک قرآن کرد، دلیلی که پیوسته آن را یگانه معجزۀ خود شمرده 
بود. پس از تالوت یک جمله، مّلا محّمد ممقانی سخن او را قطع کرد و 
غلط های صرف و نحو جمله را پیش کشید. باب در جواب گفت من ُاّمی 
هستم و علوم رایج را نخوانده ام. آنچه بر زبانم جاری شود می گویم. سپس 
اغالط صرف و نحو برخی آیات قرآن را به علماء یادآوری کرد. هنگامی که 
کجا  از  می گویی  که  چیزها  این  نکرده ای  علم  تحصیل  اگر  پرسیدند  او  از 
کید مکّرر باب که از علوم عادی  آموخته ای پاسخ داد: به وحی الهی است. تأ

170  Amanat RR 385-91. 

پاسخ باب که چنین اموری در قّوه ندارد شبیه کالم مسیح است در انجیل، باب ۱۸ آیه ۱۹   ۱۷۱
˝از بهر چه مرا نیکو می گویی و حال آنکه هیچ کس نیکو نیست جز یکی که خدا باشد.˝ 
و کالم قرآن سورۀ فّصلت آیۀ ۶ ˝به آنها بگو که من هم مانند شما بشری هستم جز آن که 

مرا وحی می رسد.˝ 
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سررشته ای ندارد، مباحثۀ بین پیامبر و ارباب شرع را تشدید کرد. باب موقع 
برای  علماء،  از جانب  شّیادی  و  کفر  تهمِت  میان  در  و  دانست  مناسب  را 
نخستین بار علنًا گفت که وی به راستی همان امام زمان، قائم موعود است که 
شگرف  اّدعای  بوده اند.۱۷۲ این  بازگشتش  به راه  چشم  مردمان  سال  هزاران 
فریاد اعتراض مجتهدین را به اوج رساند. مّلا محّمد ممقانی پرخاش نمود و 
کلمات ناهنجار بر زبان راند. نظام العلماء و دیگران با خشم و تحّیر و با لحنی 
تند از باب دلیل و برهان طلبیدند و خواستار عصای موسی و انگشتر سلیمان 
و چهل هزار جّن و انس و پیروانی شدند که طبق احادیث شیعی باید با قائم 
بیایند. باب چند بار کوشید تا موضوع سخن را به اّدعای خود باز گرداند 
ولی به او مجال ندادند. بارانی از طعن و لعن و ریشخندهای دشنام آمیز علما، 

باب را بر آن داشت که در طول بقّیۀ محاکمه به اعتراض ساکت بماند.
پرکینۀ  قلب  در  باز  و شگفت انگیز،  متین  هم  هرچه  باب  منش  و  رفتار 
علماء و ُبلهوسی های ولی عهد اثر نکرد. باب خود را نه ساحری با ید و بیضا 
اّدعای  بر  تکیه  و  آیات  نزول  برهانش  تنها  که  می پنداشت  پیامبری  بلکه 
به شمار  به فرد  منحصر  واقعه ای  تشّیع  تاریخ  در  امر  این  بود.  مهدوّیت خود 
می آمد، چون نه تنها جدائی آیین بابی را از اسالم علنی ساخت بلکه به طور 
محسوس تر، سرآغاز قیامی مذهبی شد که بزودی شور و غلیانی کم سابقه در 
سراسر ایران به وجود آورد. مجلس محاکمه در میان قیل و قال علماء بدون 

نتیجه پایان یافت. ۱۷۳ 
فشار مجتهدین سخت گیر برای اعدام باب به جرم بدعت، ولی عهد را بر 
سر دو راهی خطیری قرار داد. وی اگر در برابر روحانّیوِن قدرتمند تبریز عقب 
می نشست و حکم به قتل باب می داد، در آن صورت کشور را با قیام احتمالی 

فیضی، نقطۀ اولی ۲۹۰ و دیگر تواریخ بابی/بهائی.  ۱۷۲
مطالع االنوار ۲۸۹- ؛   Nabil Zarandi 309-2 تبریز هم چنین ۱۷۳ برای شرح مجلس محاکمۀ 
۲۷۷. و افنان، عهد اعلٰی ۳۳-۳۲۲ که گزارش های متعّدد از منابع گوناگون در این زمینه 
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مّلایان سر می پیچید  اطاعت  از  بابیان دستخوش آشوب می ساخت. هرگاه 
خود به کفر و الحاد مّتهم می شد و رسیدنش به تاج و تخت ناممکن می گشت. 
او  به  نظام العلماء  جمله  از  او،  مشاوران  حلّی،  راه  برای  یافتن  تالش  در 
W. Cor-  قبوالندند تا پزشکان شخصی خود، از جمله دکتر ویلیام کورمیک
mick را برای معاینۀ باب بفرستد تا ببینند آیا او از سالمت عقل برخوردار 
به تصدیق خود  بر جنون،  دایر  آن ها  قابل پیش بینی  نه؟ تشخیص  یا  است 
کورمیک، تدبیری مصلحت آمیز برای بیرون آوردن ولی عهد از این مخمصه، 
و در عین حال نجات جان باب بود. کورمیک سال ها بعد نوشت ˝گزارش ما 
نجات  را  باب[  ]یعنی  او  جان  که  بود  گونه ای  به  شاه  به  موقع  آن  در 
دهد.˝۱۷۴حکومت برای آن که از فشار علمای خواستار اعدام بکاهد هم چنین 
شایع کرد که باب در طّی مجلس محاکمه توبه نموده است. توبه نامه ای نیز 

نوشتند که نه به سبک آثار یا خط باب بود و نه امضاء داشت.۱۷۵
اّما میرزا علی اصغر شیخ االسالم قاضی شرع تبریز ، که سخت خواهان 
اعدام باب بود و در جلسۀ محاکمه نیز حضور نداشت، خود فتوای قتل او را 
صادر کرد و آن را به امضاء برادرزادۀ خود شیخ ابوالقاسم مجتهد نیز رساند، 
به این مضمون که آنچه باب اّدعا نموده دلیل ارتداد او و مستحّق قتل است 
و هرگاه جنون او ثابت نشود حکم قتل دربارۀ او اجرا خواهد شد.۱۷۶ اّما چون 
گاهی داشت به اصرار  از پایگاه حکومت مبنی بر عدم تمایل به قتل باب آ
خواستار تنبیه بدنی پیامبر شیراز شد تا شاید زیر شالق او را به توبه وادارد. 
نوشته،  هدایت  رضاقلی خان  که  نداشت.آن طور  عمومی  اقبال  تصمیم  این 
تقدیم  کار  این  در  عقیدت  حسن  بر  ˝بنا  ولی عهد  دربار  فراشان  حّتٰی 
نکردند˝۱۷۷ از این رو قاضِی شرِع شهر، داوطلبانه مجازاتی را به اجرا گذاشت 
که خود حکمش را صادر کرده بود. از بیست ضربه ای که قرار بود بر پاهای 
174  Browne, E. G. Materials for the Study of the Babi Religion, Cambridge 1918, 261. 
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۱۷۵ جعلی بودن این توبه نامه آنچنان آشکارست که در کمتر رّدیه ای در چند دهۀ اخیر نامی از 
آن برده می شود.اّدعا می شد که این توبه نامه در کتابخانۀ مجلس شورای مّلی ضبط است. 

اندک مّدتی پس از انقالب اسالمی در جراید نوشتند که این توبه نامه دزدیده شده!
Browne, Materials .259 برای عکس این فتوا و ترجمۀ انگلیسی آن ن.ک  ۱۷۶

خود  فّراش های  به  ˝ولی عهد  می نویسد:   ۱۳۸ نقطةالکاف   .۴۲۸  ،۱۰ ج.  ۱۷۷ روضةالصفا، 
گفت بایست سّید را ]به[ چوب بست. گفتند ˝شما بفرمایید که ما خود را از پشت بام پرت 

نماییم سخن می شنویم و این کار را نمی کنیم.˝ 



 ۷۵ باب، خورشیدی در شبی بی سحر   

و  تورم صورت  موجب  و  گرفت  را هدف  او  تعدادی صورت  بخورد  باب 
جراحاتی گردید که ناچار دکتر کورمیک برای معالجۀ آن از باب در اطاقی 
که محبوس بود دیدن کرد.۱۷۸ ناصرالدین میرزا گزارش مفصّلی برای محّمد 
شاه فرستاد و به دروغ از ˝توبه و انابه˝ باب و ˝التزام پا به مهر باب که دیگر 
حکم اعلی حضرت اقدس  از این غلط ها نکند˝ نوشت و اضافه کرد که منتظر̋ 

همایون شهریاری روح العالمین فداه˝ دربارۀ اوست. ۱۷۹
دو  بین  دائمی  مبارزه ای  کامل  تجّسم  تبریز  ˝محاکمۀ  می نویسد:  امانت 
برداشت دینی متضاّد بود. صرفنظر از این که نتیجۀ این محکمه چه می بود، 
در اینجا با شخصّیتی روبرو بودیم که خود را فرستادۀ خدا می دانست و با 
چنین اّدعایی می کوشید تا بار دیگر اعتبار فراموش شدۀ حقایق دینی را احیاء 
او  جای  به  امام  غیاب  در  را  خود  که  شیعه  مجتهدین  مشروعّیت  و  کند، 
با  ˝پیامبر˝  رویی  رودر  بکشد.  چالش  به  می دانستند  مطلق  اختیار  صاحب 
˝مّلایان˝ تنش پنهانی که در ذات مذهب شیعه وجود دارد بر مال ساخت. دّرۀ 
ژرفی که بین این دو جهان بینی وجود داشت با چنین محاکماتی و پرسش های 
شرعی و دینی هرگز پر شدنی نبود. عدم توافق این دو طرز فکر از همان ابتدا 
روشن بود و هیچ یک از دو طرف نیز امکان توافقی را متصّور نمی دید.˝۱۸۰ 

بازگرداندن باب به چهریق

قریب دو ماه پس از محاکمۀ تبریز باب را به قلعۀ چهریق بازگرداندند. 
مجلس  از  باب  او،  بدنی  تنبیه  سپس  و  علماء  حقارت آمیز  رفتار  علی رغم 
ولی عهد سربلند بیرون آمد. اّدعای صریح او به قائمّیت که متضّمن آمدن روز 
رستاخیز نیز بود اگرچه علماء را بهت زده کرد ولی با استقبال اکثر پیروانش 
روبرو شد و وقایع بعدی نشان داد که برای اثبات این اّدعا هزاران تن عاشقانه 
جان خود را فدا نمودند. رفتاری که با او شد بر محبوبّیت اش در بین عاّمۀ 
مردم، که سّید مظلومی را در دست حکومتی ظالم و مجتهدانی آنچنانی اسیر 

می دیدند، افزود. 
آقاسی  میرزا  حاجی  به  قهرآمیز  نامه ای  باب  چهریق  به  ورود  از  پس 
178  Browne, Materials 261.

برای متن کامل این نامه ن.ک.افنان، عهد اعلٰی ۳۲۴-۲۵.   ۱۷۹
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نگاشت و آن را توسط یکی از پیروان خود به طهران نزد مّلا محّمد علی 
زنجانی )حّجت( فرستاد تا به دست صدراعظم برساند.۱۸۱ هم چنین نامه ای 
خطاب به علماء تبریز مرقوم داشت و از ایشان خواست پردۀ جهل و تعّصب 
را از جلوی چشمشان بردارند و حقیقت پیام او را دریابند. به آنان خاطرنشان 
ساخت که از نخستین روزها، نهضت دینی او در حال گسترش بوده و هیچ 
نیرویی و تحت هیچ شرایطی نمی تواند مانع پیشرفت آن شود. وی نوشت که 
هر ایرادی به آیین او بگیرند همان ایراد بر اسالم وارد است. در این نامه عدم 

ایمان ایشان را به آیین جدید مساوی با رّد اسالم توّسط آنان دانست.۱۸۲
تابستان سال ۱۸۴۸/۱۲۶۴ شاهد دو رخ داد تاریخی دیگر در جامعۀ نوپای 
و  بشرویی  حسین  مّلا  عزیمت  دیگری  و  بدشت  اجتماع  یکی  بود.  بابی 
گروهی از بابیان به سوی مازندران )۲۲ ژوئیه ۱۸۴۸(. به مانند اظهار قائمّیت 
باب در تبریز، این دو رخ داد نیز نمایانگر تحّرکی جدید در این نهضت بود و 
گاهانه دو هدف را دنبال می کرد: یکی استقالل و جدائی کامل از اسالم و  آ
احراز هوّیت جدید دینی، که موضوع اصلی مباحثات سران بابّیه در اجتماع 
زندان  از  باب  احتمااًل نجات  و  ایجاد هستۀ مقاومت  و دیگر  بود،  بدشت 
چهریق که مّلا حسین و یاران او دنبال می کردند. مشکل می توان گفت آیا این 
دو واقعه بر حسب اّتفاق رخ داد و یا با توّجه به تقارن آن با مجلس ولیعهد 
بر  تصادف  دست  حّتی  چگونه  و  گرفت  انجام  بابی  سران  برنامه ریزی  با 
سرنوشت آن تأثیر گذارد. هر چه بود، هر کدام را می توان نقطۀ عطفی در 

تاریخ نهضت بابی و مآاًل سرنوشت آن دانست.۱۸۳ 
ماه های  سخت گیری های  علی رغم  چهریق،  قلعۀ  به  باب  بازگشت  با 
نخست، به تدریج تعدادی از بابیان موّفق به دیدار او شدند و مکاتبات باب 

با سران بابیان و خانوادۀ خود ادامه یافت. ۱۸۴
نامه به عربی است و بخشی از آن در فیضی، نقطۀ اولٰی ۳۰۶-۳۰۴ آمده است.  ۱۸۱

برای متن کامل این نامه ن.ک.افنان، عهد اعلٰی ۳۳۲-۳۷.  ۱۸۲
Amanat RR 393-94  ۱۸۳؛ برای واقعۀ بدشت ن.ک.به دو فصل طاهره قّر ة العین و ساختار 

جامعه بابی در همین مجّلد.
نامه های باب با خانوادۀ خود، چه از ماکو یا چهریق نشان نگرانی شدید اوست که مبادا   ۱۸۴
همسر و خانواده اش با رسیدن اخبار مختلف دچار اضطراب و تشویش گردند. حّتی در 
از کاتب خود سّید حسین و  نامه نگاری نداشت  بحبوحۀ گرفتاری های خود که فرصت 
دیگران تقاضا می کرد که با مکاتبه با دائی هایش ایشان را از سالمت او مطمئن سازند. 

برای متن برخی از این نامه ها ن.ک.افنان، عهد اعلٰی ۳۲۷-۴۱. 
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وفات  سرانجام  بیمار  شاه  محّمد  چهریق  قلعۀ  به  باب  بازگشت  مقارن 
سلطنت  تخت  بر  مراسمی  با  و  رفت  پایتخت  به  میرزا  ناصر الدین  و  یافت 
نشست. هم زمان میرزا تقی خان به صدارت برگزیده شد و بزودی با القابی 
چون اتابک اعظم و امیر کبیر قدرت را به دست گرفت. در همان زمان مّلا 
مازندران  وارد  بودند  کرده  اجتماع  خراسان  در  که  بابیانی  دیگر  و  حسین 
شدند. این گروه در بارفروش دچار درگیری ناخواسته ای با مجتهد ستیزه جوی 
در  طبرسی  شیخ  مزار  به  ناچار  به  و  گشتند  پیروانش  و  سعیدالعلماء  آنجا 
مازندران پناه بردند. انتخاب مزار طبرسی کامّلا تصادفی بود لذا بابیان برای 

دفاع از خود به تعمیر آن مکان و ایجاد برج و بارو پرداختند.۱۸۵ 
در  را  مّلایان  شد  او  با  که  توهین آمیزی  رفتار  و  تبریز  در  باب  محاکمۀ 
سیاست های  نمود.  تشویق  بابیان  با  مقابله  به  گوناگون  دهات  و  شهرها 
سختگیرانۀ امیرکبیر که هیچ گونه بی نظمی و آشوبی را برنمی تافت الجرم او 
را به مقابله نظامی با بابیان کشاند. اخبار حزن انگیزی که از این وقایع به باب 
نیاز می پرداخت و  او ناگوار بود. ساعت ها به نماز و راز و  می رسید برای 
اشگ از دیدگانش جاری می شد. روضۀ وقایع کربال را در حالی که ایستاده 
امام  چون  یک  هر  را  خود  دین  شهدای  و  می داد  گوش  می ریخت  اشگ 
حسین شهید راه حق جویی و عدالت می دانست. در طهران به دستور امیر کبیر 
هفت نفر از سران بابّیه، از جمله میرزا سّید علی خال اعظم، دائی محبوب 
باب را در مأل عام به شهادت رساندند اّما ظاهرًا یاران باب این امر را از او 
قطعه  قطعه  خبر  طبرسی  واقعۀ  پایان  از  پس  که  هنگامی  داشتند.۱۸۶  مکتوم 
شدن قدّوس در بارفروش به دست سعیدالعلماء به او رسید مدت نوزده روز 
عزاداری کرد، لب به غذا نزد و کسی را نپذیرفت. اخبار نبردهای بابیان با 
قوای دولتی در نی ریز و زنجان نیز برای او غم افزا بود. امیرکبیر که بابیان را 
مقّصر ناآرامی های کشور می دانست تصمیم به ریشه کن نمودن این نهضت 
داشت. موفقّیت های نظامی دولت در سرکوب بابیان، زمینه را برای اعدام 
باب، که به زعم امیرکبیر می توانست این غائله را برای همیشه خاموش سازد، 
فراهم ساخت و دستور آن را برای والی آذربایجان صادر کرد. والی، سلیمان 

برای واقعۀ طبرسی و نبردهای قوای دولتی با بابیان که قریب هشت ماه به طول انجامید   ۱۸۵
ن.ک.فصل ششم همین کتاب و نیز فصل سّوم، ساختار جامعۀ بابی.

نقطةالکاف ۲۲۲.  ۱۸۶
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خان شاهسون را مأمور کرد که از صائین قلعه با سی سوار به چهریق رفته باب 
را تا تبریز همراهی کند. معین السّلطنه می نویسد که در طول اقامت در سلماس 
خبر  با  را  نزدیکانش  خود  شهادت  یعنی  بود  راه  در  که  واقعه ای  از  باب 
ساخت. وی هم چنین می نویسد که بابیان سلماس با پنهان ساختن شمشیرهای 
خود زیر فرش های مسجد قصد هجوم به سربازان و نجات باب را داشتند. 
هنگامی که این خبر به باب رسید توسط مّلاعلی عظیم ایشان را به حزم و 
خویشتن داری خواند و پیغام داد که من امور خود را به خداوند واگذارده ام 
و به چنین امری راضی نیستم. عظیم با زحمت زیاد توانست آنان را از این 
اقدام نابخردانه منصرف سازد.۱۸۷ اّما در تمام راه گروهی از بابیان با فاصلۀ 
مناسب، چنان  که جلب توّجه نکرده دستگیر نشوند، به دنبال سواران دولتی 
باب را بدرقه می کردند.۱۸۸ سرانجام روز پنجم شعبان سال ۱۲۶۶/ ۱۹ ژوئن 
۱۸۵۰ باب در حالی که برای اهانت به او عّمامه و عبایش را با شبکاله و 
ارخالق عوض کرده بودند۱۸۹ وارد تبریز شد و همراه با منشی خود سّید حسین 
یزدی و میرزا محّمد علی زنوزی که لحظه ای از باب جدا نمی شد در ارگ 

علیشاه محبوس گردید.۱۹۰
در  بود.  همراه  مشکالتی  با  امیرکبیر  برای  ابتدا  از  باب  اعدام  تصمیم 
معاون  )اعتمادالّدوله(  نوری  خان  آقا  میرزا  و  شاه  ناصرالدین  پایتخت 
شاه  ناصرالدین  نبودند.  موافق  اعدام  این  با  دلیلی  به  یک  هر  صدراعظم، 
می پنداشت که جنبش باب کم کم فروکش می کند لذا نیازی به مرگ باب 
نمی دید۱۹۱، شاید هم از انتقام بابیان بیم داشت. میرزا آقا خان نوری استدالل 
با سّیدی که در نقطۀ دورافتاده ای زندانی و  بابیان  می کرد که شورش های 
دستش از همه جا کوتاه بوده ارتباطی نداشت.۱۹۲ مخالفت او با اعدام باب 
شاید با بلندپروازی هایش در رسیدن به صدارت عظمی بی ارتباط نبود، به 
این امید که بتواند روزی پشتیبانی بابیان را علیه رقبای سیاسی خود جلب 

۱۸۷ معین ۲۸۹؛ افنان، عهد اعلٰی ۳۹۱.
۱۸۸ افنان، عهد اعلٰی ۳۹۱.

کواکب  الدریّه ۲۳۶.  ۱۸۹
افنان، عهد اعلٰی ۳۹۱.  ۱۹۰

ناسخ التواریخ، ج. ۳، ۳۰۲.  ۱۹۱
Nabil Zarandi 502-4.؛ مطالع االنوار ۴۷۱.  ۱۹۲
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کند.۱۹۳ امیرکبیر برای توجیه اقدام خود در اعدام باب نیاز شدید به فتوای 
علمای تبریز داشت. اّما سیاست او در محدود ساختن قدرت علماء آنان را 
سخت رنجانده بود و هیچ یک حاضر به چنین کاری نشدند. عامل دیگری که 
آنان را از مداخله در مرگ باب باز می داشت ترس از انتقام بابیان بود. حّتی 
از دولتیان، شاهزاده حمزه میرزا والی تبریز مایل نبود به دالیل سیاسی، نقشی 
در اعدام باب داشته باشد، چه بسا که دست داشتن در خون سّید بیگناهی را 
شأن پایگاه و جایگاه خود نمی دانست.۱۹۴ لذا امیرکبیر برادر خود میرزا حسن 
خان، امیرنظام لشگر آذربایجان را به این کار گماشت. کوشش دولت برای 
از علماء فراهم آورد و در یک محکمۀ فرمایشی  بار دیگر مجمعی  آن که 
فتوای قتل باب را بگیرد نیز بی نتیجه ماند و با سابقۀ محاکمۀ قبلی هیچ یک 

از علمای شیخی یا اصولی حاضر به حضور در چنین مجلسی نشدند.
اّما امیر کبیر برای اعدام باب عجله داشت. در زنجان، همسایگی تبریز، 
هنوز بابیان با نیروهای دولتی در جنگ بودند۱۹۵ و او امیدوار بود اعدام باب 
موجب شکست روحیه بابیان و پایان نبرد زنجان شود. لذا سلیمان خان افشار 
را که در جنگ  با بابیان در طبرسی شرکت داشت برای کمک به برادرش، 
میرزا حسن خان، به آذربایجان فرستاد و آنان سرانجام توانستند با ˝تهدید و 
تطمیع˝۱۹۶ موافقت سه تن از مجتهدین را برای صدور فتوای اعدام باب جلب 
چند  مّدت  این  در  انجامید.  به طول  هفته  سه  باب  اعدام  مقّدمات  نمایند. 
شخصیّت دینی از جمله ˝حاج آقای کشّی˝ از ساللۀ شهاب الّدین سهروردی 
و از عرفای نامدار عصر خود و نیز مّلا فرج الّله اعمی و چند تن دیگر از باب 

دیدن کردند.۱۹۷
یک روز پیش از اعدام باب، ابتدا او را با دو تن از پیروانش، آقا میرزا 
محّمد علی زنوزی و سّید حسین کاتب یزدی در میان ازدحام مردم به منزل 
هرندی  مرتضی  ملّا  خانۀ  به  سپس  و  تبریز  جمعۀ  امام  باقر،  محّمد  ملّا 
193  Amanat RR 396. 

به دستور شاهزاده شبی محرمانه باب را همراه با سّید حسین یزدی کاتب او از زندان به   ۱۹۴
دربارۀ  گفتگو  ضمن  در  و  کرد  استقبال  باب  از  احترام  با  وی  آوردند.  شاهزاده  منزل 

اّدعایش دلیل و حّجت خواست و بر احترامش به باب افزود. کواکب الدریّه ۲۳۴-۳۹.
ن.ک.فصل ششم همین مجّلد.  ۱۹۵

معین ۳۰۳-۴.  ۱۹۶
افنان، عهد اعلٰی ۲-۳۹۱ به نقل از معین.  ۱۹۷



باب و جامعۀ بابی ایران  ۸۰

)علم الهدی( بردند. هر دو ایشان از دیدار باب امتناع ورزیدند و فتوا را بدون 
معروف  مجتهد  خانۀ  به  را  ایشان  سپس  کردند.۱۹۸  امضاء  جوابی  و  سؤال 
شیخی، ملّا محّمد ممقانی بردند. و وی خواستار دیدار و مذاکره با باب شد. 
شرح این مذاکرات او با باب در خاطرات مّلا محّمد تقی ممقانی فرزند او 
از زبان پدرش  بارها  آمده که می گوید خود شاهد ماجرا بوده و سوای آن 

داستان مالقات را شنیده.۱۹۹ وی می نویسد:

صبحی مشارالیه را به ازدحام تمام اهل بلد و به همراهی دو نفر از 
اتباعش که یکی آقا محّمد علی تبریزی ]زنوزی[ و یکی سّید حسین 
پسر  باقر  میرزا  به خانۀ مرحوم حاجی  اواًل  بود،  ]یزدی[  خراسانی 
مرحوم میرزا احمد مجتهد تبریز بردند و در آنجا مشارالیه چیزی از 
عقاید خود اظهار نداشت، از آنجا به خانۀ والد ماجد حجت االسالم 
آن مجلس  در  آن وقت خود  داعی حقير  این  و  آوردند  ]ممقانی[ 
آن  نشانده،  والد مرحوم  پيش روی  در  را  حضور داشت. مشاراليه 
مرحوم آنچه نصایح حکیمانه و مواعظ مشفقانه بود با کمال شفقت 
و دلسوزی به مشارالیه القاء فرمودند. در سنگ خواره ]خاره[ قطرۀ 
باران اثر نکرد. پس مرحوم والد بعد از یأس از این فرمودند: حال 
در آن دعاوی که در مجلس همایونی در حضور ما کردی، از دعوی 
وحی  ]کذا[  الفتاح  و  شریعت(  و  دین  )صاحب  االمری  صاحب 
تأسیسی و اتيان )آوردن( به مثل قرآن و غیره، آیا در سر آن ها باقی 
هستی؟ گفت: ˝آری.˝ فرمودند: ازاین عقاید برگرد، خوب نیست، 
نینداز. گفت: ˝حاشا و کّلا.˝ پس  به مهلکه  خود و مردم را عبث 
مرحوم والد قدری نصایح به آقا محّمدعلی ]زنوزی[ کردند، اصاًل 
مفید نیفتاد. موّکالن دیوانی خواستند آن ها را بردارند، باب رو به 
والد کرده عرض کرد: ˝حاال شما به قتل من فتوی می دهی؟˝ والد 

Nabil Zarandi 215-16، مطالع االنوار ۷۸-۴۷۷ و دیگر تواریخ بابی/بهائی در مورد نام و   ۱۹۸
تعداد مجتهدین )جز مّلا محّمد ممقانی( و ترتیب صدور فتوا اختالف نظر دارند. 

ناموس ناصری، گفت و شنود سيد علی محّمد باب با روحانيون تبریز، به کوشش حسن   ۱۹۹
ُمرَسلَوند، نشر تاریخ ایران ۱۳۷۴، ۹ به بعد. نسخۀ اصلی ناموس ناصری به خط ميرزا 
مشهد  در  مرعشی  آیت اللّه  کتابخانه  در  ممقانی  ملّامحّمد  فرزند  ممقانی  تقی  محّمد 
نگاهداری می شود. محّمد تقی ممقانی این نسخه را در سال ۱۳۰۶ قمری به نام ناصرالّدین 

شاه نگاشت و هنگام سّومین سفر شاه به اروپا در تبریز به او هدیه کرد. 



 ۸۱ باب، خورشیدی در شبی بی سحر   

فرمودند: حاجت به فتوای من نیست، همین حرف های تو که همه 
دلیل ارتداد است خود فتوای قتل تست. گفت: ˝من از شما سؤال 
این  در  که  مادام  بلی،  داری  اصرار  که  حال  فرمودند:  می کنم.˝ 
دعاوی باطله و عقاید فاسده که اسباب ارتداد است باقی هستی به 
حکم شرع انور قتل تو واجب است؛ ولی چون من توبۀ مرتّد فطری 
را قبول می دانم اگر از این عقاید اظهار توبه نمایی، من ترا از این 
مهلکه خالصی می دهم. ]باب[ گفت: ˝حاشا، حرف همان است که 

گفته ام و جای توبه نیست.۲۰۰

فتوای محّمد ممقانی و امام جمعه مبنی بر فساد عقیده و ارتداد صّحه 
همین  پیش  سال  دو  که  بود،  نیز  باب  منطق  و  عقل  سالمت  بر  گذاردن 
مجتهدین به دلیل ˝جنون˝ او را از قتل معاف ساخته بودند. در فتوای مّلا 
محّمد ممقانی آمده است که: ˝]باب[ شعور سالم و عقل کامل دارد و در امر 
خود به اشتباه نیفتاده بلکه اساس برای نیل به سلطنت فراهم آورده می خواهد 

صاحب فرمانروایی و سلطنت گردد...˝ ۲۰۱
در آخرین روز حیاتش باب از کاتب خود، سّید حسین یزدی، خواست با 
نفی ایمان اش جان خود را نجات دهد تا بتواند از جزئّیات حیات باب در 
گاه سازد. وی هم چنین مأمور شد نامه ها و  مّدتی که با او بوده دیگران را آ
توقیعاتی را از سوی باب به دست مخاطبان آن برساند. دیگر بابی هم بند 
باب، محّمد علی زنوزی که در ادبّیات بهائی لقب ˝انیس˝ یافته فرزند میرزا 
عبدالوّهاب از سلسله علمای زنوز بود. ظاهرًا از نخستین سفر باب به تبریز سر 
و جان باخت، شیفته و آشفتۀ او گردید و آشکارا ایمان خود را به باب اعالم 
نمود. هنگام ورود باب از چهریق خود را به او رساند و به همراهش زندانی 
شد و اصرار داشت که ابتدا او را اعدام کنند. کوشش های خانواده اش برای 
آن که تبّری کرده رها شود به جایی نرسید. حّتی روزی که او را همراه باب 
برای اعدام می بردند همسر و دختر خردسالش را نزد او فرستادند تا شاید با 
یک کلمه از مرگ رهایی یابد ولی تقاضایشان را نپذیرفت. ایمان او به باب 
چنان بود که شب پیش از اعدام هنگامی که باب به هم بندانش گفت آرزو 
همانجا ۹-۵۸. همین شرح در فیضی، نقطۀ اولی ۳۶-۳۳۴ به نقل از کتاب شیخیگری   ۲۰۰

و بابیگری ص ۲۰۸ به بعد آمده است.
معین ۵-۳۰۴، در اینجا نقل از فیضی، نقطۀ اولی۴-۳۳  ۲۰۱



باب و جامعۀ بابی ایران  ۸۲

که  حالی  در  دشمنان،  تیر  به  تا  شود  شهید  ایشان  از  یکی  دست  به  دارد 
جملگی به گریه و زاری پرداختند انیس برخاست و گفت اگر میل تو در این 
است من آماده ام. باب از این فداکاری شگرف خوشحال شد و اطمینان داد 
که فردا همراه با او به شهادت خواهد رسید. سّید حسین یزدی کاتب باب 
می نویسد، در آن شب صورت باب از شادی می درخشید و آرامش و رضایت 

از نگاهش پیدا بود.۲۰۲
صبح روز اعدام فّراشباشی و سربازان باب را بدون عّمامه و عبا و شال 
سبز که نشان سیادت او بود سر و پا برهنه در شهر و بازار گرداندندند تا نشانی 
از  جمعی  سربازخانه  میدان  به  ایشان  ورود  هنگام  باشد.  دولت  قدرت  از 
معتمدین شهر تبریز به رهبری مّلا محّمد تقی تبریزی اجازه مالقات با باب 
یافتند و برای آخرین بار از او خواستند با توبه از اّدعای خویش، از مرگ 

نجات یابد. ولی او نپذیرفت.۲۰۳ 
حدود ظهر ۲۸ شعبان ۱۲۶۶ / ۹ ژوئیه ۱۸۵۰ در حالی که جمعّیت فراوانی 
از مردم تبریز در صحن سربازخانه و روی بام ها جمع شده بودند فّراشباشی به 
حجره ای که باب و همراهانش در آن قرار داشتند رفت و ایشان را به میدان 
آورد. سربازانی از فوج بهادران به فرماندهی سام خان ُاُرس در سه صف در 
اسیران جنگ  بیشتر شامل  که  بهادران  فوج  انتخاب  داشتند.۲۰۴  قرار  میدان 
روس و ایران بودند یکی هم به این احتمال بود که سربازان مسلمان حاضر 
به تیرباران سّیدی بیگناه نباشند. ترتیبی که برای این اعدام داده بودند نشان 
سربازان  تعدادی  سربازخانه  بام های  روی  داشت.  دولت  شدید  نگرانی  از 
مسّلح مراقب مردم بودند. میدان سربازخانۀ تبریز ظاهرًا بدان جهت برای این 
کار انتخاب شد که اگر شورشی از سوی مردم صورت گیرد بتوانند در همان 
مأمور  کار  این  به  که  سربازانی  فراوان  تعداد  سازند.  را خنثی  آن  محدوده 

Nabil Zarandi 507؛ مطالع االنوار ۴۷۵-۷۶.  ۲۰۲
زعیم الدوله، میرزا محّمد مهدی، مفتاح باب االبواب أو تاریخ البابیّه، قاهره ۱۹۰۳/۱۳۴۲،   ۲۰۳

۳۳۸. به نقل از خاطرات پدرش که شاهد ماجرا بوده. در اینجا نقل از
Amanat RR 402, n. 115. 

سام  خان، یا صمصام خان جزء افسران روس بود که در زمان فتح علیشاه در جنگ دّوم   ۲۰۴
ایران و روسیه اسیر شد، در ایران اسالم آورد و لقب خان گرفت. وی فرمانده گروهی از 
سربازان روسی و آسوری را داشت که جملگی از اسرای جنگ بودندو فوج بهادران را 
تشکیل می دادند. این فوج در بیشتر جنگ های دوره محّمد شاه شرکت داشت. فیضی، 

نقطۀ اولی ۳۳۷-۳۸.
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بودند یکی برای ایجاد وحشت در مردم و از بیم هجوم برای رهائی باب، و 
دیگر ناشناخته ماندن کسانی بود که با تیر خود پیامبر شیراز، آن هم از سلسلۀ 
سادات را به قتل می آوردند.۲۰۵ منابع تاریخی از تردید سام خان در انجام این 
اعدام می نویسند و مّتفقند که سام خان نزد باب رفت و با ابراز عدم تمایل 
خود به انجام این کار از او معذرت خواست. باب از او خواست آنچه به آن 

مأمور است انجام دهد و امور را به خداوند واگذارد.۲۰۶
باب و محّمد علی زنوزی را با دو طناب به دو میخی که بدین منظور در 
دیوار کوبیده شده بود آویزان کردند. به خواهش محّمد علی وی را چنان قرار 
دادند که بدنش محافظ بدن باب باشد و سرش روی سینۀ محبوبش قرار 
گیرد. سه ردیف سرباز هر یک به نوبه خود به سوی باب و محّمد علی انیس 
گلوله ها  شلیک  خاطر  به  که  فراوانی  دود  دقایقی  از  پس  کردند.  شلیک 
برخاسته بود فرو نشست و ناگهان فریاد تعجّب از مردم برخاست. محّمد علی 
زنوزی بدون آن که اندک آسیبی دیده باشد در کنار دیوار ایستاده بود و باب 
ناپدید شده بود. مردم فریاد کردند: ˝باب غایب شد.˝۲۰۷ گلوله ها طناب ها را 
پاره کرده و موجب رهایی محکومین شده بود. فّراشباشی و چند سرباز با 
عجله و اضطراب به جستجوی باب پرداختند و او را در همان حجرۀ قبلی 
از  یکی  بود.  گفتگو  مشغول  خود  کاتب  یزدی  حسین  سّید  با  که  یافتند 
لشکریان، قوچ علی سلطان، با ضربات شدید به سر و صورت باب وی را از 
اتاق بیرون کشید و در محل اعدام قرار داد.۲۰۸ سام خان حاضر نشد بار دیگر 
این وظیفه را انجام دهد. سربازان خود را جمع کرد و از میدان خارج گردید. 
بالفاصله فوج آقاجان بیک خمسه ای مأمور این کارشد. باب و محّمد علی 
را به همان کیفّیت آویزان ساختند و دستور شلیک صادر شد. صدای غّرش 
از باروت فضا را پر کرد. این بار گلوله ها به هدف  گلوله ها و دود غلیظی 
ولی  بود  آمیخته  هم  در  گلوله  شّدت  از  محّمدعلی  و  باب  بدن  دو  خورد. 

205  Amanat RR 402.

فیضی، نقطۀ اولی ۳۳۸.  ۲۰۶
207  Nabil Zarandi 513.

برای شرحی از شهادت باب نگاه نید به Nabil Zarandi 500-23؛ مطالع االنوار ۹۱-۴۶۹؛   ۲۰۸
فیضی، نقطۀ اولی ۶۰-۳۱۲؛ افنان، عهد اعلٰی ۴۱۶-۳۹۰؛ محّمد حسینی ۵۷۳-۶۰۹.
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صورت باب تنها اندکی رنجه شده بود.۲۰۹ اجساد را در کنار خندقی بیرون 
شهر انداختند تا طعمۀ حیوانات شوند.

موّرخ الدوله سپهر ، تاریخ نویس درباری دورۀ قاجار، نجات باب را در 
تیراندازی نخست خواست خدا برای بطالن اّدعای او می داند: ˝اگر ]باب[ 
و  سربازان  گروه  ای  که  می آورد  بر  فریاد  و  می داشت  گشاده  را  سینۀ خود 
مردمان آیا کرامت مرا ندیدید که از هزار گلوله یکی بر من برنیامد بلکه از 
قید بند رها ساخت؟ همانا دیگر هیچ کس بر او گلوله رها نمی کرد و هم در 
آن انجمن زنان و مردان گرد او انجمن می شدند و غوغا بر می داشتند. ]اّما[ 
مردم  از  ریب  و  شّک  این  و  کند  پدید  باطل  از  حق  تا  خواست  خدای 
هرگز  بود  گرفته  خو  خود  محیط  فریب  و  دروغ  با  که  سپهر  بگرداند.˝۲۱۰ 
باب چنان  اگر  کند.  را درک  او  باب و صداقت  بزرگی روح  نمی توانست 
آثار  در  بارها  که  بابی  اّما  تاریخ.  شّیادان  دیگر  مانند  بود  شّیادی  می کرد 
خویش و در مجلس ولی عهد تنها معجزۀ خود را نزول آیات می دانست، و 
میدان  در  خود  با حضور  می زد،  موج  آثارش  در  شهادت  آرزوی  که  بابی 
برای  را  مسیح وار جان خود  که  است  راستین  پیامبری  که  داد  نشان  اعدام 

رسالتی که بدان برانگیخته شده فدا می کند.
اجساد باب و میرزا محّمد علی انیس با تمهیداتی توسط بابیان از خندق 
به در برده شد و مّدت پنجاه سال در نقاط مختلف ایران پنهان بود. سرانجام 
بقایای آن اجساد به دستور عبدالبهاء به حیفای فلسطین منتقل گردید و در ۲۱ 
ماه مارس ۱۹۰۹ در مزاری که از قبل به همین نّیت بر فراز کوه کرمل برپا شده 

بود قرار گرفت.۲۱۱
*

جنگ های  در  بابیان  ناکامی  و  شکست  شاهد  حیاتش  پایان  در  باب 
طبرسی، نی ریز و زنجان بود. او نه به این جنگ ها فرمان داده بود و نه به 
پایان فاجعه آمیز آن ها تردید داشت. از نخستین روزهای رسالتش کوشش بر 
آن گذارد که تصویر قائمی خونریز و انتقام جو که احادیث شیعه آن را ساخته 

فیضی، نقطۀ اولی ۳۴۴.  ۲۰۹
ناسخ التواریخ، ج. ۳، ۱۰۷۵-۷۶.  ۲۱۰

عهد  افنان،  نقطۀ اولی ۶۷-۳۵۲؛  برای تفصیل ن.ک.کواکب الدریّه ۵۱-۲۴۸؛ فیضی،   ۲۱۱
اعلٰی ۶۱-۴۰۶؛ محّمد حسینی ۹۸-۵۸۲.ناسخ التواریخ، ج. ۳، ۱۰۷۵-۷۶.
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و پرداخته بودند از افکار نودینان بابی بزداید و در عوض سیمای پیامبری 
صلح جو که حّتی حزن کسی را نمی پسندید در آثار و بیاناتش جلوه گر سازد.۲۱۲ 
این پیامبر رنج دیده پرچمدار انقالبی ریشه ای و عمیق به هدف اصالح 
مبانی اعتقادی دینی و پایان سلطۀ ضرربار مّلایان بر جامعه بود. وی با عبور 
از اسالم و اعالم شریعتی مستقل راهگشای عصری نو شد، عصری که تساهل 
شرعی  خشک اندیشی های  و  مذهبی  تحّجر  جایگزین  دینی  نواندیشی  و 
از در  او  با  انتظار داشت که دولت  تا آخرین روزهای حیات  می شد. باب 
گفتگو وارد شود. اّما امیر کبیر که با پنجۀ آهنین خود در پی ایجاد نظم بود، 
نه نیازی به این گفتگو می دید و نه صالح خود می دانست که با نوعی توافق 
با بابیان در معرض تهمت کفر و الحاد مّلایان و مخالفانش قرار گیرد. شاید 
نشده  مهار  قدرت  بتواند  بابیان  کار  خاتمۀ  از  پس  که  بود  این  او  هدف 
جامعۀ  در  آنان  نفوذ  عمق  از  ولی  سازد،  محدود  را  مّلایان  و  مجتهدین 
خواب زدۀ قرن نوزدهم ایران بی خبر بود. مخالفانش شامل علماء، اشراف و 
درباریان بسیار زودتر از آنچه فکر می کرد علیه او به توطئه پرداختند. شاه ابتدا 
او را از منصب صدارت عزل کرد و سپس حکم قتلش را داد )ژانویه ۱۸۵۲، 

قریب دو سال پس از تیرباران باب(.
رو در رویی امیرکبیر با بابیان در واقع تقابل دو خوانش مختلف از مدرنیته 
بود: یکی اصالحات مقتدرانه غیر دینی که خواستۀ صدراعظمی مصّمم و 
انعطاف ناپذیر بود و دیگری تجّددی فراگیر و همه جانبۀ آیینی نو، که انقالبی 
اخالقی و بنیادین عرضه  می داشت و طبعًا به دنبال خود تحّوالت فرهنگی، 
جا  سازمان  علیه  طغیانی  جریان  دو  هر  می آورد.  همراه  اجتماعی  و  مدنی 
افتادۀ مذهبی و سیاست جاری کشور بود. باب از ابتدا به دنبال نوعی آشتی 
و گفتنگو با دولت بود به  این شرط که حّقانّیت آیین او و حضور آن را در 
به  موسوم  ترکیه  اصالحات  نفوذ  )زیر  کبیر  امیر  اّما  بپذیرند.  کشور  عرصۀ 
اصول  در  اساسی  و  جّدی  نظر  تجدید  نوع  هر  شدید  مخالف  تنظیمات( 
شرعی بود، به ویژه اگر چنین تجدید نظری به مرز کفر می رسید و امنّیت کشور 

را به خطر می انداخت. تصادم بین این دو نیرو اجتناب ناپذیر بود.
در دوره ای آشفته که جامعۀ بابی رهبری خود را از دست داده بود چند 
خداوند ...دوست داشته و می دارد كه كّل با منتهاى حّب در جّنات او متصاعد گردند كه   ۲۱۲
او  نياورد كه كّل در مهد امن وامان  َنَفسى حزنى وارد  بر هيچ نفسى بقدر  هيچ نفسى 

باشند. بیان فارسی ۶/۱۶.
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بابی متعصّب به انتقام تیرباران باب قصد جان شاه کردند )۲۸ شّوال ۱۲۶۸/ 
بابی  برای جامعۀ  آن  پی آمد  اّما  ماند  نافرجام  اوت ۱۸۵۲(. سوء قصد   ۱۵
خونبار بود. در کشتار وسیع و وحشیانه ای که از بابیان صورت گرفت آخرین 
بقایان رهبران بابّیه از جمله طاهرۀ قّرةالعین، میرزا جانی کاشی موّرخ تاریخ 
نقطةالکاف ، سّید علی ترشیرزی )عظیم(، سّید حسین یزدی کاتب باب، و 
سلیمان خان تبریزی دستگیر شدند و به فجیع ترین وضع به قتل آمدند. تنها 
میرزا حسین علی نوری ]بهاءالّله[ توانست پس از چهار ماه تحّمل زندان، از 
کشور به بغداد تبعید شود و در طول سالیان آینده با تعالیم خود جامعه ای که 

مورد نظر باب بود در قامت آیین بهائی ایجاد نماید.
این وقایع دولت و مجتهدین اصولی را به یکدیگر نزدیک تر کرد. چنین 
به ویژه در زمان فتح علیشاه در  ابتدای حکومت قاجار  از  همکاری متقابلی 
میرزا  حاج  بی اعتنایی های  با  تدریج  به  ولی  داشت.  ایران حضور  سیاست 
آقاسی به علما، و سپس با سخت گیری های امیر کبیر نقش آن کم رنگ شده 
افزونی  را  مّلایان  قدرت  کبیر  امیر  قتل  و سپس  بابی  جامعۀ  بود. سرکوب 
از آن پس می توان نقش موّثر رهبران جامعۀ شیعی را در سیاست  بخشید. 
ایران، چه در همکاری نزدیک با حکومت و چه در مخالفت با حکومت 
دید. نقشی که سرانجام به تشکیل جمهوری اسالمی و حکومت والیت فقیه 

منجر شد.
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فصل دّوم

جهان بینی باب: بازسازی دین و جامعه

نادر سعیدی

فرهنگی  نظام  بابی  آیین  بنیان گذار  باب  علی محّمد  سیّد  آثار  خالصه: 
هویّت  دین،  ماهیّت  به  مربوط  مفاهیم  آن  در  که  آورد  ارمغان  به  را  نوینی 
انسان، و نظام اجتماعی دستخوش تعبیری نوین گشته و جملگی بازسازی 
شدند. او رویکردی این-جهانی و مبتنی بر منطقی دیالکتیکی، تاریخی، و 
تعامل محور را در عرصۀمباحث دینی ارائه داشت، بر کرامت و تقدّس همه 
به شدّت  را  کید کرد، فرهنگ سنّت پرستی  تأ به عنوان حقیقتی روحانی  چیز 
مطرود ساخت، ضرورت اندیشیدن و استقالل فکری یکایک آدمیان را تاکید 
این  فراخواند.  اجتماعی  نظام  در  جانبه  همه  تحوّلی  به  را  مردم  و  نمود، 
میان  گذری  حلقۀ  به عنوان  می توان  را  او  آثار  در  هستی  معنوِی  بازسازِی 
در  تجدّد  به  صلح آمیز  رویکردی  و  انتظار،  آمیز  خشونت  سنّتی  فرهنگ 

جهان بینی بهاءاللّه بشمار آورد. 
*

نهضت بابی که پیامبر شیراز سّید علی محّمد باب در سال ۱۸۴۴ م./۱۲۶۰ 
ھ.ق. بنیان نهاد نهضتی دینی بود ولی به شهادت آثار او و قضاوت موّرخین 
بی غرض تغییراتی بنیادین بر مبنای تجّدد و نوگرایی در ایران عقب ماندۀ عهد 
قاجار را نیز هدف داشت.۱ باب با اّدعای آوردن آیینی نو جهان اسالم را در 
...اندیشه ای که بریدن از اسالم را تدارک دید  عباس امانت موّرخ عهد قاجار می نویسد:̋   ۱
و آن را به مرحلۀ اجرا گذارد گرچه در وهلۀ اّول دینی بود ولی دغدغۀ تجّدد و مسایل این 
سرنوشت  در  نه  را  جامعه  اندیشه ای عقب ماندگی  داشت.چنین  در خود  نیز  را  جهانی 
محتوم اعضای آن بلکه در شکست آنان در درک این مسأله می دید که ادیان قدیمی با 
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فرهنگی،  همۀ جوانب  ایران  زادگاهش  در  و  داد  قرار  بزرگ  چالشی  برابر 
دینی، و اجتماعی و سیاسی را برای ایجاد تحّولی عمیق و انقالبی هدف 
گرفت. اگر چه نوشته های باب از زبان و قالب های عرفانی و اصطالحات 
این نوشته ها افکاری کاماًل  به فرهنگ اسالمی متأّثر است ولی  دینی آشنا 

نوین و سّنت شکن به ارمغان می آورد.
برخی نویسندگان نهضت بابی را با اصالح مذهبی پروتستان در جهان 
مسیحیت که مارتین لوتر در قرن شانزدهم عامل آن بود همانند شمرده  و در 
هر دو مورد اصالحات دینی را پیش فرض اصالحات اجتماعی و سیاسی 
نهضت  دو  این  اجتماعی  کارکرد  مورد  در  شباهت هایی  اگرچه  می بینند. 
نوگرایی  از  به مراتب  باب  آثار  در  شکنی  سّنت  دامنه  اّما  یافت  می توان 
دین  آوردن  اّدعای  لوتر  است.  بنیادی تر  و  گسترده تر  مسیحی  پروتستانیسم 
تازه ای نکرد. سوای آن، آنچه که به پیروزی نهضت پروتستانیسم منجر گردید 
پشتیبانی تعدادی از حّکام سیاسی بود که علی رغم ستیز کشیش های کاتولیک 
سرانجام اصالحات او را پذیرفتند. در ایران عکس این امر صورت پذیرفت. 
حّتی فرد با کفایت و ایران دوستی مانند امیر کبیر نیز که خواهان اصالحات 
بود به جای حمایت از نهضت بابی و ایستادن در مقابل علمای محافظه کار 
به صف آنان پیوست و با دست و همکاری آنان به کشتار بابیان و قتل باب 
قرن  نیمه  در  ایران  سیاسی  اصالح طلب  بزرگترین  بدین ترتیب  کرد.  اقدام 

نوزدهم در عین حال بزرگترین سرکوبگر فرهنگ اصالح نیز بود.
چند  در  باب  آثار  در  نوآوری  و  تجّدد  اندیشه های  عمق  دریافت  برای 

بخش  به بحث جهان بینی او و مفاهیم اجتماعی و سیاسی آن می پردازیم.

الف. بازسازی مفهوم دین: منطق دیالکتیک و هشیاری تاریخی

آشنایی روشنفکران ایرانی در قرن بیستم با منطق دیالکتیک و هشیاری 
زمانمند یا تاریخی از طریق برخورد آنان با فلسفه هگل و مارکس آغاز شد. 

واقعّیت های جهان متحّول امروز قابل تطبیق نمی باشند.˝
Amanat, Abbas. Resurrection and Renewal, (Cornell University Press 1989), 406.
ولی  گردید،  غرق  و خون  رنج  از  دریایی  در  بابیان  ˝جنبش  می نویسد:  فشاهی  رضا  محّمد 
پیدایش  کبیر،  امیر  اصالحات  نهاد.  ایران  وسطایی  قرون  و  جامعۀ خفته  بر  تأثیری شگرف 
نوین  ایران  پیدایش  یعنی  غیره  و  ادبی  انقالب  مشروطیت،  انقالب  روشنگر،  روشنفکران 
به  آریایی  شهریاری  از  بود.˝ فشاهی، محّمد رضا.  این جنبش  دنبالۀ منطقی  زاده و  همگی 

حکومت الهی ۵۶.   
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اّما باید توّجه نمود که در خود ایران اندیشه دیالکتیک و هشیاری تاریخی در 
نیمه قرن نوزدهم، و مستقل از افکار غربی، توسط پیامبر جوان ایرانی یعنی 
باب به گونه ای جامع و قاطع رقم خورده است. آثار باب با نوشته های مارکس 
هم زمان است و هر دو به صورتی متفاوت بر دو اصل ناگسستنی یعنی منطق 
دیالکتیک و هشیاری تاریخی تکیه دارد. در مورد دین این مطلب در آثار 
مارکس به شکل نفی دیانت و در آثار باب به شکل نفی سّنت گرایی مذهبی و 

لزوم بازسازی مفهوم دین جلوه می کند. 
دربارۀ منطق دیالکتیک سخن بسیار گفته شده اّما عصارۀ منطق دیالکتیک 
را در واژه آلمانی Aufhebung که محور همۀ نوشته های هگل است می توان 
نوع  یک  همواره  فرهنگ  و  تاریخ  تکامل  و  تحّول  هگل  نظر  از  یافت. 
است.  متضاّد  معنای  دو  دارای  واحد  آن  در  آفهبونگ  است.  ˝آفهبونگ˝ 
اّولین معنای آن ویران ساختن، نفی کردن، محو نمودن و لغو کردن است. در 
اصطالحات دینی واژه نسخ بر این معنای آفهبونگ داللت دارد. اّما معنای 
دّوم آفهبونگ حفظ کردن، باال بردن، تعالی دادن و واالتر شدن است. منطق 
دیالکتیک در نوشته های هگل دقیقًا جمع و وحدت این دو معنای متضاّد 
آفهبونگ است یعنی آنکه: در سیر تکامل تاریخ، مرحلۀ بعد که به نسبت 
مرحلۀ قبل کامل تر است در آن واحد هم نفی و هم اعتالی مرحلۀ قبل است. 
یعنی مرحلۀ جدید هم محو مرحلۀ قبلی است و هم در عین حال همان مرحلۀ 
قبلی است که حفظ گردیده ولی به شکلی کامل تر و باالتر خود را ظاهر کرده 
است. در اصطالح متداول، آفهبونگ ترکیب یا سنتزی است که هم تز است 
و هم آنتی تز، یعنی آنکه این سنتز در آن واحد جمع اثبات و نفی بوده و در 

نتیجه عبارت از یک آفهبونگ می باشد. ۲
یعنی  محور  همین  حول  باب  اندیشه  عناصر  چشمگیرترین  از  یکی 
دیالکتیک زمانمند یا تاریخی دور می زند.۳ از نظر باب هر مرحلۀ نوین از 
تکامل بشر عبارت از ˝ارتفاع˝ مرحلۀ پیشین است. پس هر دینی ˝ارتفاع˝ 
دین گذشته است. اّما این ˝ارتفاع˝ هم زمان دارای دو معناست یکی آنکه 

2 Hegel, Georg W. F. The Philosophy of History.

وقفه ناپذیر  تکامل  در غرب اصل  را  نوزدهم  قرن  اجتماعی  نظریه  مهمّ ترین  بتوان  شاید   ۳
انسان و جامعه تعریف کرد. اّما در فرهنگ دینی عکس این اندیشه چیره بوده است چه 
که به تعریف علمای ادیان پیامبر هر دینی آخرین پیامبر بوده و خواهد بود و احکام فقهی 

و اجتماعی آن تا پایان جهان غیر قابل تغییر است. 
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مرحلۀ نوین نفی و نسخ و محو و لغو و گذار از مرحلۀ قبلی است و دیگر آنکه 
باالتر رفتن، اعتالء و کمال مرحلۀ پیشین است. پس در هر مدنّیت نوین اگر 
چه محدودّیت های مرحلۀ قبل نفی می گردد اّما مفاهیم و حقایق قبلی اینک 
به گونه ای واالتر و کامل تر خود را آشکار می سازد. به عنوان مثال در آثار باب 
نفی  را  انجیل  احکام  در ظاهر  اگرچه  که  انجیل است چرا  ˝ارتفاع˝  قرآن 
می کند اّما در حقیقت همان انجیل است که به صورتی نوین و باالتر خود را 
جلوه گر می سازد. در واقع واژه ˝ارتفاع˝ به عنوان منطق تکامل بشری دقیقًا 

همان مفهوم دیالکتیکی واژۀ آفهبونگ را داراست.۴
 از نظر باب دین و فرهنگ بشر همواره در تکامل و دگرگونی است و 
که  برای این تکامل هرگز پایانی متصّور نیست. دین باید که تغییر کند چرا 
مراحل  و  بوده  پویا  همواره  نیز  جامعه  و  است  تاریخی  موجودی  انسان 
گوناگونی از تکامل را طی می نماید. پس منطق ادیان منطق ˝ارتفاع˝ است 
شایستۀ  و  زمانمند  تکاملی  دستخوش  بعدی  مرحلۀ  در  ارتفاعی خود  هر  و 

عصر خویش خواهد شد. 
پیش از بررسی جنبه های دیگر این منطق تاریخی و دیالکتیک باید به 
تفاوتی که بین منطق دیالکتیکی باب از یک سو، و مارکس یا هگل از سوی 
دیگر وجود دارد اشاره نماییم. مارکس و هگل اگر چه با اندیشه ای نوآور از 
اصل تاریخ و دیالکتیک دفاع کردند اّما هیچ یک از آن دو در عرصۀ دین و 
وحی و کالم الهی قائل به کاربرد منطق دیالکتیک نبودند. مارکس اصواًل به 
نفی دین پرداخت و به چیزی بنام وحی و کالم خدا باور نداشت. اّما هگل 
ظهور  با  دین  پهنۀ  در  که  بود  آن  بر  داشت  دینی  و  عرفانی  اندیشه ای  که 
مسّیحیت آخرین درجه تکامل دینی در تاریخ تحّقق یافته و مسیح کالم آخر 
را در زمینۀ حقیقت دینی بیان داشته است. به عبارت دیگر هگل به نوعی 
اصل خاتمیّت در مورد مسیحیّت باور داشت. ظهور مسیح از نظر هگل سنتز 
در  و  و عناصر طبیعی،  اّول طبیعت  مرحلۀ  در  بود.  دینی  اندیشۀ  مرحلۀ  دو 
مرحلۀ دّوم خدایی که فراتر و جدا از طبیعت است مورد پرستش قرار می گیرد. 
مسیحیّت و نظریه تثلیث آن به نظر هگل سنتز دو مرحلۀ قبل بوده است و با 
پایان می رسد.۵ می بینیم که  به  این مرحله سیر دیالکتیک در عرصۀ مذهب 

مثالً ن.ک. باب، بیان فارسی. ۳:۳، ۳:۱۶، ۶:۶، ۸:۳، ۸:۱۶، ۹:۵.  ۴
5 Hegel, Georg W. F. Lectures on the Philosophy of Religion.
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حتّی هگل نیز با نوعی مطلق دیدن کالم الهی آن را از پهنه دیالکتیک تاریخ 
جدا می سازد. یعنی پدیده های اجتماعی و انسانی دستخوش قانون زمانمندی 
و تحّول دیالکتیک هستند اّما عرصۀ دین که عرصۀ کالم و وحی الهی است 

به حقیقت مطلق رسیده و از دیگر پدیده های اجتماعی مستثنٰی می گردد.
باب با اندیشۀ انقالبی خود نه تنها همۀ عوامل و ابعاد فرهنگ بشری را 
دستخوش دگرگونی و تکامل می یابد بلکه این دگرگونی و تکامل را حّتی در 
عرصه ای که سابقًا مطلق و ایستا تصّور می شد، یعنی در عرصۀ دین و وحی و 
نتیجۀ  دو  به  باب  در جهان بینی  مطلب  این  می یابد.  نیز صادق  الهی  کالم 
انقالبی منجر می شود که اگر چه در ظاهر با یکدیگر در ستیزند اّما در منطق 
ادیان،  اّول اصل وحدت  به هم می پیوندند. اصل  او  تاریخی و دیالکتیک 
یک  ادیان  همۀ  باب  نظر  از  است.  الهی  کالم  وحدت  و  پیامبران  وحدت 
حقیقت واحدند و همۀ پیامبران دارای یک حقیقتند. در نتیجه قرآن و انجیل 
و تورات اگر چه ظاهرًا با یکدیگر متفاوتند ولی در واقع یک حقیقتند که به 
صورت های گوناگون جلوه یافته اند. اصل دّوم اصل تکامل ادیان است یعنی 
آنکه کالم الهی پدیده ای است زنده و پویا و در نتیجه، این حقیقت زنده در 
گوناگون  به صورت های  را  بشر خود  تکامل  تناسب  به  گوناگون  زمان های 
و  دین  توسط  آن  آسمانی  کتاب  و  دین  هر  دیگر  عبارت  به  جلوه می دهد. 
کتاب آسمانی بعدی ˝ارتفاع˝ می یابد. باب مثال شخصی زنده را می زند که 
در سنین مختلف شکل های گوناگون می یابد. یک آدم دوساله پس از ده سال 
آدمی دوازده ساله می گردد اّما این آدم دوازده ساله همان آدم دو ساله است 
منتهی در شکلی کامل تر. به گفتۀ باب کالم الهی زنده و پویاست و می خواهد 
که به موازات تکامل بشر آن هم به صورت نوین خود ظاهر گردد و از اینکه 
سّنت پرستان مذهبی به اسم عشق به کتاب خود مانع تکامل همان کتاب شده 

و به طرد ظهور نوین همان کتاب می پردازند عمیقًا تأّسف می خورد.۶ 
بدین ترتیب در بازسازی باب از مفهوم دین، دیانت پدیده ای پویا و زنده 
می شود که باید به جای ایستادگی در مقابل تکامل بشر، خود نیز به اقتضای 
چنین است بیان باب: امروز فرقان )قرآن( صلوات می فرستد بر حروفی که او را عروج   ۶
داده و داخل بیان نموده...چنانچه امروز هیچ ِشیئی محزون تر از فرقان نیست و کّل او را 
تالوت می نمایند و از رحمت او هیچ ندارند ااّل نقمت را. به مثل آن هایی که در حین نزول 
فرقان، کتاب الف )انجیل( را تالوت می نموده. ای اهل بیان نکرده مثل آنچه اهل فرقان 
نموده و از محبوب خود به هیچ ِشیئی محتجب نگشته که ارتفاع بیان عروج به سوی او 

است. )بیان فارسی ۳:۳(.
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زمان دستخوش دگرگونی و تکامل گردد، و هم آنکه در قالب این تفّکر نفاق 
و جدایی ادیان و مذاهب به آشتی میان آنان تبدیل می شود چرا که همۀ ادیان 
که  آنچه  نیست.  دیگر  پیامبر  از  کهتر  یا  برتر  پیامبری  هیچ  و  هستند  یکی 
دگرگون شده انسان و جامعه است و نه حقیقت پیامبر که یکی است و در همۀ 
پیامبران مشترک است. بدین ترتیب اصل و حقیقت دین که مشترک میان همۀ 
ادیان است و موجب تفاهم و دوستی است بر وسواس به احکام فقهی که 

بازتاب ویژگی های زمان و مکان ظهور یک دین است چیره می شود. 

ب. بازسازی مفهوم انسان و هوّیت او

اندیشه ای تاریخی و دیالکتیک در مورد دین در آثار باب زیربنای تعریف 
نوینی از او در بارۀ انسان و جامعه نیز هست. پیش از بحث مستقیم دربارۀ 
رویکرد باب به انسان بی مناسبت نیست که به کمک یک مثال ببینیم چگونه 
مفهوم نوین دین در بطن خود شامل مفهوم نوینی از انسان و جامعه است. 
آغاز  باب  امر˝  ˝اظهار  با  جدید  مدنّیت  و  دین  یک  به عنوان  بابی  نهضت 
می گردد. در کتاب بیان فارسی باب تاریخ دقیق این واقعه را بدست داده و 
حّتی دقیقۀ آن را هم مشّخص نموده است. به گفتۀ باب توّلد آیین بابی دو 
ساعت و یازده دقیقه پس از غروب آفتاب در پنجم جمادی االولی سال ۱۲۶۰ 
اثر باب  این واقعه در مهمّ ترین  هجری قمری صورت گرفته است.۷ آوردن 
بیانگر ظهور انقالبی در مفهوم دین و مفهوم انسان است. توضیح آنکه در 
گذشته، آغاز یک دین و آگاه شدن پیامبر از رسالتش با دریافت وحی صورت 
می گرفت. اّما در آیین باب چنین نیست. به شهادت خود باب وی قبل از این 
گاه بود.۸ بدین ترتیب حصول  تاریخ به رسالت خود از طریق دریافت وحی آ
هشیاری رسالت باب سرآغاز آیین بابی نیست بلکه توّلد دین جدید در زمان 
با  میان خدا  مکالمه ای  نه  امر،  اظهار  این  و  می گیرد  او صورت  امر  اظهار 
پیامبر، بلکه مکالمه ای میان پیامبر با یک انسان عادی است که پیام خدا را 

بیان فارسی ۲:۷.  ۷
به عنوان مثال در کتاب الفهرست باب از نزول وحی به خود حدود دو ماه پیش از اظهار   ۸
امرش )در وسط ماه ربیع االول یعنی پنجاه روز پیش از اظهار امر( سخن می گوید: ِانَّ اوَل 
َل الروُح َعلی َقلِبه ِقد کاَن یوَم النصِف ِمن َشهِر َعیِن االول. )کتاب الفهرست ص.  یوٍم ِقد ُنّزِ
۲( اشراق خاوری، عبدالحمید. محاضرات، )انتشارات بهائی آلمان، هوفهایم ۱۹۸۷(، 

.۶۶۹
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به او ابالغ می کند. به عبارت دیگر آیین باب پس از مکالمه ای که میان او 
و یک انسان عادی، یعنی مّلا حسین بشرویه ای در منزل باب صورت گرفت 

و پس از پذیرفتن مّلا حسین باب را به رسالت متوّلد می شود. 
در اینجا شاهد دگرگونی شگرفی در مفهوم دین و دریافت کنندگان پیام 
آن دین هستیم. در تعریف سّنتی از دین، دیانت تنها عبارت از اراده و علم 
خداست که به پیامبر القاء می گردد، و پدیده ای است مطلق و مافوق تاریخ. 
به همین دلیل است که پیروان همۀ ادیان دین خود را آخرین دین، ابدی و غیر 
قابل تغییر دانسته و آن را چون پدیده ای ایستا و مطلق به صورت مانعی بزرگ 
در راه تکامل انسان و جامعه درآورده اند. اّما در تعبیر باب از دین، دین نه 
صرفًا عبارت از اراده و علم مطلق خدا بلکه محصول تعامل اراده و علم خدا 
با شرایط انسان و جامعه است. بازتاب علم خدا در آینۀ استعداد و تکامل و 
نیاز پویای انسان و جامعه است. در نتیجه دین از آن نظر که محصول مکالمۀ 
پیامبر برگزیده خدا با انسان است نیز پدیده ای تاریخی، زمانمند و پویاست. 
دین سرچشمه ای الهی دارد اّما در اینجا شاهدیم که شکل تجّلی اراده و علم 
الهی در هر زمان و بر اساس تحّول نیازهای جامعه و اقتضاء تاریخ دگر گون 

می شود. 
اّما این بازسازی دین به عنوان پدیده ای بر اساس دیالوگ و گفتگو میان 
داللت  نیز  انسان  از  نوینی  نقش  و  تعریف  بر  واحد  آِن  در  خدا،  و  انسان 
می کند. در اینجا آدمی با خداوند در تقویم دیانت مشارکت می کند، با خدا 
دگرگون  آدمی  گفتار  اساس  بر  نیز  خدا  وحی  و  گفتار  و  می کند،  مکالمه 
می گردد. به عبارت دیگر آدمی همکار و همراه با خدا می گردد و در تعیین 
دین و فرهنگ آن نقشی فّعال ایفا می نماید. آدمی در اینجا مثال و صورت 
بعد  به  این  از  و  می شود  شکوهمند  و  زیبا  می یابد،  تقّدس  می گردد،  خدا 

نمی تواند و نباید که ذلیل و خوار گردد.
از دیگر جلوه های همین مفهوم را می توان در مرکزیت اصل میثاق در آثار 
گونه های  به  هم  دیگر  ادیان  در  میثاق  یا  عهد  مفهوم  نمود.  مشاهده  باب 
یک  دستخوش  مسئله  این  باب  جهان بینی  در  اّما  دارد.  سابقه  متفاوت 

دگرگونی کیفی می گردد و نقشی محوری می یابد. 
قرارداد یا پیمان مستلزم حضور دو اراده و دو هشیاری است که با اختیار 
و آگاهی پیمانی ببندند و به آن پای بند باشند. در جهان بینی باب دین اساسًا 
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عنوان یک  به  آدمی  که  معناست  این  به  باز  این  و  با خداست  میثاق  یک 
اندیشه در قرارداد با خدا و اراده او قرار می گیرد. پس مفهوم دینی میثاق به 
اصل تقّدس انسان به عنوان موجودی آزاد و خردمند تبدیل می شود که دارای 
حقوق است و باید در تعیین سرنوشت خود فّعاالنه مشارکت نماید.۹ آشکار 
است که این مفهوم نوین از میثاق نیازمند مفهوم نوینی از انسان و حقوق 

اجتماعی و سیاسی مردم است. 
اشاره  هاء  تفسیر  به  مشهور  باب  آثار  از  یکی  به  بیشتر  توضیح  برای 
می نماییم که همانطور که از نام آن پیداست به تفسیر حرف هاء اختصاص 
دارد. این اثر در پاسخ سؤال کسی است که از اصل حقیقت و حقیقت اّدعای 
عنوان  با  نامه اش  که  پرسشگر  سؤال  به  پاسخ  در  بود.  پرسیده  او  از  باب 
˝هوالعزیز˝ آغاز شده باب به او می نویسد آدمیان می توانند به نیروی تفّکر و 
تعّمق و با رویکردی عقالنی و عرفانی خودشان حقیقت را بشناسند، چه که 
پاسخ او در همان سؤال او موجود است و او حّتی می تواند از پرسش خود 
همۀ حقایق را دریابد. سپس اضافه می نماید که پاسخ به سؤال تو حّتی در 
اّولین حرف نامه و سؤالت یعنی حرف ˝هاء˝ حضور دارد. پس از آن در تمام 
آن نوشته به تفسیر حرف هاء می پردازد تا پرسشگر بفهمد که چگونه حّتی در 
سخن و سؤال خودش همۀ حقایق را بالقّوه می توان یافت.۱۰ در اینجا نیازی 
به شرح محتوای آن تفسیر نیست ولی می بینیم پیامبر جوان ایرانی آدمی را 
به حّدی عزیز و شریف و مقّدس می داند که حّتی در سؤال کردن او از پیامبر 
هم او را به استقالل در اندیشه، خود شناسی، و تأّمل عرفانی فرامی خواند. 
از نظر باب همه چیز در هستی با یکدیگر پیوسته و در ارتباطند و خرد راستین 
زمانی جلوه می کند که آدمی در هر چیز حضور همه چیز را احساس و درک 
گاهی  که خود آدمی نیز جامع همۀ حقایق هستی است و خودآ نماید چرا 

راستین مآاًل به معرفت تمامّیت هستی می انجامد. 
یکی از مفاهیم بنیادین در آثار باب تعبیر او از هوّیت آدمی است. در 
تعریف سّنتی، آدمیان بر اساس ویژگی های گوناگونی که ایشان را از یکدیگر 
متمایز می کند معّرفی می شوند. در علوم اجتماعی و فلسفی معاصر، از جمله 

آن  از  میثاق  دربارۀ  دیالکتیکی  بحثی  می توان  که  هاء  تفسیر  نام  به  او  اثر  ن.ک.  مثاًل   ۹
استنباط کرد: محفظه مّلی آثار بهائی ۸۶:۱۱۶.

تفسیر هاء، محفظه مّلی آثار بهائی ۸۶:۱۰۹.  ۱۰
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فلسفۀ پسامدرن هوّیت آدمیان بر اساس قومّیت، زبان، وطن، جنسّیت، نژاد، 
و  تفاوت ها  طریق  از  دیگر  عبارت  به  یا  آنان،  اجتماعی  طبقۀ  و  مذهب 
تضاّدشان شناسایی می گردد. اّما باب تعریف نوینی از انسان به دست می دهد. 
در این تعریف، آدمی دارای دو جنبه یا دو مقام است: الوهّیت و عبودّیت، 
یا خداوندی و بندگی. آدمی به گفتۀ بیان فارسی همانند یک آینه است که 
آینه است، و دیگر  از دو قسمت تشکیل شده: یک قسمت شیشۀ  آینه  این 
تصویری است که از خورشید در این آینه ترسیم می گردد. این خورشید چیزی 
جز صّفات و اسماء خدا نیست و همۀ آدمیان در این تصویر مشترکند. حقیقت 
آدمی یا ˝وجود˝ او آیه و نشان خدا و فیض و صّفات الهی است که در شیشۀ 
˝ماهّیت˝ او متجّلی و آشکار می گردد. اگرچه وجود آدمی حقیقت اوست اّما 
ماهّیت آدمی ویژگی های خاّص هر شخصی است که او را از دیگران جدا 
می سازد. باب بشرّیت را دعوت می کند که به حقیقت و هوّیت راستین آدمیان 
یعنی صورت و مثال خدا که در آینۀ انسان تصویر شده توّجه کنند و در نتیجه 
با یکدیگر به عنوان وجوداتی مقّدس و عزیز و دارای حقوق رفتار نمایند.۱۱ 
آدمی درحالی که به اعتبار ماهّیتش موجودی است یگانه و متفّرد، در عین 
حال به اعتبار وجودش جز ئی از تمامّیت هستی است که در درون خود همۀ 
هستی را در بر می گیرد، حلقه ای پیوسته با تمامّیت سلسلۀ هستی است، خدا 
را در درون خود دارد، و با همگان در ارتباط ذاتی متقابل است. بدین ترتیب 
شادمانی و حقوق هر آدمی به شادمانی و حقوق همۀ نوع انسان وابسته و 
پیوسته است. به  هم چنین از نظر باب تفّرد انسان، استقالل و آزادی او، و 

اندیشیدن مستقّل او مقتضای حقیقت آدمی است. 

ج. خرد گرا یی و انسان-محوری

دیدیم که باب آدمیان را تشویق به تأّمل و تحقیق می کند تا با ایمان به 
توانایی های خود حقیقت را شناسایی نمایند. باب در بیان این نکته تا بدانجا 
این زمان حّتی یک  اگر در  به گونه ای نمادین می گوید که  پیش می رود که 
مورچه هم بخواهد که معانی باطنی و نهفتۀ قرآن را از طریق سیاهی چشم 
تجّلی  و  رّبانی  سّر  که  چرا  می تواند  که  البّته  نماید  ادراک  و  کشف  خود 

بیان فارسی ۴:۱.  ۱۱
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صمدانی در همه چیز در حرکت و جریان است. ۱۲ باید به یاد آورد که نهضت 
باب درست نقطۀ مقابل اندیشۀ غالب در مکتب اصولی است که از آغاز قرن 
گردید.  مسّلط  ایران  در  شیعه  فقه  بر  اخباری  مکتب  بر  چیرگی  با  نوزدهم 
مکتب اصولی بر این باور تکیه کرد که مردم در درک احکام و قوانین مربوط 
به دین و زندگی وظیفه دارند از علماء و اجتهاد آن ها تقلید و پیروی نمایند 
و نه از برداشت و فهم خود. نتیجۀ این امر آن طور که تاریخ نشان داده نفی 
برابری حقوق مردم، نفی دمکراسی، تشویق مردم به تقلید، شستشوی مغزی 
عاّمه، و هتک و خدشۀ مفهوم انسانّیت بوده است. اّما در همان زمان یعنی 
و  خردگرایی  ضرورت  بر  شیرازی  جوان  پیامبر  نوزدهم  قرن  نیمۀ  از  پیش 
کید  استقالل فکری به عنوان پیش فرض دین و عرفان و اخالق و ارزش ها تأ
از این خردگرایی در نوشته های باب  می نمود. در این بخش به جلوه هایی 

می پردازیم. 

برابری مؤمنان و لغو اقتدار آخوند و کشیش.

باب در آثار خود نهادی به نام آخوند، کشیش یا امثال آن را لغو کرد و 
منبر رفتن را نهی نمود. با نقل این حکم از کتاب بیان فارسی به توضیح این 

مطلب می پردازیم:

ص این باب آنکه نهی شده از صعود بر منابر و امر شده استواء  ُمَلخَّ
بر اعراش یا سریر یا کرسی تا آنکه کّل از شأن وقر بیرون نرفته. و اگر 
محل اجتماع است بر تختی کرسی گذارده که کّل توانند استماع 
کسی به  نمود کلمات حق را. و ثمرۀ آن اینکه لعلَّ یوم ظهورِ حّق 
به   می خواهی  امروز  گردد...  متعّلم  علم  مبدء  آن  نزد  تعّلم  افتخار 
اشخاصی که مبدء علم او فهم کلمات عبادی است که به او ایمان 

آورده تصدیق کنی او را. اینست که نشناخته ای محبوب خود را.۱۳

در گفتۀ باال، باب بنیان مشروعّیت رهبران مذهبی را در هم می ریزد و باال 

بیان باب در تفسیر سوره کوثر این است: َفاعَرف ِاٌن الّلَه َنٌزَل القراَن ِبمثِل خلِق كِل َشيئ   ۱۲
ُكَل اياِتها وبواطِنها ومقاماِتها فی ُحكِم سواِد َعيِنها َلَتقِدُر  َف  َحٌتی َلو َاراَدت َنمَلٌة َان ُتَصِرّ

ِبذلَك ِلاٌن ّسَر الّربانيِة وتجّلی الَصمدانيِة َقد َتَلجَلَجت فی كِل شيٍئ..
بیان فارسی ۷:۱۱.  ۱۳
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رفتن بر منابر که نشان برتری روحانیون بر مردم عادی و ضرورت تقلید از 
ایشانست را تحریم می نماید. برای هرگونه گرد هم آیی و سخنرانی ضرورت 
کید می نماید که هم باالتر  نشستن همگی بر صندلی را گوشزد می کند و تأ
رفتن آخوندها بر منبر و هم پایین نشستن مردم بر زمین با وقار و بزرگی و 
و  منبرگرایی  دیگر  عبارت  به  است.  ستیز  در  آدمیان  برابری  و  ارجمندی 
کید  آخوندگری را دون شأن مقام آدمیان می شمارد. نکتۀ بسیار مهّم دیگر تأ
بر آنست که برای شناسایی یک پیامبر باید همگان خود دست به تحقیق بزنند 
و نه آنکه از آخوند و کشیش و یا کس دیگر کسب نظر و فتوا کنند. باب بیان 
می دارد که سبب اصلی آزار همۀ پیامبران در زمان ظهورشان این بود که مردم 
به جای جستجوی مستقّلانۀ حقیقت به کسانی گوش می دادند که دانش خود 
آنان نیز دانشی اقتباسی و یادگرفته از دیگران بوده است و نه آنکه از خود 
پیامبر و کالم او آموخته باشند. به عبارت دیگر ضرورت اندیشیدن فرد فرد 
به نام  با حضور دستگاهی  دین  مورد  در  از جمله  همه چیز  بارۀ  در  آدمیان 

روحانیون و منبرگرایان در تضاّد است. 
برگزاری نماز جماعت که الزمۀ اقتداء به پیشنماز در عبادت است نیز در 
آثار باب نهی شده. ارتباط با خداوند نیاز به واسطه و تظاهر ندارد و هر کس 
می تواند در خلوت قلب خود به نیایش پردازد. حّتی وقتی باب در مورد دفن 
کید می نماید که در این مورد نیز کسی  مردگان اجازۀ نماز جماعت می دهد تأ
مقّدم بر دیگران نایستد بلکه همه بطور مساوی در صفوف نماز قرارگیرند.˝۱۴ 

میزان بودن کالم پیامبر و نفی معجزه

از مهمّ ترین باورهای باب اینست که معجزه یعنی درهم شکستن قوانین 
تربیت اخالقی و  پیامبر و دیانت، یعنی  به وظیفۀ  به هیچ وجه ربطی  طبیعت 
باب  نیست.  پیامبر  یک  حّقانیت  دلیل  نتیجه  در  و  ندارد  آدمیان  عرفانی 
دستاویزی به معجزه را با پیشرفت فرهنگ و جامعه در جهت خردگرایی و 
تجربه گرایی و رشد علم در تضاّد می یابد و می خواهد که هم عرصۀ دین را 
از خرافات و منطِق جادو-محور پاک نماید و هم آنکه آدمیان را به  سوی 
احترام به قوانین طبیعت و کاربرد خرد سوق دهد. از نظر باب دلیل و گواه 
نه  و  است  هستی  پر شکوه  نظام  و  طبیعت  قوانین  هستی،  در  خدا  حضور 

بیان فارسی ۹:۹.  ۱۴
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معجزه  باب  دیدگاه  از  باشد.  نظام  آن  طرد  که  غریبی  و  عجیب  حوادث 
با عدالت خدا در  این مطلب  که  پیامبر باشد چرا  نمی تواند دلیل حّقانّیت 
تضاّد است. معجزه حّتی اگر حقیقت داشته باشد فقط برای کسانی که در 
همان لحظه شاهد آن بوده اند معتبر است. باب تنها و تنها یک عامل را دلیل 
و میزان راستی یک پیامبر می شمارد و آن کالم پیامبر است که با خّلاقّیت 
را  نوینی  و معانی  ارزش ها  و  و فرهنگ  اقتضاء زمان است  خویش گویای 
برای مردم به بار آورده و آنان را درجهت شکوفایی کماالت انسانی کمک 

می نماید. ۱۵

بازسازی روز رستاخیز، دوزخ و بهشت

از چشم گیرترین مظاهر فرهنگ خردگرایی در آثار باب این است که او 
با  و  بوده  و دانش در تضاّد محض  با خرد  را که  دینی  همۀ مفاهیم سّنتی 
نیز در ستیزند به شیوه ای  انسانی  مقتضای عدالت و ارزش های روحانی و 
به طوری که همان مفاهیم در  داده است.  قرار  تعبیر  و مورد  بازسازی  بدیع 
معنای نوین خویش بر خردگرایی، بزرگی انسان، و هشیاری تاریخی داللت 
می کند. از مهمّ ترین این مفاهیم سّنتی تعبیر متداول از قیامت و جّنت و جهنم 
است. برداشت متداول دنیای اسالم از روز قیامت و دوزخ و بهشت بر اساس 
ظاهر آیات قرآن، و نه حقیقت آن قرار دارد. این مفهوم جامعه و تاریخ را 
ایستا و غیر تاریخی می بیند، با مقتضیات خرد در ستیز است و با عدالت خدا 
که مرتکب خطا را تا به ابد مورد شکنجه قرار می دهد تضاّد می یابد. با همین 
برداشت بهشت اساسًا به عنوان پدیده ای ماّدی و جنسی و به عنوان فرافکنی 

آرزوهای جسمانی تصویر می گردد. 
اّولین نکته این است که از نظر باب آنچه از دوزخ و بهشت اراده می شود 
تنها در مورد انسان نیست. همه چیز در هستی دوزخ و بهشت خود را دارد. 
بهشت هر چیز شکوفایی کماالت بالقّوه آن شیء و دوزخ آن محرومیتش از 
رسیدن به کمال خود است. بیان فارسی بر این باور است که نه تنها آدمی 
بلکه طبیعت نیز مقّدس و دارای حقوق خدادادی است و وظیفۀ آدمی است 
که تا آنجا که در توان اوست بکوشد تا اشیاء به حّد کمال یعنی به بهشت 
خود نایل شوند. باب همۀ هستی را مظاهر خدا می بیند و انسان را موّظف به 

از جمله ن.ک. بیان فارسی ۲:۱، ۲:۱۴، ۲:۱۶،۶:۸.  ۱۵
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تمامّیت  حفظ  به  موّظف  انسان  استدالل  این  اساس  بر  می کند.  آن  حفظ 
طبیعت یعنی محیط زیست می باشد که بی توّجهی به آن زندگانی بر روی کره 
نظریه  این  گویای  فارسی  بیان  از  مثال  دو  است.  انداخته  به خطر  را  زمین 

است:

بلكه از برای هر شیء حكم فرموده كه مقتدرين بر هر شیء آن شیء 
را به علّو كمال برسانند كه از جّنت خود ممنوع نگردد...۱۶ 

و نهی شده كه كسی شیء را با نقص ظاهر فرمايد، با آنكه اقتدار بر 
كمال اون داشته باشد. مثاًل اگر كسی بنای عمارتی گذارد و آن را به  
كمال آنچه در آن ممكن است نرساند هيچ آنی بر آن شیء نمی گذرد 
مگر آنكه مالئكه طلب نقمت می كنند بر خداوند بر او بلكه ذّرات 
آن بنا هم طلب می كنند. زيرا كه هر شیء در حّد خود وصول الی ما 

ينتهی در حّد خود را تمّنا دارد...۱۷

در مورد آدمی بهشت راستین شکوفایی کماالت نهفتۀ انسان است. از 
که حقیقت انسان جوهر روحانی اوست و برای تکامل انسان پایانی  آنجا 
نیست بنابراین بهشت و دوزخ نیز امری تاریخی می گردد. روز قیامت نه پایان 
ارزش های روحانی  و  فرهنگ  با  پیامبر جدید  زمان ظهور یک  بلکه  تاریخ 
از  برخاستن  واقع  در  نوین  ارزش های  این  مبنای  بر  زندگی  است.  نوین 
گورستان غفلت و نادانی است و این عرفان و تکامل روحانی همان رسیدن 
به بهشت است. آنان که با سّنت پرستی خود مانع تکامل فرهنگ و تاریخ 
این  و  می سازند  محروم  روحانی  کماالت  شکوفایی  از  را  خود  می گردند 

محرومیت همان دوزخ است:

مراد از یوم قیامت یوم ظهور شجره حقیقت است...مثاًل از یوم بعثت 
زمان  آن  الّله  بود که ظهور  قیامت موسی  آن،  یوم عروج  تا  عیسی 
ظاهر بود...و بعد، از یوم بعثت رسول الّله تا یوم عروج آن قیامت 
از  در هیکل محّمدیه...و  بود که شجرۀ حقیقت ظاهر شده  عیسی 

بیان فارسی ۴:۱۱.   ۱۶
بیان فارسی ۶:۳.   ۱۷
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حین ظهور شجره بیان الی ما یغرب قیامت رسول الّله )ص ( است 
که در قرآن خداوند وعده فرموده. ۱۸

بر اساس این مفهوم انسان محور، قیامت و دوزخ و بهشت به جای آن که 
بیانگر پایان تاریخ باشد بر عکس گویای پویایی پایان ناپذیر تاریخ و حیات 
کید بر حقوق بشر و ضرورت حفظ محیط  بشر بر روی زمین و زمینه ای برای تأ

زیست می گردد. 

بازسازی مفهوم غیبت و بازگشت امام

از دیگر جلوه های خلّاقّیت باب تعبیر نوین او از مفهوم امام دوازدهم، 
با  در شکل ظاهری خود  باورها  این  اگرچه  و ظهورش می باشد.  او  غیبت 
واقعّیت های تاریخی، مقتضیات خرد، و ارزش های انسانی کامالً  در تضاّدند 
اّما باب با تعبیری نوین از این مفاهیم هم خردگرایی را تشویق می کند و هم 

کید می نماید. آنکه بر واالیی و ارجمندی انسان تأ
البّته باب خود را ظهور قائم یا امام دوازدهم نیز بر شمرد اّما مراد از قائم، 
امامان  همۀ  میان  مشترک  است، حقیقت  آشکار  او  بعدی  آثار  در  چنانکه 
بنام ˝شرح دعاء غیبت˝ تعبیر عرفانی و معنوی  اثری  او در  است. به عالوه 
بر  است  تفسیری  اثر  این  می دهد.  به دست  غیبت  و  امام  مفهوم  از  دیگری 
از سه جمله  و  است  کوتاه  دعایی  که  امام صادق  به  منسوب  غیبت  دعای 
تشکیل می شود. شیعیان باید این دعا را در زمان غیبت امام دوازدهم بخوانند 
تا آنکه ظهور و بازگشت امام تسریع شود. در تفسیر این دعا، باب ابتدا به 
گونه ای فلسفی حقیقت نهفتۀ مفهوم قائم، غیبت و بازگشت را بیان می دارد. 
به نظر باب این مفاهیم عبارت از حادثه ای تاریخی در گذشته نبوده بلکه 
ارائه  آدمی  و خودشناسی  فرایند خودبیگانگی  از  نمادین  و  لطیف  تعبیری 

می دهد. ۱۹
در تعبیر باب خداوند انسان را کامل و واال خلق کرده لذا در این فطرت 

بیان فارسی ۲:۷.  ۱۸
19 Saiedi, Nader, ˝The Phenomenology of Occultation and Prayer in the Báb’s Sahíifiyi 

Ja‘faríyyih˝, faríyyih’ in: Lawson, T. and Ghaemmaghami, O. (eds.), A Most Noble 
Pattern: Collected Essays on the Writings of the Báb. (Oxford: George Ronald, 2012.) 
196-216.
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اّولّیه، آدمی ارجمند و بزرگ است. این مفهوم، یعنی اینکه آدمی واال و کامل 
خلق شده است به عنوان توّلد امام دوازدهم و کودکی وی تعبیر می شود. اّما 
آدمی اگرچه بالقّوه کامل و بزرگوار آفریده شده است به دنبال زندگی عادی 
خویش در خواهش های ماّدی و دنیای جسمانی غرق می شود و در نتیجه با 
فراموشی حقیقت روحانی خویش از خود بیگانه می گردد. این خود بیگانگی 
و غرق شدن در دنیای ماّدی و خواهش های ظاهری به عنوان غیبت امام تعبیر 
می گردد. در اینجاست که ظلم و ستم حاکم می شود چرا که ظلم چیزی جز 
نیست.  درندگی  و  سبعّیت  رتبۀ  به  آدمی  انحطاط  و  روحانی  حقایق  نفی 
اینجاست که نجات بشر و تحّقق عدالت و آزادی نیازمند آن است که آدمی 
روحانی  گاهی  خودآ به  گردد،  باز  خود  وجود  روحانی  حقیقت  به  دوباره 
دست یابد و این بار این قوای روحانی به گونه ای بالفعل در زندگی روزمّرۀ 
جنبۀ  ظهور  و  کشف  و  انسان  انسانّیِت  به  بازگشت  این  می شود.  ظاهر  او 
برای  اّما  تعبیر می گردد.  امام  بازگشت  به عنوان  روحانی و قدسی وجودش 
کنار  را  خود  روحانی  فراموشی  آدمی  آنکه  برای  یعنی  بازگردد  امام  آنکه 
و  دعا  به  که  است  الزم  گردد  گاه  آ خود  معنوی  و  الهی  جنبۀ  از  و  گذارد 
مناجات روی آورد چرا که دعا چیزی نیست جز نوعی هشیاری که به واسطۀ 
باز  خویش  درون  در  را  الهی  نامحدود  حقیقت  محدود،  موجود  یک  آن 

می یابد.۲۰ 

برابری حقوق، عدالت اجتماعی و اخالق

بود.۲۱  تناسب  و  تشابه  منطق  فرهنگ  منطق  فوکو  گفته  به  گذشته  در 
اجتماعی  روابط  همۀ  الگوی  انسان  با  خدا  میان  رابطۀ  که  بدین ترتیب 
می گردید. به عنوان مثال رابطۀ آزاد با برده، رابطۀ مرد با زن، رابطۀ مؤمن با 

قسمتی از این نوشته در اینجا نقل می شود: َفیا اُیهاالناظُر ِالی اثاِر الَجالل َفَایِقن َاواًل ٍانَّ   ۲۰
الّلَه ُسبحاَنه َلم َیخُلق شیئًا ِاّلا و َقد َتمَّ َعَلیه ُکُل ماَیقِدُر به ِمن ُقدرته و َلوال االمُر َکذِلَک ما 
ِسرَّه  َعَرفَت هذا االمَر و شاَهدَت  َفِاذا  َنفِسه.  ِالی  َینِسَبُه  َان  َیلیُق  تاّمٌا و ال  الّلِه  کاَن ُصنُع 
بحقیقِتَک َتعِرُف بَانَّ الشیَى َلم َیُک ُمحتاجٌا بشیئ فی َبدِء وجوِده ِلَیدعوا الّلَه ربَّه ِلاجِله 
َتُه َیحتاُج ِبُکِل  َانیَّ َب  َفِاذا َاعَرَض َعن مقاِمه ِبِقسم َکذَّ َیلیُق بَجالِله.  َبل َخَلَقُه الّلُه َکما ما 
عاء. )شرح دعاء غیبت، محفظۀ  ِشیئی و فی هذاالمقاِم َفَرَض الّلُه َعَلیِه ِلَخالِصِه ُحکَم الدُّ

مّلی آثار بهائی ۶۰:۷۰(.
21 Foucault, Michel, The Order of Things, Things: An Archaeology of the Human Sci-

ences. (New York: Pantheon Books, 1970), 67-71.
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کافر، رابطۀ سران دینی با پیروان و یا رابطۀ زمامداران سیاسی با مردم تکرار 
همان رابطۀ خدا با انسان بود. بر اساس این نظریه در فرهنگ متداول سّنتی 
نابرابری اجتماعی انحطاط  ابزاری برای توجیه نظام  مفهوم خدا به عنوان 
نیز براین نقش نامطلوب دامن  می یافت و در این میان آرای علمای دینی 
می زد. در اندیشۀ انقالبی باب حقیقت همه چیز پدیده ای عرفانی و معنوی 
است، یعنی همه چیز آینۀ تجّلی خداست. بدین ترتیب چون همۀ آدمیان در 
و  برابرند  هم  با  همگان  پس  خدایند  صّفات  و  اسماء  بازتاب  خود  درون 
همگان دارای تقّدس و عّزت و حقوقند. به عبارت دیگر باب منطق سّنتی 
را  برابری و عدالت اجتماعی  را در هم می شکند و منطق  تناسب  تشابه و 

جایگزین آن می سازد.
در اثری بنام کتاب  االسماء، باب با مقایسه مقام اجتماعی کشاورزان با 
بیان  دیگری  نحو  به  را  اجتماعی  عدالت  و  برابری  منطق  این  پادشاهان 
باالترین  و  خداست  نام های  از  یکی  زارع  نوشته  این  اساس  بر  می دارد. 
کشاورز خود خداست چرا که او دانۀ آیات خویش را در قلب و روح آدمیان 
می کارد و اگر آدمیان زمین قلب خود را پاک نمایند این دانه درختی سرسبز 
می شود و به بار و میوه می نشیند. آنگاه باب بیان می کند که چون زارعان - 
که ظاهرًا پایین ترین مقام اجتماعی را داشته اند- بازتاب اسم زارع خدایند و 
امیران نیز به همان ترتیب بازتاب نام آمر و امیر خدایند پس هر دوی آنان یک 
حقیقتند و در نتیجه باید با زارعان به همان نوعی رفتار کرد که با پادشاهان 
رفتار می کنند. در اینجا مفهوم خدا و دین به توجیه برابری حقوق همگان و 

عدالت اجتماعی بدل می گردد.۲۲ 
مثال دّوم به برداشت نوینی از زبان در نوشته های باب مربوط می شود. 
اصواًل زبان راستین اساطیری زبانی است که در آن اسم یک چیز بر حقیقت 
و هوّیت آن چیز داللت کند. آشکار است که هیچ زبانی از عهدۀ این کار بر 
نمی آید. اّما باب می گوید که در این عصر باید در نام هر چیز حقیقت آن چیز 
که چون حقیقت هر چیز کمال  است  این  باب  رهنمود  نمودار ساخت.  را 

چنین است بیان باب که به  زبان آیات نوشته شده: ُقل ِانَّ الّلَه َلَیزَرَعنَّ ِفی االرِض َکیَف   ۲۲
ِاّنا ُکنا زاِرعین. ُقل َفال  ُکم َتزَرعوَن ُقل ُسبحاَن الّله  َیشاُء ِبامِرِه َاَفال َتنُظروَن. َاَتحِسبوَن َانَّ
َتنُظُرنَّ ِالی احٍد ِاّلا ِبِمثِل ما َانُتم َتنُظروَن ِالی َاعلی ُعُلِوُکم َفِانَّ ما َنَقلُت ِفی اَلذیَنُهم اوِلی 
االمِر ِمنُکم واَلذیَنُهم اوِلی الَزرِع َامٌر واحٌد کٌل ِبَامِرالّلِه قائمون.. )کتاب االسماء، محفظه 

مّلی آثار بهائی( ۲۹:۳۸۳ 
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بالقّوۀ آن است و این کمال نهایی نیز جز بازتاب صّفات و اسماء خدا در آن 
نیست بنابراین باید که در اسم هر چیز به حروف الفبای آن توّجه کنیم و هر 
حرفی را مخّففی از یکی از نام های خدا بپنداریم. در این صورت اسم هر 
چیز به مجموعه ای از نام های خدا مبّدل می شود که آن هم چیزی نیست جز 
حقیقت آن شیء. نتیجۀ این طرز فکر این است که آدمیان عادت می کنند که 
هر چیز را مقّدس و رّبانی و ارجمند بشمارند و در نتیجه با همۀ انسان ها و نیز 
با همۀ پدیده های طبیعت با احترام و تجلیل و عشق رفتار نمایند. در کتاب 
بیان فارسی باب مثال سنگ را می زند. به گفته اوحّتی در سنگ نیز که ظاهرًا 
جماد بی ارزشی است باید اسماء خدا را که در قرآن آمده است بازیافت. 
یعنی در سین آن ُسّبوح، در نون آن نور و در گاف آن )و در این مورد کاف 
چون در قرآن و زبان عربی حرف گاف وجود ندارد( کریم را دید. در نتیجه 

همه چیز تبلور نام های خداوند می شود:

به  را  كّل شیء  كه  فرموده  امر  را خداوند  بيان  اهل  كه  آنجایی  از 
 منتهی اليه كمال خود ظاهر گردانند اذن فرموده ايشان را كه هر شیء 
و عٌز خوانده شود كه هيچ  به  اسماءالّله جّل  او  اسم  به  حروف  را 
نفسی در هيچ شیء نبيند اّلا طلعت ظهور مشّيت را كه در او ديده 
نمی شود اّلا الّله. مثاًل منتهی اليه رتبه جماد سنگ است در سين او 
نبيند اّلا ُسّبوح و در نون او اّلا نور را و در كاف او اّلا كريم را، چه 

ذكر كند بقول يا چه خطور كند به  قلب او.۲۳ 

مقام زن و نفی نظام مردساالری

مقام و حقوق زنان و لزوم رفتاری برابر و انسانی با ایشان از دیگر تعالیم 
باب است. در یکی از آثار اوّلیۀ خود باب ˝احسن سبیل محّبت˝ را قاعده و 
شاخص رفتار با زنان توصیف نموده و می نویسد آزار زنان حّتی به اندازۀ 
بیان فارسی باب  ۲۴ در  از فرمان خداست.  نیز تعدّی  یک چشم برهم زدن 
کید می نماید که باید برای همگان شادمانی به ارمغان آورد. اّما شاد ساختن  تأ

بیان فارسی ۵:۹   ۲۳
˝سلوک کن با نساء خود به احسن سبیل محبت... و میازار ایشان را به َطرِف عینی )چشم   ۲۴
بر هم زدنی( که به قدر همین َطرف محجوب از حکم الّله خواهی بود.˝ )صحیفه عدلیه. 

ص. ۳۸(. 
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دل زنان را دو برابر ضرورت اخالقی و انسانی می داند: ˝هيچ طاعتی در بيان 
اقرب از ادخال بهجت در قلوب مؤمنين نبوده و هم چنين َابَعد از حزن بر 
آن ها نبوده و در اولوالدوائر )زنان( حكم مضاعف مي گردد چه در بهجت و 
چه در حزن. و انسان در هر حال بايد مراقب باشد كه اگر به ابتهاج نياورد 
نفسی را هم محزون نگرداند نفسی را.˝ ۲۵ اّما شاید گویاترین جلوۀ برداشت 
زن  انقالبی  رفتارهای  به  نسبت  او  واکنش  در  باید  را  زنان  از حقوق  باب 
حماسی نهضت بابی یعنی طاهره قّرةالعین، هم پیش از همایش بدشت و هم 
پس از آن باز یافت. این بانوی سّنت شکن از همان آغاز بسیاری از سّنت های 
مذهبی و اجتماعی از جمله مردساالری را مورد سؤال قرار داد به طوری که 
حّتی بسیاری از بابیان نیز از او به باب شکایت می کردند. اّما در پاسخ این 
انتقادات، باب همواره بر مقام واال و درک استثنائی طاهره از حقیقت امرش 
نامداران  از  بسیاری  در گردهمایی  تابستان سال ۱۸۴۸  در  سخن می گفت. 
بابی برای تشخیص و تصریح ماهّیت راستین دعوی باب، این قّرةالعین بود 
که وظیفۀ اعالم رسمی استقالل آیین بابی از اسالم را بر عهده داشت و او 
بود که اعالم کرد باب پیامبری تازه است که فرهنگ و نظام و احکام نوینی 
را ارائه نموده. وی برای اثبات این مطلب که آیین بابی نه یک فرقۀ اسالمی 
آن  در  حاضر  مردان  مقابل  در  است،  جدید  احکام  با  جدیدی  دین  بلکه 
گردهمایی حجاب را کنار گذارد و بی نقاب در میان آن جمع به سخنرانی 
پرداخت و اعالن نمود که هم اکنون روز قیامت فرارسیده است. در همان 
طاهره  مقام  از  نوشته ای  در  بود  چهریق  زندان  در  زمان  آن  که  باب  سال، 
تجلیلی خارق العاده نمود و او را به تنهایی با هفده نفر دیگر از حروف حّی 

بیان فارسی ۷:۱۸. در آثار باب مرد و زن هر دو به عنوان جلوۀ خدا تعریف می شوند.   ۲۵
بنابراین اگرچه در ظاهر متفاوتند اّما حقیقت هردو یکی است و هر دو مقّدس و برابرند. 
برای بیان این مفهوم وی معمواًل مردان را با نقش هیکل یعنی ستاره پنج پر و زنان را با 
نقش شش دایره متحد المرکز معادل می گیرد. در هر دو مورد حقیقت هر دو شکل برابر 
با اسم خدا یعنی ˝هو˝ است که در حروف ابجد برابر یازده می باشد )هاء برابر پنج و واو 
برابر شش است(. هیکل از پنج خط تشکیل می شود که در درون خود شش خانه به وجود 
می آورد یعنی ظاهرش پنج است و باطنش شش. در دوائر مّتحدالمرکز، شش دائره است 
که مابین خود پنج حانه بوجود می آورند. یعنی در دوائر ظاهر شش و باطن پنج است. 
پس هردو برابر یازده بوده و اشاره به تجّلی خدا دارند. پس هم زن و هم مرد را باید 
باید به عنوان جلوۀ خدا در کمال  با هر دو  به عنوان حقیقت قدسی و متعالیشان دید و 
از شمس حقیقت که جلوۀ  نمادی  به عنوان  را  باب دوائر  رفتارنمود.  و تقدیس  احترام 

خداست معّرفی می کند.
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برابر شمارد.۲۶ حروف حّی، که طاهره یکی از ایشان بود، اّولین هیجده نفری 
بودند که به باب ایمان آوردند و به همین جهت آنان در تاریخ بابی دارای 
باالترین مقام روحانی به شمار می آیند. این فرهنگ نوین بابی که طرد نظام 
و  زنان  برابری حقوق  اعالم  به  بهائی  فرهنگ  در  بعدها  مردساالری است 

مردان انجامید.

به خاطر خداوند و خلق او

باب در مورد رفتار آدمی یک قاعدۀ کّلی اخالقی به دست می دهد. او 
می گوید کارهای انسان باید ˝به خاطر خدا و به خاطر خلق او˝ )لله و لخلقه( 
باشد. در این قاعدۀ کّلی که به  شکلی عرفانی با قاعده اخالقی کانت )عمل 
کید می گردد  بر مبنای نّیت پاک( تجانس دارد، نه تنها اصل پاکی نّیت تأ
از  ˝به خاطر خدا عمل کردن˝  قاعدۀ  نیز تصریح می شود که  نکته  این  بلکه 
نباید  آدمی  فعل  پس  است.  ناگسستنی  کردن˝  عمل  خلق  ˝به خاطر  قاعدۀ 
ابزاری برای دنبال کردن منافع خصوصی و خودخواهانه او باشد بلکه باید با 
حسن نّیت و به قصد خدمت به نوع انسان و همۀ مخلوقات صورت پذیرد.۲۷ 
)دربارۀ سلوک  الّله˝  الی  ˝فی السلوک  بنام  نوشته های خود  از  یکی  در 
به طرف خدا( پیامبر ایرانی پس از ذکر اصل ˝به خاطر خدا و بخاطر خلق او˝ 
دو نکتۀ دیگر را هم بیان می دارد: اّول آنکه به خاطر خدا رفتار کردن تبعّیت 
از فعل خّلاق خداست. به این معنا که فعل خلقت خدا نه از روی احتیاج و 
یا غرض شخصی بلکه از روی مهر و لطف صورت می گیرد و در نتیجه آدمی 
خواسته های  برای  ابزاری  به  را  دیگران  و  کند  پیروی  خدا  از  باید  نیز 
خودخواهانه خود مبّدل نسازد. دّومین نکته ای که باب بیان می دارد اینست 
که لطف و عنایت خدا عمومی است و میان کافر و مؤمن تفاوتی نمی گذارد 
و حّتی زمانی که آدمیان به انکار خدا می پردازند باز خداوند به آنان رزق و 
نعمت می بخشد. به  گفتۀ باب باید آدمیان در رفتار خود با همگان ازجمله 

حّی  حروف  از  نفر  هفده  اسامی  ذکر  از  پس  بسملَه  تفسیر  دوّمین  به نام  اثری  در  باب   ۲۶
به عنوان  طاهره  نفس  در  را  آن  و  گرفت  را  نفر  هفده  این  جوهر  خداوند  که  می گوید 

هجدهمین نفر به  ودیعت نهاد.
بیان فارسی ۷:۲   ۲۷
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کافران نیزهمین روش را پی گیرند.۲۸

فرهنگ اجابت

از چشمگیرترین آموزه های باب ایجاد فرهنگی است که همگان خود را 
اجابت  را  آنان  دانسته و خواسته های  رفاه همگان مسئول  و  نیاز  در مقابل 
پرسش  پاسخ  باید  هرکس  که  می گوید  فارسی  بیان  کتاب  در  باب  نمایند. 
دیگران را به سودمندترین شکل بدهد و اگر نامه ای دریافت کند باید به آن 
پاسخ گوید. اّما به گفته باب باید از این هم فراتر رفت و اگر کسی نیازی دارد 
حّتی اگر آن را بر زبان هم نیاورد باید به ندای وضعیت او و شرایط زندگی 
او پاسخ داد یعنی باید نسبت به همگان احساس مسئولّیت کرد و در بهبود 

حال دیگران کوشش نمود. بیان فارسی می نویسد:

واجب گشته در اين ظهور كه اگر كسی به سوی كسی خّطی نويسد بر 
اينكه او را جواب دهد... و هم چنين اگر كسی لسان حالش ناطق 
او، و هم چنين اگر مقاعد آن  بر متفرٌسين الزم است اجابت  باشد 
ادراك  خود  بصير  نفس  كه  ديگر  ظهورات  يا  باشد  اجابت  محّل 
آنكه هيچ نفسی در هيچ موقع  تا  او،  می كند واجب است اجابت 

سبب حزنی مشاهده ننمايد.۲۹ 

مشاهده  حزنی  سبب  موقع  هيچ  در  نفسی  هيچ  آنكه  ˝تا  یعنی  امر  این 
ننمايد˝ یکی از مهمّ ترین اصول اندیشه اخالقی و اجتماعی باب است. یعنی 
نه تنها نباید باعث حزن احدی شد بلکه باید باعث بهجت و شادمانی مردم 
گشت. به گفته باب ˝هيچ طاعتی در بيان اقرب از ادخال بهجت در قلوب 

مؤمنين نبوده و هم چنين ابَعد از حزن بر آن ها نبوده.˝۳۰

كاَن الّلُه ِلَنفِسِه و ِلَخلِقِه َفَكما ِانَّ الّلَه َخَلَقَك ال ِمن شيٍئ َفَانَت  ُکن ِلّلِه و ِلَخلِقِه ِبِمثِل ما   ۲۸
َفاعُبدُه خالصا˝ ُمخِلصا˝ ِلَوجِهِه ِبدوِن َطلِب الّثواِب و الَخوِف ِمَن الِعقاِب و َكذِلَك فی كّلِ 
الالِت. و َانَت ِان َفَتحَت َعلی َقلِبَك ذلَك الباِب َلُتخِلّق ِباخالِق الّرحمَن َفِان  الُشئوناِت و الّدِ
َكَفروا ِبالّلِه اّنه ُسبحاَنُه َيرُزُقُهم  َظَلموَك الكلُّ َانَت َتعُفو َعنُهم و ُتحِسُن اَلیِهم َكما ِانَّ اَلذيَن 
الی  السلوک  العالماِت. )فی  الّدالالِت و  القاعدَة فی كّلِ  َفابُسِط  َانَت  َكذِلَك  ِبَفضِلِه و 

الّله(.
بیان فارسی ۶:۱۹   ۲۹
بیان فارسی ۷:۱۸   ۳۰
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کید بر لزوم ریشه کن ساختن  از جمله جلوه های این فرهنگ اجابت، تأ
فقر، حرام بودن گدایی، و وجوب اشتغال به کار و کسب است. در کتاب بیان 
عربی باب وظیفۀ جامعه و دولت و ثروتمندان را در کمک به فقرا تصریح 
می کند و در عین حال گدایی یعنی کار نکردن و از مردم طلب کردن را نیز 
حرام می نماید چه که گدایی عّزت آدمی را به پستی و خواری تنّزل می دهد. 
کار بر همه واجب است ولی اگر کسی توانایی جسمی یا ذهنی برای کار 

کردن نداشته باشد باید جامعه به او کمک کند. ۳۱ 

تجّدد و عمران: کمال جویی و لطافت

لزوم  بر  کید وی  تأ اندیشۀ باب  انسان در  از دیگر جلوه های مقام  یکی 
بازسازی روحانی عرصۀ اقتصاد و صنعت است. در آثار گوناگون، ازجمله 
کید می شود که آدمی باید در حیطۀ اقتصاد و  بیان فارسی و کتاب االسماء، تأ
صنعت کارش را در کامل ترین شکل ممکن درسطح خود عملی نماید. به 
گفته باب وقتی که آدمی در فّعالّیت اقتصادی و صنعتی خود بر این اصل 
رفتار نماید آنگاه به عنوان صورت و مثال خدا عمل کرده است. تقّدس انسان 
باید در سطح فّعالیت ماّدی و اقتصادی او نیز آشکار گردد تا آنکه عرصۀ 
و  اخالقی  عرصه ای  به  اجتماعی  زندگی  عرصۀ  ماّدی ترین  یعنی  اقتصاد 
نتیجۀ  کمال جویی  یا  اتقان  دربارۀ  بحث  شود.  تبدیل  ارزش ها  به  معطوف 
منطقی مفهوم نوین بهشت در آثار باب است. بدین ترتیب که بهشت نه فقط 
برای انسان بلکه برای هر شیئی مطرح می شود. )نگاه کنید به بخش بازسازی 

رستاخیز، دوزخ و بهشت(.
کمال جویی در جهان بینی باب از مفهوم لطافت انفکاک ناپذیر است. 
تلطیف و زیبا سازی محیط زندگی از ضروریات است زيرا كه در آن ˝بقدری 
كه امر شده در تلطيف در اوامر ديگر نشده.˝ ۳۲ این لطافت از مفهوم نظافت 
ظاهری گرفته تا گسترش زیبایی در زندگی و بزرگداشت هنر تعمیم می یابد.
در واقع با توّسل به لطافت، دنیای ماّدی جلوه گر ملکوت خدا می شود. باب 

ِهم  َرِبّ ِمن  الَمساکیَن  ُثمَّ  الّلِه  ُملِک  َفلَتنُظُرنَّ فی  ِعنِدالّلِه  ِمن  ُوَکالٌء  َانُتم  الَغناِء  اوِلی  یا  َان   ۳۱
َم َعلیه الَعطاُء و ِانَّ َعلی کّلٍ َان َیکِسَب  َلُتغنوَن و ال َیِحلُّ السؤاُل ِفی ااَلسواِق و َمن َسَئَل ُحّرِ

ِبَامٍر و َمن ال َیقِدُر َانُتم یا َمظاهَرالَغناِء ِمّنی ِاَلیِهم َلُتبِلغوَن. )بیان عربی ۸:۱۷ ( 
بیان فارسی ۶:۳ ۳۲  ۳۲
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می خواهد که پیروانش در صنعت به علّو کمال برسند و در این باره از پیشرفت 
را  پیروانش  و  انجیل( ستایش می کند  )اهل  الفیه  یا حروف  صنایع غربیان 
تشویق می نماید تا آنکه: ˝در مؤمنين بيان ديده نشود شیئی اّلا انكه آن شيئی 
در حّد خود به كمال رسيده باشد, چنانچه امروز حروف الفيه چگونه ممّيزند 
در طرزيت از ساير ملل همين قسم من فی البيان گردد.˝ ۳۳ و در عین حال که 
برای رشد روحانی و اخالقی غربیان دعا می نماید از ایرانیان می خواهد که 
آنان نیز در اتقان و تلطیف صنایع خود بکوشند و از دستیازی به این وظیفۀ 

روحانی غفلت ننمایند.۳4
بر مسئولیت  باب  پیشرفت صنعتی و عدالت اجتماعی  این  برای تحّقق 
کید می نماید. به عنوان مثال او بیان می کند که  خطیر دولت و زمامداران تأ
باید پادشاهان در تمامی قلمرو خود همانند غربیان وسائل ارتباط جمعی مثل 
در  و  همه  برای  باید  کار  این  که  می کند  کید  تأ ولی  آورند  به وجود  پست 
قدرت مندان  و  ثروت مندان  به  صرفًا  آنکه  نه  و  باشد  مردم  عموم  دسترس 
محدود گردد.۳5 به همین ترتیب در یکی از نوشته های خود به تفصیل در بارۀ 
و  پیشرفت  فقر، عمران جامعه،  ریشه کن ساختن  برای  پادشاهان  مسئولیت 
اتقان در صنعت و هنر، حمایت و تشویق نخبگان علمی و صنعتی، و دوست 
داشتن مردم هم چنانکه عزیزان خود را دوست دارند بحث می کند و می گوید 
که همۀ این ها به این منظور است که در ممالک شما هیچ چیز که چشم احدی 
را محزون کند دیده نشود. به بیان او محبوب ترین و نزدیک ترین سالطین نزد 
خدا کسی است که دارای بیشترین عطوفت و رأفت به مردم باشد. در پایان 
از خدا  به پادشاهان چنین می گوید: ای پادشاهان  آن نوشته، باب خطاب 
بترسید و برای احدی آنچه را که برای خودتان نمی پسندید روا ندارید. پس 
دلی  با  شما  قلمرو  از  جایی  در  احدی  مبادا  که  باشید  مردم  حال  مواظب 

اندوهگین از شما سر به بالین گذارد.۳۶ 

بیان فارسی ۳:۱۷   ۳۳
به عنوان مثال باب می نویسد: َفِاّنی ُكلَّما َانُظُر فی َاصناِف َخلِقَك َفوَق االرِض ما َشِهدُت   ۳۴
َخلَق ُظهوٍرِ مثَل َخلِق ااِلنجيِل فی ُصنِع َصناِيِعِهم وَبديِع َبداِيِعِهم وَقد َحُزَن ياالهی ُفؤادی 
)کتاب  ِبِلقاِئَك.  َيحَتِجَب  َان  ِمن  َتِرضَی  بّاَن  جوِدَك  ِمن  َينَبغی  ال  هؤالِء  ِمثَل  ِبَانَّ  فيِهم 

االسماء، محفظۀ مّلی آثار بهائی ۲۹:۶۲۷( 
بیان فارسی ۴:۱۶.  ۳۵

ُتریُدنَّ  ما ال  ُتریُدنَّ اَلحد  َان ال  الّلَه  َفلَتتَُّقَن  الُسلطان  اِولی  یا  َان  اینست:  باب  بیان  متن   ۳۶
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ح. نهضت بابی، حلقۀ انتقال میان آیین اسالم و آیین بهائی

کید مکّرر او در سراسر نوشته هایش  برای درک پیام و رسالت باب باید به تأ
توّجه کرد که نهضت او برای آماده ساختن مردم برای ظهوری بزرگ تر از 
خود است، ظهوری که از آن با عناوینی مانند َمن ُیظِهُره الّله ˝کسی که خدا 
او را ظاهر خواهد کرد˝ و ˝بهاءالّله˝ یاد می کند. به این جهت است که آیین 
باب که شاید بتوان از آن به عنوان مرحلۀ انتقال از احکام اسالمی به احکام 
بهائی نام برد در آن واحد شامل نمادهایی از هر دو نظام است. این امر نوعی 
دوگانگی در آثار باب بوجود می آورد. برای مثال نظام قانونی بهاءالّله پیش 
از هر چیز مبتنی بر نفی حکم جهاد، نفی حکم نجاست غیر مؤمن، و نفی 
نابرابری حقوق میان مؤمن و غیر مؤمن، مرد و زن، و آزاد و برده است. از 
آنجا که باب خود را به عنوان قائم موعود معرفی نمود و برداشت شیعیان از 
ظهور قائم اجرای احکام شدید و غلیظ جهاد و امثال آن بوده است به این 
دلیل باب در نوشته های خود چنانکه دیدیم از سویی نظامی فلسفی و روحانی 
که مستلزم اصل برابری حقوق همگان است را به ارمغان آورد، ولی از سوی 
دیگر رسمًا حکم جهاد را نسخ نمی نماید و به همین ترتیب احکامی که شدید 
و غلیظ است و به  ظاهر حکایت از نابرابری حقوق میان مؤمن و غیر مؤمن 
دارد در نوشته های او یافت می شود. اّما از آنجا که در واقع هدف او تمهیدی 
فرهنگی برای ظهور فرهنگ برابری حقوق و یگانگی نوع انسان بود حکام 
شدید خود را مشروط و معّلق به شرایط غیر ممکن می سازد و در نتیجه او نیز 
در واقع حکم جهاد را عماًل، ولی نه رسمًا، نسخ می کند. به عنوان مثال باب 
در کتاب بیان فارسی ابتدا ازدواج بابی با غیر بابی را منع می کند و می گوید 
که غیر بابی حّق مالکّیت ندارد. اّما بالفاصله اضافه می کند که این احکام را 
ارتفاع˝ آیین بابی مورد اجرا قرار داد و پیش از آن هیچ  یک  باید تنها پس از̋ 
از این احکام را نباید عملی ساخت. و در همان جا باب توضیح می دهد که 
این ارتفاع آیین بابی همان آغاز ظهور بعد است.۳۷ به عبارت دیگر در دوران 

ِلَانُفِسُکم. َفلُتراِقُبنَّ َامَر َمن فی َمماِلِکُکم ِبَان ال َیرُقَد فی َمقَعد ِمن َمماِلِکُکم ِمن َنفس و 
َیحَزُن ُفؤاُدُه َعنُکم. )فی الّسلطه، آرشیو مرکز جهانی بهائی(. 

آورده  ایمان  که  نفسی  با  اّلا  )ازدواج(  اقتران  نیست  و حالل  اینست:  باب  کفتۀ  عین   ۳۷
باشد... و اذن نداده بر غیر مؤمن تملیک شیئی... اّلا قبل از ارتفاع کلمةالّله که بدء ظهور 

است اذن داده شده.
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آیین بابی هرگز نباید احکام شدید را اجرا کرد و تنها پس از پایان آیین بابی 
و آمدن دین بعد یعنی دین َمن ُیظِهُره الّله آن احکام قابل اجرا می شود. اّما 
کید می کند که با آمدن پیامبر بعد، تمامی احکامی که  خود باب صدها بار تأ
او آورده منسوخ است و بهاءالّله هر چه که بخواهد حکم می کند. البّته بهاءالّله 
نیز نه تنها این نوع احکام شدید را قبول ننمود بلکه جملگی آن ها را مطلقًا 
تحریم کرد. بدین ترتیب جنبۀ مترّقی آیین بابی در سایۀ یگانگی آیین بابی و 

بهائی واقعّیت یافت.

نتیجه

باب در دوران کوتاه رسالتش با طوفانی از حوادث و وقایع سهگین روبرو 
بود. با این همه توانست با نوآوری و خّلاقّیت حیرت انگیزی به خلق آثار 
باب  بپردازد. جهان بینی  اجتماع  و  عرفان،  دین،  مفاهیم  زمینه  در  فراوانی 
منطقی دیالکتیک و تاریخی را در عرصۀ دین و تاریخ به ارمغان می آورد، 
کید می نماید، و فرهنگ خرد گرایی، انسان- هشیاری زمانمندی تاریخی را تأ
محوری و عدالت اجتماعی را ترویج می نماید. باب در قامت رهبری دینی 
پیشگام طرح نخستین اندیشه های اصالحی فراگیر در ایران خواب زدۀ عصر 
قاجار بود و از این جهت با آزمون های راستین دیگر پیامبر ایرانی زرتشت 
هم آواز. اینکه مهمّ ترین کتاب آسمانی آیین خود را به زبان فارسی به نگارش 
آورد گویای این واقعّیت است که این آیین )و نیز آیین بهائی که بدنبالش 
کید بسیار  می آید( در عین احترام به اسالم، بر آیین و آرمان های ایرانی تأ
دارد و به شکل های گوناگون بسیاری از سّنت های ایرانی را تجلیل می کند. 
به عنوان نمونه بر خالف بسیاری از فقهای اسالم که به هر شکل کوشیدند 
نوروز را به عنوان بت پرستی و آتش پرستی گبران معّرفی نمایند، بیان فارسی 
نه تنها تقویم بابی را بر اساس سال خورشیدی بنا می کند بلکه روز اّول سال 
بیانی را نیز همان روز نوروز قرار داده و آن را مقّدس ترین روز سال به شمار 
می آورد.۳۸ به همین ترتیب پیامبر به عنوان ˝شمس حقیقت˝ تعریف می گردد 
و آتش، همانند آتش جاودانی که نماد پرستش اهورامزداست، اینک نماد 
باالترین حقیقت روحانی می گردد. در آثار باب همانند آیین زرتشت، طبیعت 
و عناصر آن تقّدس می یابد تا بدانجا که هفته ای یک بار ذکر جمله ای کوتاه 

بیان فارسی ۵:۳.  ۳۸
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در مقابل خورشید را در تجلیل آفتاب که نمادی از تجّلی خدا بر همۀ هستی 
کید باب بر آزادی بشر در  است واجب می سازد.۳۹ نباید فراموش کرد که تأ
امر انتخاب نیز کاماًل در انطباق با سّنت های کهن ایرانی است.۴۰ به عالوه در 
اندیشه باب اصالح ایران به محوری برای اصالح همۀ جهان تبدیل می گردد 

و عشق به ایران با عشق به تمامی هستی پیوند می یابد. 

بیان فارسی ۸:۵، ۷:۱۷  ۳۹
40 Saiedi, Nader. Gate of the Heart, 210-16.
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فصل سّوم

ساختار جامعۀ بابی

مّلایان، بازرگانان، پیشه وران و دیگران

عّباس امانت*

در سال ۱۲۶۲/۱۸۴۶ حاجی عبدالکریم باغبانباشی از تّجار معتبر تبریز در 
اجتماع گروهی از شیخّیۀ آن شهر نامه ای از پسرش محّمد مهدی که ساکن 
اصفهان بود خواند. در این نامه که به همراه جزوۀ کوچکی شامل برخی آثار 
باب بود محّمد مهدی به پدر نوشته بود: ˝پنج هزار تومان ابریشم ما و حاجی 
عمو و سایرین تمامی به دریا غرق شد. غّواص و سّیاح رفتند و سعی کردند، 
اثری ظاهر نه. ولی خداوند گنجی النهایت به ما عطا فرموده تا یوم قیامت 
و  بیاشام  و  بخور  فرستادم،  اینک  نخواهد شد.  کم  ذّره ای  داریم  مصروف 
بخوران و اندیشه از تمامی آن مکن.˝۱ مّلا جعفر قزوینی که در آن جمع حاضر 
نامه اشگ ریزان گفت:  بود روایت می کند که عبدالکریم در حال خواندن 

˝این جزوه از برای من پول می شود صرف عیال بشود؟˝۲
نامۀ محّمد مهدی نشانگر روحّیات بسیاری از جوانانی بود، که گاه بر 
را  نهضت جدید  پیام  و  بودند  پیوسته  باب  آیین  به  پدرانشان،  میل  خالف 
سرچشمۀ رستگاری و تحّول مبانی اخالقی می دانستند. غرق مال الَتجاره و 
خسارت های مالی برای محّمد مهدی در مقایسه با تحّول عمیق روحانی که 

* ترجمۀ فریدون وهمن.
قزوینی، مّلاجعفر. روایات تاریخی، چاپ شده در تاریخ سمندر و ملحقّات، به کوشش   ۱

ع. عالئی، )طهران ۱۳۱ بدیع / ۱۹۷۵( ۷۴-۴۷۳. از این پس: قزوینی.
همانجا ۴۷۴.  ۲
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اّما  اهمّیت جلوه می نمود.  بی  بود،  تجربه کرده  در اصفهان  باب  دیدار  از 
حوادث تاریخی نشان داد مسیری که او برای زندگی و ایمان مذهبی خود 
انتخاب کرد بسان همان دریایی که مال التجاره اش را بلعید خطیر و هولناک 
و  پیشه وران  تّجار،  مّلایان،  از  دیگر  جمعی  همراه  بعد  سال  چهار  بود. 
روستاییان بابی که مانند او به باب و سران بابّیه چون نمونه های کامل تقّدس 
و اخالق می نگریستند، در طبرسی به نبرد پرداخت و همانجا نیز کشته شد.۳ 

تحّوالت اقتصادی  

در سالیان اولّیۀ نهضت باب هم زمان با ایمان علمای شیخی به او، جنبشی 
در روی آوردن تّجار نیز به این آیین پدید آمد. اینان بیشتر از تّجار درجه دو 
و سه بودند ولی در میانشان گاهی تّجار عمده و درجۀ اّول نیز دیده می شد. 
به دنبال آنان گروهی از اصناف مثل مغازه داران و پیشه وران و عمده فروشان 
و صنعتگران نیز به نهضت جدید روی آوردند. اینان، در جمع، پس از مّلایان 
بزرگترین گروه در جامعۀ نوپای بابی بشمار می آمدند. مبّشرین و مبّلغین بابی 
در میان سایر گروه های شهرنشین نیز موفقّیت هایی بدست آوردند. از جمله: 
و  درباری  حاشیه نشینان  دولت،  محّلی  مأموران  و  مستخدمین  دیوان،  اهل 
مأموران سابق دولتی، عارفان، صوفیان و درویشان دوره گرد، و از سوی دیگر 
مناطق  در  کشاورزان  و  شهرنشین،  نیمه  ایالت  خان های  مالکین،  خرده 
نوین  آیین  به  قّرةالعین  طاهره  پیروان  به ویژه  نیز  زنان  از  گروهی  روستایی. 

پیوستند.
شبکۀ سراسری بابیان که در کوتاه مدت، اغلب بر اساس شبکۀ موجود 
در  آن  قدرت  و  باب  پیام  نفوذ  بر  آمد شاهدی  به وجود  ایران  در  شیخی، 
سازمان دادن گروه های ناهمگون و تبدیل آن به نیرویی پویا، هدفمند و معتقد 
بود. در هیچ دوره ای از تاریخ جدید ایران، الاقل از زمان سرکوبی نهضت 
بود  نتوانسته  مذهبی  اعتراضی  جنبش  هیچ  هفدهم،  قرن  آغاز  در  نقطویه 
به مانند نهضت بابی به این درجه از محبوبّیت، گسترش و تحّرک اجتماعی 
برسد. پس از سرکوبی نهضت بابی بایست نیم قرن بگذرد تا جنبش فراگیر 
دیگری ]چون انقالب مشروطّیت[ علماء، تّجار، و روشنفکران را در زیر لوای 
واحدی بسیج نماید. در انقالب مشروطه نیز بسیاری از بابیان به ویژه بابیان 

همان جا ۴۹۴.  ۳
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ازلی نقش عمده  داشتند.
قابل  دو عامل  باب الاقل  آیین  به  اصناف  دیگر  و  تّجار  در روی آوری 
بررسی است: نخست وابستگی ها و روابط داخلی بین طبقۀ علماء و افراد 
این گروه. ارتباط مشترک بین مدرسه و بازار که در بافت شهرهای ایران امری 
عادی بود این بار نیز خود را در این چار چوب جدید بازسازی کرد. اّما تّجار 
بابی بر خالف همکاران غیر بابی خود به علماء بابی تنها به عنوان پشتیبان 
و مقتدای دینی نمی نگریستند بلکه خود را با ایشان در پیشبرد اهدافی جدید 
شغلی  سوابق  که  مؤمنینی  برای  که  این  دیگر  می دیدند.  همکار  و  شریک 
مشترک و عواطف معنوی و عرفانی یکسان داشتند سّید علی محّمد شیرازی 
سرچشمۀ اخالق و ایمان و فرستاده ای بود که پیام او را با آمال و اهداف خود 

مشترک می یافتند.
و  اعتقاد  کیفّیت  و  باب  آیین  به  اصناف  و  تّجار  ایمان  سبب  مورد  در 
و  اقتصادی  مسایل  حّد  چه  تا  است.  مطرح  پرسش  چندین  آنان  مشارکت 
روابط شغلی و تجاری در پیوستن ایشان به این آیین دخیل بود؟ با توّجه به 
وضع اقتصادی کشور در آن زمان، بسیار ضروری است که به انگیزه ها و آمال 
و آرزوهایی که آیین جدید سرچشمۀ آن بود، و هم چنین به نارضایتی روزافزون 
تّجار از رکود اقتصادی کشور نیز توّجه کنیم. تا چه اندازه چنین نارضایتی 
می توانست انگیزه ای در برانگیختن انتظار ظهور موعود باشد؟ هم چنین باید 
به این این پرسش بپردازیم که آیا پیوستن به آیین جدید در بهبود وضع ماّدی 

و پایگاه اجتماعی ایشان موّثر بوده است؟
با پرداختن به این پرسش هاست که می توان صّحت این مّدعا را دریافت 
وضع  بحران  از  ایشان  نارضایتی  بازتاب  باب  آیین  به  تّجار  پیوستن  آیا  که 
اقتصادی کشور بوده است و آیا در ایمان ایشان به آیین جدید وجوه و عوامل 
دیگری نیز دخالت داشته است؟ این که بگوییم مقتضّیات شغلی تّجار بابی 
به نهضت  ایشان  تنها عامل روی آوری  اقتصادی آن زمان  ناگوار  و شرایط 
جدید و مشارکت ایشان در این امر بوده تا حّد زیادی ساده انگاری است. با 
اینهمه شواهد کافی در دست است که بگوییم هم زمانی ظهور و گسترش آیین 

بابی با تغییر شرایط اقتصادی زمان خود امری تصادفی نبوده است. 
بیشتر تّجار بابی فرزندان خانواده هایی با سابقۀ تجارت و به نحو سّنتی 
آشنا به محیط بازار و اقتصاد بودند. این نسل جوان به طور موروثی و یا با 
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شراکت با بازرگانان باتجربۀ خانوادۀ خود به تجارت پرداخته و بسته به میزان 
ثروت و گسترش تجارت از احترام و شهرتی که شایستۀ مقام ایشان بود نیز 
بهره مند بودند. در اواخر دهۀ ۱۸۳۰ و آغاز دهۀ ۱۸۴۰ که خود باب آغاز به 
و  بحران  دستخوش  شهرها  در  بویژه  صنایع  و  بازرگانی  وضع  کرد  تجارت 

تغییرات اساسی بود.
در آغاز قرن نوزدهم امنّیت نسبی در دورۀ قاجار و ازدیاد سریع دادوستد 
خارجی موجب رونق تجارت شد. باز شدن راه های جدید تجاری و ازدیاد 
مصرف داخلی تّجار را به صورت گروهی بانفوذ در اقتصاد کشور در آورد. 
به خاطر همین هم بستگی های شغلی، ارتباط با شبکه های تجارت داخلی و 
خارجی، افزونی اعتبارات مالی و مصونّیت نسبی از دست اندازی دولتیان، 
شکوفایی  نسبتًا  اقتصاد  مزایای  از  قرن  دهه های  نخستین  در  ایرانی  تّجار 
بهره مند بودند.۴ در اواسط ۱۸۳۰ با آن که تجارت هنوز از اندک رونقی بهره 
داشت تّجار ایرانی خود را با مشکالتی پیش بینی نشده روبرو دیدند. در این 
دوره بود که برای نخستین بار سلطۀ بازرگانان خارجی به دلیل بهره مندی از 
صنعتی برتر و نفوذ سیاسی بیشتر احساس گردید. بیش از همه کاسبان و تّجار 
محّلی، صاحبان صنایع کوچک بومی، و پیشه وران از رقابت کاالهای خارجی 
دستخوش ضرر و خسارت شدند. واردات روزافزون کاالهای اروپایی نه تنها 
ایران را وابسته به آن کاالها ساخت بلکه در برابر نوسانات اقتصاد جهانی 

نیز ضربه پذیر نمود.۵
خلیج  بنادر  برخی  راه  از  که  ایران  جنوب  در  تجارت  کیفّیت  همین  به 
جدید  خط  رقابت  خاطر  به   ۱۸۳۰ دهۀ  اواخر  از  می گرفت  صورت  فارس 
از پژوهش های اندکی که در مورد تجارت و پایگاه تّجار در اوایل دوران قاجار صورت   ۴

گرفته می توان به آثار زیر اشاره کرد:
G. Hambly “An introduction to the Economic Organization of Early Qajar Iran” Iran 2 
(1964) 69-81 and A. K. Lambton “The case Hajji ‘Abd al-Karim, A Study of the role of 
the Merchants in the Mid-nineteenth Century Persia” in Iran and Islam, in Memory of 
the Late Vladimir Minorsky ed. C. E. Bosworth (Edinburgh, 1971.) 331-60. W. M. Floor 
“The Merchants (tujjar) in Qajar Iran” Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Ge-
sellschaft 129 (1976) 101-35. and Cities and Trade xxxv-xi and cited sources.
Amanat, A., ed. Cities and Trades: Consul Abbott on the Economy and Society of Iran, 
1847-1866. Oxford Oriental Monographs no. 5. (London Ithaca Press, 1983).

5 A. K. Lambton “Persian Trade under the Early Qajar” in Islam and the Trade of Asia 
ed. D. S. Richards (Oxford 1970) 215-44. See also G. G. Gilbar “The Persian Econo-
my in the mid-19th Century” Die Welt des Islam 19 (1979) no. 1-4, 196-211. 
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تجارتی شمال غرب به تدریج از رونق افتاد. زوال اقتصاد جنوب بستگی به 
عوامل دیگری چون ناامنی در جنوب، خطر دزدان دریایی در خلیج فارس و 
عدم دسترسی به بازارهای مرکزی و شمالی ایران نیز داشت. به همین جهت 
تّجار ایرانی در پی یافتن راه های دیگری برای صادرات برآمدند.۶ در اواخر 
دهۀ ۱۸۴۰ تجارت جنوب ضربۀ شدیدتری نیز خورد زیرا صادرات منسوجات 
نخی که در دهۀ ۱۸۳۰ تقریبا دو سّوم تجارت خلیج فارس را تشکیل می داد 

به یک هفتم تقلیل یافت.۷
دلیل این نقصان تنها رقابت شبکه های تجارتی شمال نبود. تّجار جنوبی 
با محدودیت های تجاری و تعرفه های مالیاتی سنگینی روبرو شدند که دولت 

انگلیس در هند خاّصه بر کاالهایی مانند تریاک، تنباکو و پشم وضع کرد.
Keith Ed-  در گزارشی که کنسول انگلیس در طهران )کیث ادوارد ابوت
از  داشته  ارسال  لندن  به  ایرانی  تّجار  ناگوار  مورد وضع  در   (ward Abbott
ایران برای صادرات  جمله تاکید می کند ˝هرگاه اقالم معدود کاالهایی که 
روزگار  انتظار  باید  باشد  هند  از  وارداتی  کاالهای  پاسخگوی  نتواند  دارد 
سخت تری برای تّجار ایرانی داشت که تنها دلیل آن محدودّیت های تجاری 
پای  از  تدریج  به  را  کشور  این  که  گرانبهاست  مسکوکات  غارت  ادامۀ  و 

درمی آورد.˝۸
حجم کاالهایی که از مسیر بغداد-بصره می گذشت نیز به همین ترتیب 
دستخوش بحران شد. سوای کوشش های مکرّر مقامات عثمانی که کشتی های 
گیرند،  پهلو  بصره  بندر  در  ]خرمشهر[  محّمره  ایرانی  بندر  به جای  تجارتی 

درباره تجارت در جنوب ایران در این دوران ن.ک:  ۶
Lambton’s “Persian Trade” 235, 539; J. B. Kelly Britain and the Persian Gulf (1795—
1880) (Oxford, 1968) 560-89, 343-53; Lorimer Gazetteer I/2, 1956-1959, 1976-
1981; Issawi Economic History 85-91; and R. T. Olson. “Persian Gulf Trade and the 
Agricultural Economy of Southern Iran in the Nineteenth Century” in Modern Iran: 
The Dialectics of Continuity and Change ed. M. E. Bonine and N. R. Keddie (Albany, 
1981) 173-90.

7 Cities and Trade 86-89 (On Bushihr and Shiraz), 79-85 (On Yazd, Kirman and Ban-
dar-Abbas) and the relative appendixes provide an account of the southern trade in 
the late 1840s. For a comparison with the 1860s see L.Pelly, “Remarks on the Tribes, 
Trade and Resources around the shoreline of the Persian Gulf” in Transactions of the 
Bombay Geographical Society, 17 (1864).

8   “Report on Commerce” Cities and Trade 89.
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ناامنی مرزهای غربی، و مالیاتی که والی بغداد بر کاالهای وارداتی به ایران 
وضع کرد۹ بهره وری موفقّیت آمیز از این راه را نیز برای تّجار ایرانی مشکل 
نمود.۱۰ در سال ۱۸۴۳ ادوارد برجس )Edward Burgess( نوشت: راه بغداد 
از هر راه دیگری برای تجارت با ایران به صرفه نزدیک تر است با این همه به 
خاطر عوامل گوناگون معلوم نیست تا کی می توان از این راه دادوستد نمود. 
در  را  کاال  که حمل  است˝  عرب  قبایل  ناآرام  ˝وضع  عوامل  این  جمله  از 
رودخانه ها ˝خطرناک و نامطمئن˝ می سازد، و نیز تشّنجات مرزی بین ایران 
و عراق.۱۱ اختالفات طوالنی بین ایران و عثمانی بارها سیر طبیعی کاال را بین 
این دو کشور دستخوش اختالل نمود. مقامات عثمانی از ˝هیچ اقدام قهری 
برای مختل نمودن وضع تجارت بندر محّمره روگردان نبودند.˝۱۲ اگرچه این 

بندر برای کشتی های اقیانوس پیما مناسب تر از بندر بصره بود. 
معتمدالدوله حاکم  منوچهر خان  که  نامه ای  در  را  این مشکالت  نمونۀ 
مارس  ماه  در  دید.  نوشته می توان  و خوزستان  لرستان  کرمانشاه،  اصفهان، 
۱۸۴۵ در گزارشی به طهران می نویسد که به خاطر حملۀ اخیر عثمانی ها به 
عراق  و  کرمانشاه  ساکن  ایرانی  بازرگانان  تجارتی  کاالهای  محّمره  بندر 
است.۱۳  رفته  بین  از  یا  و  دیده  تومان صدمه  هزار  دویست  مبلغ  به  )عجم( 
اندکی پس از این نامه منوچهر خان به اقدام قوای بحری عثمانی در ممانعت 
از پهلوگیری کشتی های تجارتی در بندر محّمره و هدایت قهرآمیز آن ها به 

بندر بصره اعتراض نمود.۱۴
رفتار تبعیض آمیز مقامات عثمانی با تّجار ایرانی ساکن بغداد نیز وضع 
ایشان را که از مشکالت مرزی بین دو دولت متضّرر شده بودند وخیم تر کرد. 

9 F.O 195/237, no. 22, 15 May 1844, Rawlinson to Canning.

آمده  این گزارش  در  اواخر ۱۸۴۰  در  بغداد و محّمره )خرمشهر(  در  از تجارت  شرحی   ۱۰
.Abbott’s “Report on Commerce” Cities and Trade 89-93:است

11 Letters from Persia 53.

12 F.O. 60/114, no. 61, 28 May 1845, Sheil to Canning, enclosed in Sheil to Aberdeen, 
3 June 1845.

وقایع  دربارۀ  روس(  )سفیر   Comte de Meden به  پاسخ  در  معتمدالدوله  خان  منوچهر   ۱۳
محّمره. ترجمه فرانسه ضمیمه سند در وزارت امور خارجه بریتانیاست:

F.O. 60/113, no. 25, 18 March 1845, Sheil to Aberdeen.

14 F.O. 60,114, no. 61, supp. 3 June 1845, Mamuchehr Khan to his agent in Tehran, 
translation.
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بی توّجهی نمایندگان سیاسی ایران در بغداد و عدم اعتنای دولت مرکزی به 
این مشکل بیش از پیش منافع تّجار ایرانی را به خطر انداخت. راولینسون 
کنسول انگلیس در بغداد می نویسد: ˝جامعۀ بزرگ و ثروتمند تّجار ایرانی در 
بغداد بسیار از رفتار نمایندگان رسمی این دولت در آنجا ناراضی هستند. 
آنان، شاید به درستی اّدعا دارند که نمایندۀ سیاسی ایران در بغداد آن وزن 
و اعتباری را ندارد که بتواند حقوق حّقۀ جامعه ای را که او مسئول آن است 

حفظ کند.˝۱۵
اّما تجارت در بخش شمالی و شمال غربی کشور از رونق مناسبی بهره مند 
بود. به خاطر راه های مطمئن بازرگانی با روسیه تّجار ایرانی حّتی از نقاطی 
مثل اصفهان و کاشان کاالهای خود را از بنادر دریای خزر بویژه بارفروش به 
تمامی قفقاز و نقاط دیگر صادر می نمودند. اّما معاهدۀ ترکمانچای )۱۸۲۸( 
امتیازات فراوانی را نصیب تّجار روسی کرد. بطوری که در اواخر ۱۸۳۰ به 
خاطر نفوذ بازرگانان روسی در بازارهای ایران حجم واردات کاالهای روسی 
افزونی گرفت.۱۶ مهمّ تر از همه باز شدن مجّدد خط تبریز – طرابوزان واردات 
کاالهای  قیمت  در  تناسب  عدم  بخشید.۱۷  ازدیاد  نیز  را  اروپایی  کاالهای 
وارداتی، فّعالّیت  های بازرگانان اروپایی، و نیز جمعّیت های یونانی و ارمنی 
در تبریز که نمایندگی تولیدکنندگان اروپایی را داشتند منافع بازرگانان ایرانی 
را در برابر امتیازات رقبای تجاری ایشان سخت به خطر انداخت.۱۸ حاصل 
این رقابت ناعادالنه ورشکستگی جمعی از تّجار ایرانی در اوایل دهۀ ۱۸۴۰و 

15 F.O. 1951237, no. 25, 29 May 1844 and 248/214, no. 2.8, 12. June 1844, Rawlin-
son to Sheil.

برای جزئیات بیشتر در این دورۀ مورد بحث ما ن.ک:  ۱۶
Lambton “Persian Trade” 226—28, 240-41; M. L. Entner Russo-Persian Commercial 
Relations 1828-1914, University of Florida Monographs, no. 28 (1965) chaps. 1 and 2, 
1-38; F.O. Confidential Papers no. 136 (Persia): “Report by Consul Abbott of his journey 
to the coast of the Caspian Sea, 1847, 1848” in Cities and Trade 11-14 (on Barfurtish), 
19-21, 39-40 (on Astarabad); and various other reports by Abbott including F.O. 60/117 
on trade of Tehran and Tabriz. Also Issawi Economic History 141-46 and MacKenzie 
Safarnamih 80—102, 185-95.

17 C. Issawi, “The Tabriz-Trabzon Trade, 1830-1900: Rise and Decline of a Route” In-
ternational Journal of Middle East Studies (1970, 18-27. Also Economic History 
92-103. 

18 Lambton “Persian Trade,” 241.
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علی رغم اعتراضات بی نتیجۀ ایشان به وضع موجود بود.۱۹ 
رویهم رفته خروج بی حساب مسکوکات طال و نقره و در نتیجه کمبود 
نقدینه در بازارهای ایران، تنّزل سریع ارزش تومان در برابر ارزهای خارجی، 
توّرم شدید و در نتیجه باال رفتن میزان قرض های خارجی ایران، کم شدن 
تقاضا برای کاالهای تجارتی ایران، اقدامات کشورهای همسایه برای محدود 
نمودن ورود کاالهای ایرانی، قرارداد تجاری بین انگلستان و ایران در سال 
کشور  آن  تحت الحمایگان  یا  و  تبعه  نصیب  را  بیشتری  امتیازات  که   ۱۸۴۱

می نمود، همه و همه برای تجارت بومی ایران تأثیرات زیان باری داشت.
برای نشان دادن عواقب ناگوار فشاری که از هر سو بر اقتصاد ایران بویژه 
بر محصوالت داخلی و مشاغل وابسته به آن وارد می آمد نمونه ای بهتر از 
انواع  تولید  آغاز دهۀ ۱۸۳۰  در  یافت.  نمی توان  و فروش منسوجات  تولید 
پارچه در ایران به خاطر ورود بی رویه منسوجات خارجی کاهش چشمگیر 
و  اصفهان  مانند  در شهرهایی  بومی  بافندگی های  از  فراوانی  تعداد  یافت. 
فراوان  توسعۀ  و  رونق  از  قرن  آغاز  در  که  دیگر شهرهای صنعتی  و  کاشان 
محصوالت  ورود  روسیه  هم زمان  رفتند.  بین  از  به کلّی  بودند  برخوردار 
ابریشمی را به قفقاز ممنوع کرد و این امر نیز موجب رکود صنعت تولید و 

بافت ابریشم و صنایع وابسته به آن شد.۲۰
این محدودیت ها و رکود حاصل از آن در اواسط ۱۸۴۰ وضع تولیدکنندگان 
و صادر کنندگان بومی را چنان به مخاطره انداخت که تّجار شهرهایی مانند 
اصفهان، کاشان، یزد، شیراز و تبریز خود را در خطر ورشکستگی و از دست 
کاری که این گروه می توانستند کرد ارسال  دادن تجارت خود دیدند. تنها 
شکایات و یا نمایندگانی به مراجع کشور و تقاضای دادرسی بود که آنان نیز 
را  ُمعضل  این  با  مقابله  قدرت  خود  در  یا  و  نداشتند  توّجهی  امر  این  به 
19 F.O. 60/107, “Translation of the Petition from the merchants of Tabreez to the 

Prime Minister of Persia presented at Tehran in November 1844”enclosed in no. 16, 
25 November 1844, Sheil to Aberdeen. Also F. O. 60/107, no. 13, 1. July 1844, Bon-
ham to Shell; and F.O. 60/r 17, no. 3, 31 March 1845, Abbott to Aberdeen. W. M. 
Floor “Bankruptcy in Qajar Iran” Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen 
Gesellschaft 12.7 (1977) 61-76. 

درباره تجارت با روسیه و قوانین گمرکی در قفقاز و تاثیرات بسته شدن مرز بین سال های   ۲۰
۱۸۸۰-۱۸۲۰ ن.ک:

Entner, M.L. Russo-Persian Commercial Relations, 1829-1914. (University of Florida, 
Monographies No. 28. Gainesville, Fla. 1965). 21-25.
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نمی یافتند.
گزارش ابوت در ماه مارس ۱۸۴۵ از جمله اسناد فراوانی است که ناکامی 
تّجار ایرانی را در مقاومت در برابر رقابت های خارجیان نشان می دهد. وی 
برای نمایاندن میزان ناتوانی محّمد شاه در برابر خواستۀ تولیدکنندگان کاشان 
به پاسخ شاه اشاره می کند که گفته بود ˝دعا می کند مشکالت ایشان در مورد  

ورود محصوالت اروپایی حل شود.˝ کنسول بریتانیا چنین ادامه می دهد:

هیأتی مرّکب از تّجار و تولیدکنندگان از شهرهای اصفهان و کاشان 
به تازگی برای شکایت از وضع ناگوارشان وارد پایتخت شده اند.   
ورود  از  روسیه  ممنوعیت  به  مربوط  ایشان  شکایت  می شود  گفته 
به  نقش   و  طرح  با  قواره های  یا  شده  زردوزی  ابریشمین  کاالهای 
از  ایشان در مورد خساراتی که  به نظر من  اّما  منطقۀ قفقاز است. 
نیز شکایاتی طرح خواهند  ایشان شده  متوّجه  اروپایی  تّجار  ناحیه 
اّدعا می کنند که در زمان فتحعلی شاه فقط در اصفهان  اینان  کرد. 
دوازده هزار دستگاه بافندگی برای بافت پارچه های ابریشمی وجود 
داشت اّما اکنون به خاطر تشدید رقابت تّجار اروپایی و ممنوعیت 
ورود کاالهای ابریشمی ایران به روسیه و کم شدن مصرف این کاال 
در دربار به خاطر تغییر سلیقه در پوشاک، فقط چند کارگاه در این 
شهر باقی مانده است. وضع در کاشان نیز چنین است و بیم نابودی 
در سفر  روسیه می رود.  به  آن  ورود  ممنوعیت  به خاطر  این صنعت 
اعلی حضرت به اصفهان تّجار شکایات خود را به او تسلیم نمودند 
و شاه قول داد که موضوع را با سفیر روس پی گیری کند ولی این 

ممنوعّیت هنوز ادامه دارد.

ابوت هم چنین نگرانی خود از سرنوشت شکایات هیأت تّجار تبریز در 
شکایات  به  که  نیست  ˝هیچ کس  می دارد:  یونانی  بیان  تّجار  رقابت  مورد 
ایشان رسیدگی کند. همه می دانند صدراعظم اصوًلا از هر مطلبی که مربوط 
به تجارت باشد روگردان است و هیچ امیدی نیست که از ناحیۀ او اقدامی 
انجام  کاری  کالن  رشوه های  گرفتن  بدون  نیز  وزراء  دیگر  گیرد.  صورت 

نمی دهند. من هیچ امیدی در توفیق کار این هیأت تجاری نمی بینم.˝۲۱
21 F.O. 60/117, no. 3, 31 March 1845, Abbott to Aberdeen, Tehran. 
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نقصان تولید منسوجات از دهۀ ۱۸۳۰ به بعد توّجه اغلب ناظران اروپایی 
مقیم ایران را به خود جلب کرده بود. اوژن فالندن )Eugene Flandin( در 
یادداشت های خود هنگام عبور از کاشان می نویسد: ˝هنوز چند کارگاه فّعال 
است ولی اکثر آنان از کار افتاده و انتظار می رود بزودی نابود شوند.˝۲۲ به نظر 
وی رقابت بنیان کن اروپاییان با صنایع بومی ایران نه تنها به خاطر بهای ارزان 
دولت  تجاری  عمدی  سیاست  وی  بلکه  است،  انگلیس  ساخت  کاالهای 
انگلیس را نیز در این قضیه موّثر می داند.۲۳ تغییر اسلوب پوشاک، به ویژه در 
میان بانوان درباری و زندگانی درویشانه محّمد شاه، بر خالف روش تجّملی 
پدربزرگش فتحعلی شاه، در تولید منسوجات نفیس و گران قیمت موّثر افتاده 
است.۲۴ با مشکالتی که با ورود منسوجات نخی اروپائی ایجاد شده بود و 
نیز منع شرعی در فقه شیعه برای بکار بردن ابریشم تولیدکنندگان ایرانی حّتی 

موفق به بهره برداری چشم گیری از بازارهای ایران نیز نمی شدند.۲۵ 
مسیر  تغییر  و  منسوجات،  صادرات  در  کاهش  بومی،  صنایع  نابودی 
تجارت از بنادر خلیج فارس به راه شمال به غرب بویژه در نواحی مرکزی و 
بی نصیب  بحران  این  از  نیز  شمال  تجارت  گرچه  افتاد،  مؤّثر  ایران  جنوبی 
نماند. مراکز تجاری بزرگ مثل اصفهان، کاشان، شیراز، یزد، قزوین و تبریز 
می بایست با تحّمل مشکالت بسیار خود را با وضع جدید هماهنگ سازند. 
سال های بحرانی دهۀ ۱۸۴۰ شاهد گذار اقتصاد ایران به وضع جدیدی بود که 
عواقب دیرپایی به همراه داشت. بسیاری از تّجار عمده که سرمایه های کالن 
داشتند غالبًا به صورت نمایندۀ تولیدکنندگان خارجی به کار ادامه دادند و یا 

اگرچه، دولت ایران این مسئله را با مسئولین روس در میان گذاشت ولی در آن زمان حاصلی 
به دست نیامد:

(F.O. 60/116, no. 127, 14 November 1845, Shell to Aberdeen, Tehran, including transla-
tion of Hajee Meerza Aghasi’s letter to Comte Meden).

22 E. Flandin and P. Coste Voyage en Perse de M.M. Eugene Flandin, peintre, et Pascal Coste, 
architecte, 1840-41, 2 vols. (Paris, 1851) I, 267-68. 

همان جا.   ۲۳
24 See Comte de Sercey, Une Ambassade extraordinaire: La Perse en 1839-40 (Paris, 

1928) 226-27.

کمی دیرتر در نخستین سال سلطنت ناصرالدین شاه میرزا تقی خان امیر کبیر تولیدکنندگان   ۲۵
کاشان را تشویق کرد برای غلبه بر ممنوعیت های دینی، نوع جدیدی پارچه از اختالط 

ابریشم و پنبه بنام قدک و قطنی )قیطانی( تولید کنند.
Sheil, Glimpses of Life and Manners in Persia, (London 1856).
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به صادرات کاالهای دیگر مثل تنباکو، تریاک،کتان و ابریشم )پیش از دهۀ 
۱۸۶۰(پرداختند. اّما بازرگانانی که در کار صادرات بودند، و هم چنین شبکۀ 
بزرگ  مشکل  با  کوچک  یا  و  متوسط  تولیدکنندگان  و  کاال  داخلی  توزیع 
تولید  که  داخلی  محصوالت  به  ایشان  وابستگی  شدند.  مواجه  دیگری 
محدودی داشت مانع از رشد و ورود ایشان به شبکۀ منسجم صادرات می شد. 
برخی ورشکسته شده و از تجارت دست کشیدند، و دیگران به دادوستدی 

ناچیز و یا دّکان داری پرداختند.

تّجار بابی

شد  ایران  تجارت  دامنگیر  چنین  این  که  وقفه ناپذیری  و  شدید  بحران 
پیامش بر تّجار ایرانی شاید بیش از آن که خسارات آنی ماّدی و مالی باشد 
نشان از یک زوال دامنگیر داشت. بر خالف تفّکر مدرن که بین دو ساحت 
ضررهای  دوران  آن  ایرانی  تّجار  تفّکر  در  می نهد،  فرق  دنیوی  و  اخروی 
روزافزون مالی تنها می توانست در چارچوب اعتقادات دینی و معنوی ایشان 
تعبیرپذیر باشد. بین مسایل مادی و معنوی هنوز مرزبندی مشّخصی وجود 
نداشت و یا اصاًل نمی توانست وجود داشته باشد و کیفّیت هم بستگی این دو 
پیچیده و ناملموس بود. برای بازرگان سّنتی و پخته ای که با ماوراء جهان 
موجد  که  آن  از  بیش  بحران هایی  چنین  بودند  آشنا  فقه  و  شرع  محدود 
اخالقی  ارزش های  در  بحران  نشانۀ  باشد  مالی  و  اقتصادی  نگرانی های 
به شمار می رفت. غرور حاصل از خرسندی اخالقی و برتری مقام دینی در 
بین اهل شرع نزد بازرگانی که بحران های اقتصادی سرمایه و حاصل زندگانی 
او را نابود ساخته بود رنگ می باخت. برای نسل پیرتر ایفای شعائر مذهبی، 
ثبات و شکیبایی در حرفۀ خود و توّکل به خداوندکه بدان سربلند و شهره 
بودند کماکان آنان را به پاداشی امیدوار می ساخت که اگر نه در این دنیا، در 
جهان دیگر به آن امید دسترسی داشتند. اّما برای نسل جوانتر تّجار روبرو 
دستخوش  را  آنان  بود  تحّول  و  تغییر  در  که  جهانی  تلخ  حقایق  با  شدن 

بحران های اعتقادی دیگری نمود. 
رو در رویی با جهانی با آگاهی های جدید برخی از تّجار جوان و بسیار 
پرشور را تبدیل به شخصّیت های دوگانه ای از بازرگانی و گرایش های معنوی 
ساخت. برای آنان که تمایل به مکتب شیخ احمد احسائی و یا مکاتب شبیه 
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و  باطنی  مفاهیم  از  را  دریافت های خود  که  بود  دلپذیرتر  بسیار  داشتند  آن 
پایگاه  آن  از  و  دهند  بازتاب  خود  زندگانی  در  شیخی  مکتب  عرفانی 
کوشش های دینی را پی گرفته و با حرفۀ تجارت خود درآمیزند. دیدگاه این 
از  دور  به  و  معنوی  عمیقًا  تردید  بدون  باب  خود  مانند  به  بازرگانان 
معنوی  دیدگاه  این  بود.  ُاخروی  رستگاری  برای  متعارف  چشم داشت های 
هم چنین سروکاری با بحث های خشک علم اصول و یا مسایل فقهی و شرعی 
فروع دین نداشت. علمای شیعه به خاطر جهان بینی و چارچوب فکری خود 
توانسته بودند در سازمان پر پیچ و خم تعالیم دینی برای خویش جایگاهی 
تعبیه کنند و بنایی بر اساس دینداری و در عین حال انتظار ظهور موعود بنا 
سازند. این بازرگانان جوان که در حاشیه دایرۀ علماء قرار داشتند اصول دیرپا 
و قدیمی را که مورد اعتقاد قدما بود مورد پرسش قرار می دادند و با شور و 
عالقۀ فراوان به دنبال پاسخ های تازه ای برای اصول اعتقادی دین خود بودند. 
برای ایشان، به مانند بابیانی که سابقۀ مدارس علوم دینی داشتند، عبادات و 
یا تجربیات عرفانی وقتی معنا می یافت که بتواند با خود به نحو محسوسی 
که  برداشتی  چنین  باشد.  داشته  به همراه  جهانی  این  رستگاری  فراگیر  پیام 
مغایر با برداشت شیعیان از عذاب و عقاب اخروی و دوزخ و بهشت بود با 
انتظار ظهور موعودی توأم شد که نمونۀ اعالی انتظارات اخالقی و روحانی 
ایجاد  در  به معنای کوشش  روز رستاخیز  اینان  برای  بشمار می رفت.  ایشان 
نظمی معنوی بود که بتواند وعده های آن جهانی را در واقعّیات این جهانی 

بازتاب دهد.
چنین آرمان هایی، گرچه در زیر ظاهری از وارستگی و تقوی، در اغلب 
یزد،  شیراز،  اصفهان،  مثل  شهرهایی  در  می شد.  مشاهده  بابی  جوان  تّجار 
بین  توافقی  و  دمسازی  چنین  یک  در  بازرگانان  کاشان  و  قزوین  تبریز، 
این  بارز  مثال  می بردند.  بسر  موعود  انتظار  و  مالی  مشکالت  و  نگرانی ها 
کیفیت دو برادران نهری طباطبایی، سّید محّمد علی و سّید محّمد هادی، از 
تّجار معتبر شیخی اصفهان می باشند که به دینداری و اخالق مشهور بودند. 
برای نخستین بار هنگام اقامتشان در عتبات ۱۲۶۰/۱۸۴۴توّجه ایشان به ظهور 

باب جلب شد.
ارتباط خانوادۀ نهری با نهضت شیخّیه از زمانی آغاز گردید که پدر ایشان 
شیخّیه  فرقۀ  به  بود  کرده  مهاجرت  نجف  به  هندوستان  از  که  مهدی  سّید 
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پیوست.۲۶ شهرت وی به تدّین و خیرخواهی با احداث کاروانسراها و حّمام 
و موقوفات گوناگون در نجف و ساختن نهری برای رساندن آب آشامیدنی 
به شهر باال گرفت.۲۷ وی ثروت خانواده خود را صرف خرید زمین و امالک 
کرد و مغازه های متعّددی در آن نواحی احداث نمود. پس از حملۀ وّهابیان 
سّید  بستگان  از  یکی  دختر  با  و  بازگشت  اصفهان  به  وی  عراق  به جنوب 

محّمد باقر شفتی مشهور به حجة االسالم ازدواج کرد.۲۸
پسر او سّید محّمد علی در خانواده ای که عمیقًا به شیخّیه اعتقاد داشتند 
رشد کرد و در جرگه علماء در آمد. وی پس از تحصیل در اصفهان به کربال 
رفت و در حوزۀ درس سّید کاظم رشتی وارد شد. برادر او سّید هادی که او 
نیز پیرو مکتب شیخیّه بود با خواهر زاده شفتی، خورشید بیگم وصلت کرد.۲۹ 
بعدها هادی نیز به کربال نقل مکان کرد و همراه با همسرش در حوزۀ درس 
سّید کاظم رشتی حضور یافتند.۳۰ برادران نهری به مانند پدرشان هم در زمرۀ 
علماء و هم در ردۀ تّجار بشمار می آمدند. هم زمان با شوقشان در تحصیل 
علوم دینی به سان عضوی از جامعۀ تّجار ایرانی در عراق از حجرۀ خود در 
اصفهان  در  که  نیز  ابراهیم  سیّد  برادرشان  می پرداختند.۳۱  تجارت  به  بغداد 
شریک  نیز  دیگر  برادران  با  ظاهرًا  و  داشت  اشتغال  تجارت  به  بود  ساکن 
ّد محّمد طباطبایی زواره ای، در اواخر قرن ۱۸ به هندوستان  پدر سیِّد مهدی، حاجی سیِ  ۲۶
مهاجرت کرد و با دختری از خانواده ثروتمند شیعه وصلت نمود. اشراق خاوری، نورین 
نیّرین. طهران ۱۲۳ بدیع/۱۹۶۷، ۱۲-۱۱و مازندرانی، میرزا اسدالّله، تاریخ ظهورالحق ج.۳، 
)طهران بدون تاریخ چاپ( ۹۶. از این پس: مازندرانی، ظهورالحق. برای شرحی در مورد 
خاندان طباطبایی زواره ای هم چنین ن.ک. رفیعی مهرآبادی، آتشکدۀ اردستان. )طهران 

 .۱۶۶-۲۰۰ )۱۹۵۷/۱۳۳۶
نام خانوادگی او، نهری، از کلمه نهر )رود( گرفته شده.  ۲۷

اشراق خاوری، اشراق خاوری، عبدالحمید. نورین نیّرین. نشر آثار امری، )طهران ۱۲۳   ۲۸
بدیع/ ۱۳۲۳(. چاپ دّوم نشر آثار امری. )طهران، ۱۱۲۳ بدیع / ۱۳۴۵)۱۹۷۷م.( ۱۳-۱۴. 
از این پس: اشراق خاوری، نورین. همسران سّید مهدی و سّید محّمد باقر شفتی هر دو 

شیخی بودند. 
که بعدها شمس الدّوله لقب گرفت. بابی مؤمنی بود که قّرةالعین را در سفر او از بغداد   ۲۹
حیاةالقدماء  ترجمة  فی  تذکرةالوفا  عباس.  عبدالبهاء،  ن.ک.  کرد  همراهی  قزوین  به 
اشراق  و  تذکرةالوفا،  عبدالبهاء  پس:  این  از   .۲۶۸  -۹۰.)۱۹۲۴/۱۳۴۲ )حیفا  االحبّاء، 

خاوری، نورین ۴۱-۵۲.
سّید ابراهیم در اصفهان ماند ظاهرًا برای آن که مراقب تجارت خانوادگی شان باشد، ظهور   ۳۰

الحق ۹۸.
آیتی تفتی، عبدالحسین ]آواره[. الکواکب الدّریه فی مآثرالبهائیّه. ۲ جلد، )قاهره ۱۹۲۳-  ۳۱

۱۹۲۴( ۴۱۰. از این پس: آیتی، کواکب.
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بود.۳۲ ثروتی که در چند دهه آینده اندوختند نه فقط از طریق تجارت بلکه از 
سرمایه گذاری های ایشان در خرید زمین زراعی و روستاهای چندی و هم چنین 
مستغالت به دست آمده بود.۳۳ شیوۀ معامالت سّید ابراهیم نشان می دهد که 
برادران نهری به مانند نماینده و یا بانک مورد اعتماد برخی مجتهدین بزرگ 
اصفهان مانند سّید محّمد حسین امام جمعه اصفهان و سّید محّمد باقر شفتی 

نیز فّعالّیت داشته و از روابط بسیار خوبی با ایشان بهره مند بود ند.۳۴
ایمان به نهضت جدید تحّوالت خطیری در حیات خاندان نهری بوجود 
آورد. دو برادر نهری در سال ۱۲۵۸/۱۸۴۲ موفق به دیدار باب هنگام زیارت 
او در عتبات شدند و مانند بسیاری دیگر شیفتۀ او گردیدند.۳۵ هنگامی که 
که  علی  محّمد  و  هادی   ،)۱۲۶۰/۱۸۴۴( نمود  امر  اظهار  شیراز  در  باب 
احتمااًلاین خبر را از مّلا علی بسطامی شنیده بودند از نخستین کسانی بودند 
که ایمان خود را به باب ابراز داشتند و برای دیدار او به شیراز شتافتند. اّما 
هنگامی به شیراز رسیدند که وی در سفر حجاز بود.۳۶ در بازگشت از اصفهان 
آنان مّلا حسین بشرویی را که از دوران اقامت خود در عتبات می شناختند 
مالقات نمودند و ایمان خود را به باب به وی ابراز داشتند.۳۷ بار دیگر در 
سال ۱۲۶۱/۱۸۴۵ سفر دیگری برای مالقات باب به شیراز کردند.۳۸ پس از آن 
محّمد علی به کربال بازگشت اّما هادی در اصفهان ماند. برادران نهری به 
عنوان شخصّیت های مشهور شیخی موّفق شدند طرفداری بسیاری از پیروان 
شیخیّه را به آیین جدید جلب نمایند، اگر چه برادرشان سّید ابراهیم در آن 

زمان عالقۀ زیادی به پیوستن به این نهضت نشان نداد.۳۹

همان جا، ۴۱۳.  ۳۲
همان جا، ۴۱۳؛ اشراق خاوری، نورین ۲۸.  ۳۳

آیتی، کواکب ۴۱۳  ۳۴
Nabil Zarandi, The Dawn-Breakers: Nabil’s Narrative of the Early Days of the Baha’i 
Revelation, translated and edited by Shoghi Effendi, (Wilmette, Ill. 1932) 208. Hereafter 
cited as: Nabil. 

اشراق خاوری، نورین ۱۵-۶۱، ۳۱.  ۳۵
همان جا ۱۶، ۳۲-۳۱. ظهور الحق ۹۷.  ۳۶

.Nabil 100 اشراق خاوری، نورین ۳۲-۳۱؛  ۳۷
اشراق خاوری، نورین ۱۶، ۳۲ ن.ک.مازندرانی، ظهورالحق ۹۷.  ۳۸

آیتی، کواکب ۴۱۱. در نامه ای که بخشی از آن در اشراق خاوری، نورین ۳۰-۲۸ آمده   ۳۹
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از  افتاد. پس  وابستگی به آیین جدید در وضع اقتصادی خانواده مؤّثر 
ایمان به باب به تدریج تجارت خود را در بغداد تعطیل کردند که ظاهرًا عامل 
موثّر آن وضع ناگوار رکود تجارت در جنوب ایران و به ویژه راه تجارتی بغداد 
بود. هم زمان برادران نهری ثروت و وقت و نیروی خود را صرف پشتیبانی و 

گسترش آیین جدید نمودند.
از مکاتباتی که  به مسألۀ ظهور موعود  نهری  برادران  عالقه و شیفتگی 
پیش از سال ظهور باب در ۱۲۶۰/۱۸۴۴ بین ایشان و سّیدکاظم رشتی در دست 
و  مورد ˝شواهد  در  نگاشته اند  باب  به  که  نامه ای  در  است.۴۰  نمایان  است 
شده  صادر  باب  قلم  از  قیوم االسماء  آغاز  در  که  خالص˝  دین  شرایط 
پرسش هایی نموده اند.۴۱ پرسش های ایشان از باب در نامۀ دیگری از کیفیت 
و رمز و راز دعا، شفاعت، و وظیفۀ مالئکه قبر نشان عالقۀ ایشان به دانستن 
حقایق واقع بینانه تری از باورها و شعائر شیعی است. ایشان هم چنین از باب 
دربارۀ ظهور او و مناسبتش با رهبران شیخّیه، شیخ احمد احسائی و سّیدکاظم 
بداء  مسالۀ  از  ابی طالب  ابن  علی  از  حدیثی  نقل  پرسیده اند. ضمن  رشتی 
)تغییر ارادۀ خداوند، که در مکتب شیخی از اهمّیت فراوان برخوردارست(۴۲ 
پرسیده اند تا شاید دلیلی برای عدم تحّقق وعده های احادیث شیعی در رابطه 
با ظهور باب بیابند. باب در پاسخ آنان را به آیه ای از قرآن رجوع می دهد 
˝یمحُوالّلُه مایشٔاُء و ُیثبُت و عندُه امُّ الکتاب )خداوند قادراست محو کند و 
مستقر می سازد آنچه اراده نماید و جوهر کتاب با اوست(˝۴۳ در زمینۀ وقوع 
بداء، این گفتۀ باب تفسیری برای موّجه داشتن ظهورش در تضاد با بشارات 
آخرالزمانی شیعه بود که منتظر ظهور امام غائب در عتبات بودند. این  گونه 

طاهره قّرةالعین در سال ۱۸۴۶/۱۲۶۲، به سّید محّمد علی توصیه می کند که از عتبات به 
اصفهان برگردد و تالش کند برادر بزرگتر خود را از ظهور باخبر سازد. این توّجه به سِیّد 
سال  در  بعد ها  بود.  شهر  در  اّول  طراز  علمای  با  او  ارتباط  خاطر  به  احتمااًل  ابراهیم 
۱۸۴۷/۱۲۶۳، هنگامی که باب در اصفهان اقامت داشت، سه برادر در یک میهمانی به 
افتخار او دعوت شدند که سّید محّمد، امام جمعه، برادر سّید حسین، محّمد تقی هراتی، 

.)Nabil 208-9 محّمد رضا و دیگران حضور داشتند )همان جا، ۱۸؛
قتیل ۵۱۶.   ۴۰

نامه در پاسخ سؤال های ملّا محمود، سّید محّمد علی نهری و پیروان دیگر نوشته شد.   ۴۱
محفظه مّلی آثار امری شماره ۹۱، ۳۳. ۱۵۴-۶۱ )۱۵۶(. 

همان جا، ۱۵۷.  ۴۲
قرآن، سوره ۱۳ آیه ۳۹.   ۴۳
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با  رویارویی  برای  زمانه  نیازهای  اساس  بر  رستاخیز  روز  وقایع  از  تفسیر 
روبرو  این مشکل  با  که  تّجار جوانی  برای  روزگار،  و چالش های  خطرات 
می شدند جّذاب و گیرا بود.۴۴ پرسش دیگر برادران نهری دربارۀ اصطالح 
˝ُحّجة˝ )دلیل( در زیارتنامۀ امام هفتم شیعیان و معانی مکنون در آیات قرآن 
در رابطه با آن بود. در پاسخ ایشان باب ضمن تشریح هفت مرحلۀ تکاملی 
کید کرد که خداوند در مورد هفت امام بداء را تکرار کرده،  در تجّلی الهی تأ
و به همان کیفّیت در مورد خود او که ˝حّجة˝ است نیز بداء تکرار شده است. 
باب تاکید می کند که عقل و دالیل عقلی است که سرنوشت انسان را تعیین 
به  دلیل عقالنی  با  آگاهی که نمی خواهم کسی جز  تو  ˝پروردگارا  می کند: 
لقای تو فائز شود. اینست مقام انسان و مقام اهل بیان که ایشان را از مردم 
سرگشته متمایز می سازد.˝۴۵ در سال های بعد بسیاری از تّجار جوان توّسط 
برادران نهری به آیین بابی هدایت شدند البّته هر قدر که احساس برادران 
نهری به پیام باب تقّدس آمیز بود، با این همه رفع حجاب طاهره در اجتماع 
هادی  اّما شمس الّضحی، همسر  روبرو شد.  ایشان  منفی  بازتاب  با  بدشت 
دیدگاه موافق تری نسبت به اقدام طاهره داشت. دیدارهای او از طاهره، و 
احتمااًلاین که خود نیز رفع حجاب نمود، می توانست موجب بدگمانی هادی 
نسبت به درستی اقدام طاهره بوده باشد. پس از خاتمۀ اجتماع بدشت با 
حملۀ ساکنان دهکدۀ نیاال به بابیان هادی نیز از جمله مقتولین بود. اّما محّمد 
علی به اصفهان مراجعت کرد. وی پس از واقعۀ طبرسی و تیرباران باب تقریبًا 
فّعالّیتی نداشت، اگر چه ایمان محکم خود را به آیین باب و سپس بهائی تا 

آخر حیات حفظ نمود.۴۶ 

محفظه مّلی آثار امری، شماره ۹۱، ۱۵۸.  ۴۴
همان جا،. هم چنین نامه باب در جواب سوال های میرزا محمود و سّید محّمد علی نهری:   ۴۵

.۱۴۵۲-۵۲ ،۲۱ ،۹۱
دو تن از فرزندان سّید ابراهیم، سّید حسن و سّید حسین نهری طباطبائی از پیروان باوفای   ۴۶
بهاءالّله بودند که به تجارت خانوادگی در اصفهان ادامه دادند و در سال های ۱۸۶۰ و 
۱۸۷۰ در زمرۀ بازرگانان معتبر آن شهر بشمار می آمدند. آنان همکاری خود را با امام 
جمعه ادامه دادند که برای هر دو طرف مفید و سودآور واقع شد. اّما قرض فراوان امام 
جمعه به طلبکاران و شرکای نهری اش سرانجام او را بر آن داشت که همراه با مجتهد 
بسیار قدرتمند اصفهان، محّمد باقر نجفی اصفهانی )آقا نجفی( فتوای ارتداد برادران 
نهری طباطبائی را به خاطر گرایش به آئین جدید تأیید کند و قتل آنان را خواستار گردد. 
فتوا توسط حکمران اصفهان مسعود میرزا ظل السلطان اجرا شد و دو برادر در ۱۲۹۶/۱۸۷۹ 

به شهادت رسیدند. اشراق خاوری، نورین ۵۲ به بعد؛
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حاج محّمد رضا جواهری تاجر جوان دیگری در سنین بیست سالگی بود 
که با رسیدن خبر ظهور باب به اصفهان به او ایمان آورد. وی نیز به مانند 
بسیاری دیگر در آغاز جنبش بابّیه ایمانش مرهون تجربه ای عرفانی بود و با 
رؤیایی آغاز شد که در آن در حرم امام حسین امام زمان را مالقات کرده بود. 
آن طور که خود حکایت نموده این خواب موجب شد که امام زمان را در عالم 
حقیقی جستجو نماید. او نیز مانند برادران نهری با استفاده از ثروت میراثی 
به تجارت در مسیر بغداد اشتغال داشت. ایمان به آیین جدید نه تنها موجب 
سال  در  نمود.  دشمن  او  با  نیز  را  خانواده اش  بلکه  شد  او  ورشکستگی 
۱۲۶۶/۱۸۵۰ مّدت کوتاهی به زندان افتاد ولی با وثیقه ای که یک تاجر ارمنی 
برای او گذارد آزاد گردید. دو سال بعد همراه با چند تن دیگر از تّجار بابی 

در طهران دستگیر و اعدام شد.۴۷
در دیگر شهرهایی که از مراکز تجارتی بشمار می آمدند نیز بازرگانانی به 
آیین باب ایمان آوردند. یکی از مشهورترین ایشان حاج میرزا جانی است که  
با نام َپرپا نیز شناخته می شد. وی تاجر جوان معروفی از اهالی کاشان بود و 
تألیف کتاب تاریخ نقطةالکاف نیز از قلم اوست.۴۸ ایمان او به آیین باب پس 
از دیداری با ملّا حسین بشرویی در کاشان در سال ۱۸۴۴ صورت گرفت. 
تعالیم  در  منّظم  تحصیالت  که  آن  از  بیش  جدید  آیین  به  او  کشش  سابقۀ 
شیخّیه باشد، عالقه و شیفتگی اش نسبت به رهبران شیخّیه بود. وی می نویسد 
که اهل  ˝با وجود آن که ظاهرًا منتسب به این سلسلۀ علّی عالی نبودم زیرا 
)شیخ  نّیرین  بابین  جنابین  فطرت  روی  از  ولی  نبودم  علوم  قواعد  تحصیل 
احمد احسائی و سّید کاظم رشتی( و دوستدارن ایشان را دوست می داشتم.˝۴۹ 
جانب  به  او  کشش  با  و  ˝ظهور˝  مسألۀ  با  جانی  میرزا  حاجی  دل مشغولی 
طرفداران شیخّیه بی ارتباط نبود. وی اضافه می کند: ˝پس از مرگ سّید کاظم 

Wills, C. J. In the Land of the Lion and Sun, (London 1891) 153-56.

مازندرانی، ظهور الحق ۳-۱۰۱؛ کاشانی، حاج میرزا جانی. کتاب نقطةالکاف در تاریخ   ۴۷
ظهور باب و وقایع هشت سال اّول تاریخ بابیّه، به سعی ادوارد براون )لیدن ۱۹۱۰.(. ۱۵. 

از این پس: کاشانی، نقطةالکاف. 
دربارۀ این کتاب و صّحت آن ن.ک. به:  ۴۸

Amanat, Abbas. Resurrection and Renewal, The Making of the Babi Movement in Iran, 
1844-1850. (Cornwell University Press 1989) 423-24. Hereafter cited as: Amanat RR 

کاشانی، نقطةالکاف ۱۰۲.  ۴۹
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رشتی من به زیارت نجف و کربال رفتم و در آنجا از شاگردان او شنیدم که 
کید بر نزدیکی ظهور و  آن حضرت در دروس دو سه سال آخر حیات خود تأ
و  است  هاشم  تبار  از  جوانی  موعود  که  می گفت  و  می کرد  موعود  عالئم 
نی است نه آن که چیزی آموخته باشد.˝۵۰ هنگامی که گروهی از  علمش لدُّ
پیروان جوان شیخی در مسجد کوفه به اعتکاف نشستند،۵۱ حاجی میرزا جانی 
بغداد  با  او  تجارتی  روابط  به  توجّه  با  باشد.۵۲  بوده  عتبات  در  می بایست 
احتمال دارد وی با جامعۀ شیخی آنجا در تماس بوده و از آخرین تحّوالت 

با خبر شده است. 
برادر جوان تر میرزا جانی، حاج میرزا محّمد اسمعیل کاشانی ملّقب به 
ذبیح نیز در جرگۀ مریدان احسائی و رشتی قرار داشت. ۵۳ در مثنوی۵۴ که ذبیح 
سروده به بینش روحانی رهبران شیخی اشاره می کند که حقیقت ظهور موعود 
شیعی  علماء  به  نسبت  او  منفی  احساسات  بیانگر  مثنوی  این  دریافتند.  را 
ظهور  جلوی  که  می داند  ظلمانی  چراغ های  را  آنان  که  هست  نیز  اصولیه 

خورشید را گرفته اند:

ُسبحه باشند عالمان ]را[ از زمان
مانع  اندی از ظهور شمس هان 

زین سبب فرمود آن شمس جهان
بر طرف کن ُسبحه را از وجه آن
این ظهور شیخ و کاظم شد عیان

کشف کردند جمله استار ]پوشیده های[ نهان
ُسبحه را برداشتند از وجه حق

50 Browne, E. G. (a) tr. and ed.The New History (tarikh-i-jadid) of Mirza 
Ali-Muhammed the Bāb. By Husayn Hamadani. (Cambridge University Press, 
1893, rep. 1975.) 30. Hereafter cited as:  

51 See Amanat RR, Ch. 4.

همدانی ۳۲-۳۰ و مقدمه براون ۲۶.  ۵۲
لقب ذبیح از سوی باب به او عطا شد و اشاره به داستان ابراهیم در قرآن دارد که حاضر   ۵۳
به قربانی کردن پسر خود اسمعیل شد. وی از خود با تخّلص دیگری بنام فانی و عارف 
نیز یاد می کند. لقب دیگر او انیس است که در لوح عربی رئیس از سوی بهاءالّله به او 

عطا شد. نک: بهاءالّله، مجموعۀ الواح مبارکه، )قاهره ۱۹۰۰/، ۹۵،۱۳۳( ۸.
برای جزئیات مثنوی به کتاب شناسی نگاه کنید. از این پس ذبیح.  ۵۴
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که نبیند غیر حق در ماخلق
پس همی گشتد دشمن آن جناب

خلق را مانع که گردند کامیاب ...۵۵ 

برخی شباهت ها بین نقطةالکاف و مثنوی نشان از سوابق مشترک فکری 
دو برادر دارد. سبک و سیاق مثنوی آشکارا زیر نفوذ تفّکرات عرفانی بوده  
و همراه با بکارگرفتن اصطالحات صوفیانه است. همان سبک و سیاق در 
ستایش مقام روحانی باب و بهاءالّله نیز دیده می شود. چنین نفوذی را در 
مقدمۀ نقطةالکاف که استدالل شیعی-عرفانی در اثبات ادعای باب دارد نیز 

می بینیم.۵۶
اّولیه  آثار  در  را  عارفانه ای  گرایش های  می بایست چنین  هم چنین  ذبیح 
بدون  نفوذی  چنین  که  کرد  تصّور  می توان  مشکل  باشد.۵۷  دیده  بهاءالّله 
آشنایی کامل با اصطالحات و ادبیات عارفانه صورت پذیرفته باشد. مثنوی 
ذبیح تحت تاثیر شدید مثنوی موالنا رومی به همان شیوه پرداخته شده است. 
در این مثنوی که در هفت کتاب تنظیم شده )در مقایسه با شش دفتر مثنوی 
بر  رومی  مثنوی جالل الّدین  و شواهد  امثله،  داستان ها،  بسیاری  به  موالنا( 
سبک  یادآور  صفحات  برخی  در  نیز  نقطةالکاف  سبک  می خوریم. 
پایه گذار   عارفانه ای  تمایالت  چنین  است.  عّطار  فریدالدین  تذکرةاالولیاء 
برداشت تازه ای از بشارات و باورهای دینی در رابطه با روز قیامت و بهشت 
و دوزخ شد. محبوبّیت و احساس احترام و ستایشی که حول دو رهبر شیخّیه، 
انتظار  به احساس  را  تدریج جای خود  به  احسائی و رشتی، وجود داشت 
برای ظهور موعود داد. برای ذبیح و برادرش انتظار برای ظهور امام زمان در 
آثار شیعه مشّخص و مصّرح بود و مفهوم ˝انسان کامل˝ نیز به چنین برداشتی 
کمک می کرد. در بخشی از مثنوی که در نزد شیخّیه یادآور دیدار موعود در 

ذبیح مثنوی ۶۸.   ۵۵
کاشانی، نقطةالکاف ، ۹۸-۱ )به خصوص ۸۶-۹۸.(  ۵۶

در مثنوی خود ، ذبیح چند بار به دیدار هایش با بهاالّله اشاره می کند. اّولین بار بهاالّله را   ۵۷
در بغداد در سال ۱۲۶۵ ق )۱۸۵۰-۱۸۴۹ م( و سپس در سال ۱۲۷۰ ق مالقات کرد. در 
سال ۱۸۶۸، او برای مالقات با بهااللّه به بندر گالیپولی شتافت و از آنجا تا محّل تبعید 
و  بهاالّله  از  گویایی  تصویر  ذبیح   .)b۴۶-a۵۴( نمود  همراهی  را  او  عّکا  در  جدید 
اندیشه های او به دست می دهد. این نخستین اثر بابی است که دائرمدارش میرزا حسین 

علی نوری، بهاءالّله است.
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رؤیاهای قدسی است، ذبیح رؤیای خود را از امام زمان نقل می کند. پس از 
مّدت ها جهد و مراقبه ذبیح سرانجام به وجود امام زمان به صورت انسانی 
مالقاتش  به  باب  امر  اظهار  از  بعد  و  می یابد  گاهی  آ مردمان  دیگر  مانند 

می شتابد:

چون که در خلسه۵۸ به قبل از بیست سال
دیده بودم آن جمال با کمال

مدتی طالب ُبدم صاحب زمان
تا رسم در خدمت شمس جهان

چون که می دانستم آن رّب جهان
زین سبب طالب شدم رّب جهان

لیک در خلسه ُبدی یا نوم آن
من نمی دانم چه حالت بود آن

اینقدر دانم بدیدم قبل از آن
که شود ظاهر به عشرین سال آن.۵۹

در سال ۱۲۶۳/۱۸۴۷ هنگامی که باب در راه اصفهان به طهران از کاشان 
می گذشت ذبیح اشتیاق خود را برای زیارت او در قالب رؤیای دیگری بیان 

می دارد:

قبل از آن که آن خداوند انام
سوی کاشان آید و هر صبح و شام

از خدا می خواستم درک لقا
خواب دیدم یک شبی من با صفا

صبح گفتم با برادر ای اخا
می شود طالع خداوند عال

گفت نبود در جهان زیشان خبر

خلسه حالتی است بین خواب و بیداری که در آن روح از برخی وقایع آتی با خبر می شود.   ۵۸
التهاَنوی، محّمد علی. کّشاف اصطالحات الفنون والعلوم. به کوشش A. Sprenger در دو 

جلد، )کلکته ۱۸۵۴-۱۸۶۲( ۵۹۷.

ذبیح مثنوی، ورق ب ۲ – الف ۳.  ۵۹
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گفتمش امروز آید مختصر
از قضا آن روز آمد آنجناب

گشت طالع آن مثال آفتاب.۶۰

با مالقات باب در کاشان جانسپاری و تعّلق خاطر برادران کاشانی به او 
بی پرده و آشکار عیان گشت.۶۱ چندین جلسه برای دیدار باب با عالقمندان 
شیخی او و علماء و تّجار ترتیب دادند. بابیان کاشان آمادگی خود را برای 
او را به طهران می بردند اعالم داشتند.  رهایی باب از دست سربازانی که 
ذبیح نیز همراه با دیگر بابیان تقاضا نمود که وسایل پنهان شدن و فرار باب 
را فراهم ساخته و گفت ˝هر جا بروید همراه شما خواهیم بود و با کمال میل 
جان و مال و زن و فرزند و هستی خود را در راهتان فدا خواهیم نمود.˝۶۲ باب 
طبق معمول تمایلی به این امر نشان نداد، شاید نمی خواست فرصت کوچکی 
که برای تفاهم با دولت برایش فراهم شده بود از دست بدهد ˝اّتکاء ما به 

ارادۀ خداوند است و هرآنچه او بخواهد آرزوی ماست.˝۶۳ 
در سال های بعد شور و شوق برادران کاشانی در اشاعۀ آیین باب چنان 
شد که به تدریج محبوبیت خود را به عنوان تّجاری خوشنام و مؤمن و معتبر 

از دست دادند:

در حّق عارف و حاجی احمقان
کین جوانان هر دو القای زمان
دو برادر هر دو با جود و سخا
یک دمی ناورده جز ذکر خدا
هر دو بودندی مجاهد نزد حق
کی بدیدند غیر حق در ماَخَلق

خلق گویند حیف آخر این دو تا

ذبیح مثنوی، ورق ب ۲.  ۶۰
سوای منابع معروفی مثل Nabil 17-22 و همدانی، تاریخ جدید ۱۶-۲۱۳ شرح اقامت باب   ۶۱
در کاشان در مثنوی ذبیح a۳ و b۴ و نیز ناطق اصفهانی تاریخ امری کاشان ۴-۱ آمده 

است. 
همدانی، تاریخ جدید ۲۱۶؛ شرح مشابهی نیز در مثنوی b۲ می بینیم.   ۶۲

همدانی، تاریخ جدید ۲۱۶.  ۶۳
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با وجود آن همه ذکر و دعا
رفته اند از دین برون کافر شدند

گشته  اند بابی ز حق معرض شدند...۶۴ 

سال  از  پس  مخصوصًا  دشمنی ها،  و  انتقادات  گرفتن  باال  علیرغم 
بندۀ درگاه باب˝۶۵ باقی ماندند. ذبیح در  ۱۲۶۵/۱۸۴۹ هر دو برادران کاشانی̋ 
اشاره به برادرش می نویسد: ˝او جان و دل از دست رفته ای است که حاضر 
است خود را نیز ]در راه باب[ قربان نماید.˝۶۶ آرزویی که بزودی به واقعّیت 
پیوست. پس از سوءقصد نافرجام چند بابی به جان ناصرالدین شاه در سال 
۱۲۶۸/۱۸۵۲ او همراه با گروهی دیگر از بابیان در مقبره شاه عبدالعظیم در 
نزدیکی طهران بست نشست. در همانجا بود که احتمااًلبه نگارش و تدوین 
تاریخ خود پرداخت. مأموران دولت با شکستن بست وی و دیگر بابیان را به 
زندان انبار انداختند و میرزا جانی اندکی بعد به دست آقا مهدی ملک التّجار 
و جمعی دیگر از تّجار به وضع بی سابقه و فجیعی قتل رسید.۶۷ ذبیح خاطرۀ 

شهادت برادرش را در ابیات زیر چنین آورد:

عاشق حق آن َاخ این ناتوان
آن که بودی والۀ رّب جهان

نام حاجی میرزا جونی )جانی( بس وحید
بود در نصرت جوانی بس فرید
مال و جان در راه آن رّب عال
کرد ایثارش چو بودی با صفا

عاقبت بردند به انبار ستم
پس طناب انداختند )آن( روح امم

مثل آن عاشق نیامد در جهان

ذبیح مثنوی، ورق الف ۱۵۲.  ۶۴
همان جا، ورق ب۲.  ۶۵

همان جا.  ۶۶
اتّفاقیه شماره ۸۲ )۱۰ ذوالقعده  وقایع  گزارش قتل حاجی میرزا جانی در منابعی چون   ۶۷
۲۶/۱۲۶۸ سپتامبر ۱۸۵۲( و ملک خسروی، محّمد علی. تاریخ شهدای امر ، ۳ ج. )طهران 

۱۳۰ بدیع/۱۹۷۲( ج. ۳، ۲۷۱ نقل شده. 
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سوختی قلب ذبیح ناتوان
عارفی چون آن به عالم کس ندید

عاقبت در راه حق گشتی شهید
اسم او در دفتر عشاق ماند

خود به جّنت آن جوان مرکب براند. ۶۸  

بازرگانان شیخی اصفهان و کاشان تنها تّجاری نبودند که به باب ایمان 
آوردند. در قزوین خانوادۀ فرهادی از جمله نخستین مؤمنان به این آیین در 
دو   ۱۲۶۰/۱۸۴۴ سال  از  پیش  سالیانی  می آیند.۶۹  بشمار   ۱۲۶۱/۱۸۴۵ سال 
برادران فرهادی، حاجی اللّه وردی و حاجی اسدالّله فرهادی، از آذربایجان 
به قزوین نقل مکان کردند و به تجارت بین یزد و سواحل بحر خزر اشتغال 
داشتند.۷۰ ثروتی که در تجارت ابریشم اندوختند بر شهرت و اعتبار ایشان در 
از  را  ایشان  آیین جدید  با  آنان  ارتباط  از سوی دیگر  افزود.  قزوین  جامعۀ 
مدافعین عمدۀ آن نمود.۷۱ به خاطر آشنایی قبلی ایشان با شیخ احمد احسائی 
و یا به خاطر دوستی شان با مّلا عبدالوّهاب قزوینی۷۲ برادران فرهادی از جمله 
طرفداران صمیمی فرقۀ شیخّیه شدند و در آخرین سفر احسائی به قزوین در 
حدود سال ۱۲۳۵/۱۸۱۹ میهماندار او بودند.۷۳ در رقابت شدیدی که برای 
تسلط بر جامعۀ دینی قزوین وجود داشت برادران فرهادی در کنار عبدالوّهاب 

ذبیح مثنوی ورق ب ۲۹. در مورد برادران کاشانی ن.ک. گلپایگانی، میرزا ابوالفضل و   ۶۸
چاپ  تاریخ  بدون  )تاشکند  اعداء.  حیل  عن  الغطاء  کشف  مهدی.  سّید  گلپایگانی، 
]احتمااًل۱۹۱۹[.( ۴۵-۴۲. از این پس: گلپایگانی، کشف الغطاء و کاشانی، نقطةالکاف 
۱۱۳، ۲۴-۱۲۰، ۲۵۹، ۷۶-۱۷۵ و ۱۹۸. سوای آن در سمندر )۲۳-۲۲۲( و همدانی، تاریخ 

گاهی هایی در مورد ذبیح به دست می دهند. جدید نیز در اشاره به مثنوی آ
اساس  بر  کواکب الدّریه  و  الحق  ظهور  سمندر،  در  فرهادی   خاندان  درباره  اّطالعات   ۶۹
خاطرات آقا محّمد جواد فرهادی است. قزوینی و نبیل جزئیات بیشتری ارائه داده اند. در 

شرح احوال طاهره قّرةالعین نیز اّطالعاتی درباره خانواده فرهادی می توان یافت.
مازندرانی، ظهور الحق ۳۷۲ و سمندر ۹۱.  ۷۰

Nabil 165، الّله وردی در قزوین به رؤیاهای روحانیش معروف بود.  ۷۱
بن  محّمد  میرزا  تنکابنی،  ن.ک.  هم چنین  ببینید،  را  طاهره  فصل  عبدالوّهاب  درباره   ۷۲
سلیمان. قصص العلماء. )تهران ۱۸۸۶/۱۳۰۴، چاپ دّوم. تهران بدون تاریخ چاپ(. ۲۴-
۲۲، ۳۵. از این پس: قصص العلماء، طهرانی، طبقات اعالم الشیعه ج. ۲/۲، ۱۲-۸۰۹، که 
می نویسد تردید تنکابنی مبنی بر اینکه عبدالوّهاب شایستۀ مقام اجتهاد نبوده کاماًل بی پایه 

است.
آیتی، کواکب  ۹۵.  ۷۳
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قزوینی قرار گرفتند و بدین ترتیب در جناح مخالف مّلا محّمد تقی برغانی 
درآمدند.

اکنون باید دید چه عاملی جز آشنایی با رهبران شیخی موجب پیوستن 
تّجاری مانند برادران فرهادی به نهضت باب شد. بیش از هر چیز رهبران 
شیخی مخالف دخالت مجتهدین بزرگ در امور تجارتی بودند. در دهۀ ۱۸۴۰ 
ثروت اندوزی   یافت.  افزونی  تجارت  در  اصولی  باالی  ردۀ  نفوذ مجتهدین 
اینان از طریق سرمایه گذاری های مستقیم و یا ضبط و غصب امالک و اوقاف 
این  بود.  تّجار  دیگر  از  آور  سرسام  حقّ العمل های  گرفتن  یا  و  بی صاحب 
فشارها تا به آنجا رسید که تّجاری که ارتباطی با آنان نداشتند و یا قادر به 
پرداخت حق العمل ها و باج گزاف برای پشتیبانی شرعی آنان نبودند به ناچار 
می بایست برای ادامۀ کار خود متوّسل به پشتیبانان دینی دیگری مثل علمای 
شیخّیه می شدند. در چندین مورد فتواها و نظرات ضد و نقیض مّلا محّمد 
برغانی در امور تجارتی به حّدی رسید که تّجار قزوین به اجتماع دست به 
شکایت از او زدند.۷۴ سوای آن رهبران شیخی نظر موافق تری در مورد گرفتن 
اّما در اصل سبب  بهره داشتند- که در آثار باب بعدها رسمًا پذیرفته شد. 
برتری علمای شیخی به خاطر روشنگرایی و رویکرد ایشان به مسایل اخالقی 
بود. در مقابل رفتار مجتهدین اصولی مورد انزجار و رویگردانی می شد یکی 
به خاطر فساد مالی ایشان و دیگر به خاطر تحّجر فکری و درگیری آنان به 
جزئیات مسایل فقهی بود. گرایش جامعۀ قزوین به دو قطب، طبعًا خاندان 
فرهادی را به رویارویی با گروه مخالف مواجه ساخت. نسل پیرتر مبارزه با 
اصولی ها را در پشتیبانی بیشتر اخالقی و مالی از رهبران شیخّیه می دانست، 
حال آن که جوانان شیخی رویکرد مبارزه جویانه ای را انتخاب کردند. شاید 
بتوان گفت که یک سبب اختالف با مّلا تقی برغانی همانا رکود تجاری راه 
بغداد، محدود شدن صادرات بافته های ابریشمی به هند و دیگر محدودیت های 
اقتصادی بود که تّجار را مجبور ساخت برای کسب درآمد به صادرات اقالم 

کشاورزی منطقه قزوین روی آورند.
که  او  پسر  چهار   ۱۲۶۰/۱۸۴۴ سال  در  فرهادی  الّله وردی  فوت  از  پس 
با  را  پدر  تجارت  بودند  کرده  ازدواج  عمویشان  دختر  چهار  با  جملگی 

قصص العلماء ۲۴، ۳۳-۳۲.   ۷۴



۱۴۳ ساختار جامعۀ بابی   

همکاری عموی خود حاجی اسدالّله ادامه دادند.۷۵ خبر ظهور قائم موعود در 
شیراز توسط یک تاجر شیرازی، حاجی میرزا محمود، به قزوین رسید. وی در 
سفر خود به حج باب را مالقات کرده و با او در کشتی که ایشان را به بوشهر 
شناختن  به  فرهادی  حاجی اسدالّله  مفرط  اشتیاق  گردید.۷۶  هم سفر  می برد 
هوّیت امام زمان موجب شد که وی مال جواد ولیانی را برای تحقیق به شیراز 
بفرستد۷۷ در سفر ملّا عبدالجلیل ارومی –یکی از حروف حّی – به قزوین 
خاندان فرهادی جملگی به باب ایمان آوردند.۷۸ در سالیان بعد این خاندان 
به صورت فّعال در اشاعۀ آیین خود و میهمانداری از بابیان و مبّلغینی که از 
قزوین می گذشتند کوشیدند، و اگر به کمک مالی نیاز داشتند بی دریغ ایشان 

را یاری می کردند.۷۹
از چهار برادران فرهادی برادر دّوم، آقا محّمد هادی فرهادی، به تدریج 
به صورت رهبر بابیان قزوین در آمد.۸۰ این امر شاید به خاطر جّو تازۀ مذهبی 
بود  خود  سالگی  هفتاد  سنین  در  که  قزوینی  عبدالوّهاب  مّلا  بود.  قزوین 
ایمان خود را به باب علنی سازد  علیرغم کوشش های فرزندش در این که 
نگذاشت.۸۱  صّحه  را  باب  ظهور  علنی  طور  به  هرگز  و  بود  تردید  دچار 
که  گرفت  قرار  کسانی  عهدۀ  بر  بابی  جامعۀ  از  دفاع  وظیفۀ  بدین ترتیب 
شجاعت و امکانات مقابله با دشمنی علمای اصولی را دارا بودند. در برابر 
باال گرفتن دامنۀ مخالفت های علماء با بابیان در سال های ۶۴/۱۸۴۷-۴۸-
۱۲۶۳ خاندان فرهادی تمامی ثروت و امکانات و حّتی کمک هایی از جانب 
بابی  و جامعۀ  از خود  دفاع  را صرف  داشتند  لوطیان  یا  و  بازار  پیشه وران 
نمودند. اندکی پس از ورود قّرةالعین و همراهانش به قزوین، مّلا عبدالوّهاب 
زمینه  امر  این  و  شد  عتبات  مقصد  به  قزوین  ترک  به  مجبور  اجبار  به 

سمندر ۹۶-۹۱ و ۲۲۹-۳۱.   ۷۵
مازندرانی، ظهور الحق ۳۷۲، رجوع شود به یادداشت آقا محّمد جواد.  ۷۶

همان جا. برای ولیانی به فصل طاهره رجوع کنید.  ۷۷
همان جا.  ۷۸

سمندر، ۳۵۳.  ۷۹
و  دیگر، محّمد مهدی  دو  نبود.  بابی  یزد  رفیع، ساکن  برادران، محّمد  بزرگترین چهار   ۸۰

محّمد جواد نام داشتند.
قزوینی ۹۵ -۴۹۴.   ۸۱



باب و جامعۀ بابی ایران  ۱۴۴

از  وی  آورد.  فراهم  بابیان  با  را  برغانی  تقی  محّمد  بیشتر  ستیزه جوئی های 
باالی منبر بابیان را کافر و نجس اعالم کرد۸۲ و ناسزاها و مخالفت های لفظی 
بزودی تبدیل به حمالت بدنی و زدو خورد با بابیان گردید.۸۳ از جمله مّلا 
عبدالجلیل ارومی که با حمایت خاندان فرهادی ظهور باب را بشارت می داد 
مورد حملۀ لوطیان واقع شد که او را کشان کشان به مدرسۀ مّلا محّمد تقی 
مّلا هادی فرهادی،  اّما  به فلک بگذارند.  را  پایش  او  تا در حضور  بردند 
مّلا  باال رفتند و  از دیوار مدرسه  ایشان  برادرش محّمد جواد، و طرفداران 
عبدالجلیل را از دست پیروان مّلا محّمد تقی نجات دادند.۸۴ پیش  تر از آن، 
در سال ۱۲۶۳/۱۸۴۷ هنگامی که باب از اصفهان به آذربایجان تبعید شد، آقا 
محّمد هادی فرهادی و جمعی از بابیان در روستای میمه به دیدارش شتافتند 
و از او اجازه خواستند که وی را از دست سربازان نجات دهند. ولی به مانند 

دیگر موارد مشابه باب با درخواست ایشان موافقت نکرد.۸۵
در دو سال بعدی که باب در تبعید و تنهایی ماکو و چهریق بیش از پیش 
مخالفانشان  با  رویارویی  و  مبارزه  به  بیشتر  بابیان  افتاد،  دور  پیروانش  از 
کشانده شدند. آقا محّمد هادی خود را برای جهاد آماده ساخت و حّتی در 
زیرزمین خانه اش کارگاهی برای ساختن شمشیر به راه انداخت و آن ها را بین 
هوادارانش تقسیم کرد.۸۶ هنگامی که وحید دارابی، که ظاهرًا تجربۀ جنگ 
داشت به قزوین آمد آقا محّمد هادی از او خواست در خانه اش به بابیان 

شیوۀ شمشیربازی را بیاموزد.۸۷
قتل مّلامحّمد تقی در اواسط سال ۱۲۶۳/۱۸۴۷ اختالف بین دو جناح را 
به اوج خود رساند. همانگونه که دیدیم محّمد هادی احتمااًلمی توانسته به 

مّلاعبدالوّهاب در محّرم سال ۱۲۶۴ فوت کرد.  ۸۲
سمندر ۵۲-۳۵۱، قصص العلما۵۶-۵۷.  ۸۳

نقل  را  فرهادی  جواد  محّمد  گفتۀ  که   ۳۴۷-۴۸ ظهورالحق  مازندرانی،  ۳۵۲؛  سمندر   ۸۴
می کند.

 ۹۷-۹۹ سمندر  و   Nabil 235  ،۳۷۴ ظهورالحق  مازندرانی،  و   ۹۵-۹۶ کواکب  آیتی،   ۸۵
می نویسند که قباًل دیداری بین باب و برخی از بابیان قزوین و زنجان در دهکدۀ سیاه 
ُدهان )در جنوب غرب قزوین( رخ داده بود. مّلا جعفر قزوینی و دیگران نیز باب را در 
مرحلۀ دیگری از سفر او در یکی از دهات نزدیک قزوین مالقات نمودند. )قزوینی ۸۰-

.)۴۷۹
مازندرانی، ظهور الحق ۳۷۴ به نقل از محّمد جواد.  ۸۶

همان جا.  ۸۷



۱۴۵ ساختار جامعۀ بابی   

عامل قتل کمک کرده باشد.۸۸ در نتیجه خانواده فرهادی به شّدت مورد اّتهام 
و سوءظن قرار گرفت. شهر قزوین در آشوب افتاد و لوطیان قزوین دو بار خانۀ 
و  اسدالّله  حاجی  کردند.به عالوه  منهدم  و  غارت  را  فرهادی  خانوادۀ 
دارالحکومه  در  و  دستگیر  بابیان  از  دیگر  تن  هفتاد  با  همراه  برادرزاده اش 
همسر  برغانی،  محّمد  مّلا  پافشاری  و  اصرار  به  بعدها  گردیدند.۸۹  زندانی 
قرَّةالعین، که اینک بر مسند پدر نشسته بود، حاج اسدالّله همراه با هفتاد تن 
طهران  زندان  در  اسدالّله  حاج  و  شدند  فرستاده  به طهران  بابیان  دیگر  از 

درگذشت.۹۰
محّمد هادی با فرار به طهران از دستگیری و زندان رست ولی در یک 
اقدام شجاعانه در لباس ساربانی یزدی برای نجات برادر کوچکترش که در 
زندان دارالحکومه قزوین بود به آن شهر بازگشت.۹۱ در این زمان  طاهره در 
منزل پدرش تحت نظارت شدید زنان مورد اعتماد پدر قرار داشت و برای آن 
که با بابیان مالقات نکند همواره جمعی از لوطیان در جلوی خانه کشیک 
می کشیدند، لذا فرار دادن او بسیار مشکل بود.۹۲ معذلک برای رهایی طاهره 
از حصر، آقا محّمدهادی با همکاری بهاءاللّه نقشه ای کشیدند. خاتون جان، 
همسر آقا محّمد هادی در لباس یک زن رختشوی وارد خانه شد و پیام آنان 
را به طاهره رسانیده شب هنگام آقا حسن نجار و دو تن از لوطیان طرفدار 
فرهادی ها، ولی و قلی، آقا محّمد هادی را در فرار طاهره از خانۀ پدرش 

یاری دادند و ایشان شبانه راه قزوین به طهران را پیمودند.۹۳ 
فرار طاهره ضربۀ بزرگی به مّلا محّمد و خانوادۀ برغانی وارد آورد. برای 
سّومین بار طّلاب و لوطی ها خانۀ فرهادی را غارت کردند. همسر آقا محّمد 
فرهادی و خاتون جان مجبور شدند برای فرار از مرگ مّدت چهار ماه در 
امامزاده احمد، امامزادۀ مخروبه ای در خارج قزوین، متحّصن شوند.۹۴محّمد 

ن.ک. به فصل طاهره  ۸۸
سمندر ۹۲ و مازندرانی، ظهورالحق ۳۷۵.   ۸۹

سمندر ۲۳۰.  ۹۰
مازندرانی، ظهور الحق ۳۷۵.  ۹۱

سمندر ۳۶۱ و مازندرانی، ظهورالحق ۳۷۶.  ۹۲
سمندر ۳۶۲-۶۵.  ۹۳

مازندرانی، ظهور الحق ۳۷۸-۷۹.  ۹۴



باب و جامعۀ بابی ایران  ۱۴۶

هادی فرهادی طاهره را تا اجتماع بدشت همراهی کرد ولی از آن پس نشانی 
از او در دست نیست. او نیز ظاهرًا در واقعۀ نیاال به قتل رسید.۹۵

دیگر بابیان قزوین نیز مورد سرکوب و آزار قرار گرفتند. خانه ها و اموالشان 
و  نمودند  مصادره  هنگفتی  غرامت  پرداخت  برای  ضمانت  عنوان  به  را 
خودشان یا به زندان افتادند و یا مجبور به فرار به شهرهای دیگر گشتند.۹۶ اّما 
حّتی  ایشان  مقاومت  و  ایمان  نیروی   ۱۸۴۸ سال  سهمگین  وقایع  علی رغم 
از  یکی  قزوینی،  نصیر  محّمد  حاج  بعد  سال  چند  که  شرحی  شد.  تشدید 
بازرگانان محّلی قزوین و از جان به در بردگان ]بقّیةالسیف[ قلعۀ طبرسی، از 
خود به یادگار گذارده نمونۀ روحّیۀ مبارزه جویی و استقامتی است که علی رغم 
تعادل و مسالمت غالب در تفّکر بهائی هنوز به چشم می خورد. وی می نویسد: 
˝مخالفان ما که هنوز فراوان اند بزودی جّبۀ فرعونی را از تن به در خواهند کرد 
از شّر منحرفین  تا این سرزمین مطّهر  و ردای فقر و مشّقت خواهند پوشید 
خالص شود و نهال اخالق که غرس شده به بار نشیند.˝۹۷ در سال های بعد 
و سرکوب  آزار  بابی موجب  امر  در گسترش  فّعالّیت های خستگی ناپذیرش 
محّمد نصیر شد و به اتهام توطئه علیه دولت بارها به زندان افتاد.۹۸ شریک 
تجاری محّمد نصیر، شیخ کاظم سمندر می نویسد امور تجاری او به خاطر 
آزارهای وقفه ناپذیر به کّلی مختل گردید.۹۹ در سال ۱۸۸۲-۱۳۰۰/۱۸۸۳ وی 

بار دیگر در رشت به زندان افتاد و در آنجا درگذشت.۱۰۰
اکبر  نبیل  لقب  بعدها  )که  قزوینی  سمندر، شیخ محّمد  کاظم  پدر شیخ 
گرفت( یکی دیگر از تّجار قزوین، سرسختی و مبارزه جویی نصیر را نداشت 
ولی در پایمردی در راه آمالش از او کمتر نبود. پدر او آقا رسول از پیروان 
شیخّیه بود که در کربال می زیست و باب را در سال ۱۲۵۸/۱۸۴۲ مالقات کرده 

سمندر ۹۳ و مازندرانی، ظهور الحق ۳۳۷.  ۹۵
قزوینی، ۸۸-۴۸۶ و سمندر ۲۱.  ۹۶

خاطرات حاج محّمد نصیر قزوینی، ضمیمه تاریخ سمندر ۱۸-۵۱۷. فقط بخشی از این   ۹۷
خاطرات در دست است.

همان جا، ۲۰-۵۱۸ و سمندر ۲۱۵.  ۹۸
سمندر ۲۱۵.  ۹۹

همان جا ۲۱۶.  ۱۰۰



۱۴۷ ساختار جامعۀ بابی   

بود.۱۰۱ به مانند برادران نهری شیخ محّمد نیز آموختۀ محضر سّید کاظم رشتی  
بود و به همین جهت نام فرزند خود را کاظم نهاد. پس از ایمانش به باب 
کسب کوچکی را آغاز کرد۱۰۲و خانه اش محّل اجتماع بابیان بود. در واقعۀ 
آزار و غارتی که  از موج  برغانی در شهر خود قزوین  مّلا محّمد تقی  قتل 
سکونت  هنگام  بعد  چندی  اّما  ماند.  امان  در  بودند  آن  دستخوش  بابیان 
موّقت در تبریز دستگیر شد. به دستور مّلا احمد مجتهد او را به سختی شّلاق 
زدند و به زندان انداختند. وی با ضمانت تاجری که شاهد رنج های او بود 
آزاد شد و از بیم این که در قزوین دوباره مورد چنین مجازاتی قرار گیرد با 
کمک آن تاجر دکان کوچکی در بازار تبریز برپا کرد.۱۰۳ همان هنگام باب را 
احتمااًلدر زندان چهریق مالقات نمود. باب بر رنج ها و تحقیری که بر شیخ 

کاظم رفته بود گریست و گفت: مرا شالق زدند، نه ترا.۱۰۴
در خراسان برخی از تّجار محّلی نیز به آیین باب پیوستند. از مهمّ ترین 
آنان می توان حاج عبدالمجید نیشابوری را نام برد. وی تاجر فیروزه و نوعی 
به داشتن بهترین معدن  شال اعال، احتمااًل ساخت کرمان، بود۱۰۵ و پدرش 
فیروزۀ نیشابور شهرت داشت.۱۰۶ از احتمال سابقۀ آشنایی او با شیخّیه چیزی 
نمی دانیم ولی وی از نخستین کسانی بود که در سال ۱۸۴۶ توسط مّلا حسین 
برای  آورد.۱۰۷ سپس  ایمان  باب  آیین  به  می گذشت  نیشابور  از  که  بشرویی 
تحقیق بیشتر به مالقات باب شتافت۱۰۸ و در مراجعت در مشهد به تجارت 
کاالهای نفیس مشغول گشت. در ابتدای واقعۀ طبرسی وی همراه مّلا حسین 
و جمعی دیگر از بابیان به سوی مازندران شتافت. وی نه تنها هزینۀ این گروه 
را با شال ها و فیروزه های گرانبها  پرداخت بلکه در میانۀ پنجاه سالگی خود 

همان جا ۱۷-۱۸.  ۱۰۱
شیخ محّمد مانند دیگر تّجار قزوین بیشتر به فروش ابریشم خام اشتغال داشت.   ۱۰۲

همان جا ۲۴-۳۰.  ۱۰۳
همان جا ۳۰.  ۱۰۴

فؤادی بشروئی، حسن. تاریخ دیانت بهائی در خراسان، به کوشش مینودخت فؤادی و   ۱۰۵
و  فؤادی،  پس  این  از   .۸۳-۹۵ بدیع/۲۰۰۷(   ۱۶۴ جدید  عصر  وهمن،)آلمان  فریدون 

مازندرانی، ظهور الحق ۱۶۲.
106  Nabil 125.

فؤادی همان جا.  ۱۰۷
ظهور الحق ۱۶۲.  ۱۰۸
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نیز در نبردهای طبرسی شرکت جست.۱۰۹ پس از شکست بابیان در طبرسی او 
به  دیگران  و  قّدوس  بارفروشی  علی  محّمد  با  همراه  و  کردند  دستگیر  را 
بارفروش بردند. سرکردۀ لشکریان دولتی شاهزاده مهدی قلی میرزا دریافت 
که دریغ است عبدالمجید با ثروتی که دارد به دست مردم کشته شود لذا او 
را نجات داد.۱۱۰ عبدالمجید با دادن صد تومان غرامت از زندان طهران فرار 
کرد، به مشهد بازگشت و به آیین بابی و سپس بهائی وفادار ماند. ۱۱۱ تقدیر 
آن بود که مرگ وی ۲۸ سال پس از واقعۀ طبرسی در سن هشتاد و هشت 
سالگی در سال ۱۲۹۵/۱۸۷۷ رخ دهد. آقا محّمد باقر نجفی اصفهانی معروف 
به آقا نجفی از دشمنان سرسخت بابیان-بهائیان که به دستور ناصرالّدین شاه 
از اصفهان به مشهد تبعید شده بود مهر خود را پای فتوایی گذارد که در آن 
حاجی  بسیار  کشاکش  از  پس  بود.۱۱۲  شده  اعالم  مرتد  عبدالمجید  حاجی 

عبدالمجید که حاضر به تبّری از آئین جدید نبود با این فتوا به قتل رسید.۱۱۳
آقا علی رضا تاجر شیرازی اگر چه زیاد شهرتی نداشت ولی نمونۀ کامل 
به شمار می رفت.  و مدرسه  بازار  بین  ارتباطی  و حلقۀ  بابی خراسان،  تّجار 
اصل او شیرازی بود ولی مدّت ها در مشهد اقامت داشت. زمانی طلبه بود و 
در مدرسۀ میرزا جعفر تحصیل می کرد و همانجا بود که با همشاگردی خود 

از  نبیل  میمیّه، روایات میرزا لطفعلی، و  تاریخ  از جمله  بیشتر گزارش ها درباره طبرسی   ۱۰۹
نقش او به عنوان خزانه دار در طبرسی یاد می کنند.

زواره ای تاریخ میمیه ۱۰۹.  ۱۱۰
سمندر ۱۷۵ و ملک خسروی تاریخ شهدای امر ج.۲، ۷۵.   ۱۱۱

شیخ محّمد باقر اصفهانی )پسر شیخ محّمد تقی(، معروف به آقا نجفی، وارث پدر و بانی   ۱۱۲
 ،۱۹۸-۹۹  ،۱/۱ ج.  الشیعه  اعالم  ن.ک.طبقات  بود  نجفی  خانوادۀ  مالی  عظیم  قدرت 
با حاکم وقت  آنان  و اختالف  نفوذ نجفی ها  و  ثروت  ۴۸-۲۴۷ و ج. ۱/۲، ۲۱۵-۱۷. 
اصفهان، ظّل السلطان بر تسّلط قانونی و مالی آن دو بر شهر، آنان را در تاریخ مجتهدان 
قرن نوزدهم ایران برجسته کرد. موضع ضّد بابی-بهائی که در واقعۀ برادران طباطبایی 

مشهود است، باعث رسوایی و ننگ او در منابع بهائی شد.
فؤادی ۹۰-۸۶ شرح کاملی از وقایعی دارد که به قتل عبدالمجید نیشابوری منجر شد. پسر   ۱۱۳
هوّیت  با  مّدتی  تا  مشهور شد  بدیع  لقب  به  بعدًا  که  بزرگ،  میرزا  عبدالمجید،  حاجی 
بابی-بهائی پدرش در کشاکش بود. سرانجام بهائی شد و در مالقاتی با بهاءاللّه در عّکا 
مأمور رساندن لوح بهاءالّله به ناصرالّدین شاه قاجار گردید. وی در حین اجرای مأمورّیت 
خود در زیر شکنجه جان داد و در جرگۀ شهدای آیین بهائی در آمد. کشتن او شش سال 
پیش از کشتن پدرش حاجی عبدالمجید رخ داد. در مورد مأموریّت و سرنوشت میرزا 

بزرگ هم چنین ن.ک. امانت – وهمن، از طهران تا عّکا ۴۰۴-۱۳.



۱۴۹ ساختار جامعۀ بابی   

باب  به  وی  ایمان  بست.۱۱۴  برادری  عقد  )قّدوس(  بارفروشی  محّمد  مّلا 
و  وی  باشد.۱۱۵  بوده  قّدوس  با  او  گفتگوهای  و  دوستی  خاطر  به  می تواند 
قدّوس و مّلا حسین هر سه در یک گروه بودند.۱۱۶ می گویند هنگام عزیمت 
بابیان از خراسان به مازندران قّدوس خود را از عهد برادری کنار کشید زیرا 
تصّور نمی کرد آقا علی رضا قادر به اجرای دقیق این عهد محکم باشد.۱۱۷ با 
این حال سابقۀ عضوّیت وی در حلقۀ خراسان موجب شد آقا علی رضا به 
دعوت مّلا حسین برای جهاد پاسخ گوید و متعّهد کمک های مالی به بابیان 
خراسان شود. در غائله سال ۱۸۴۸ در مشهد هنگامی که آقا علی رضا خود را 
برای رفتن به مازندران همراه دیگر بابیان آماده می ساخت سام خان ُارس، 
بیگلربیگی مشهد او را دستگیر کرد و به اّتهام ارتداد به شّلاق بست و مبالغ 
زیادی از او اّخاذی نمود.۱۱۸ بعدها، شاید به خاطر مشکالت اقتصادی، آقا 

علی رضا کار تجارت را رها کرد و به فروش غّلات پرداخت.۱۱۹ 
حاجی عبدالجواد یزدی که با مّلا عبدالخالق یزدی خویشاوندی داشت۱۲۰ 
از نخستین کسانی بود که از همان ابتدا توسط آقا علیرضا به نهضت بابی 

فؤادی ۱۰۰-۱۰۱.  ۱۱۴
فؤادی همانجا. این کار در میان طّلاب امری عادی بود. چنین عهدی نه تنها در امور   ۱۱۵
روزانه مثل اشتراک در حجره و غذابود بلکه ایشان را در داشتن گرایش های مشترک و یا 
ارتباطاتی موجب گروه بندی و  پایان تحصیالت چنین  از  کارآموزی کمک می کرد.پس 
کرباسی.  ابراهیم  و حاجی  باقر شفتی  ملّا محّمد  مثل  بین مجتهدین می شد  همبستگی 

ن.ک. قصص العلماء ۱۴۰.
مازندرانی، ظهورالحق ۱۷۴.ظاهرًا فاضل مازندرانی اطالعات خود را از شخصی به نام   ۱۱۶
معین السلطنه ۶۲-۶۳  در  مؤمن  سّید  آقا  همان  شاید  وی  که  آورده  به دست  عبدالمؤمن 

است. 
فؤادی ۱۰۰-۱۰۱.    ۱۱۷

همان جا. سام خان ُارُس فرماندۀ کلّ فوج بهادران بیگلربیگی مشهد بود )روضةالصفا ۱۰،   ۱۱۸
۳۲۹، ۲۰-۴۱۶(. وی نخستین مامور دولت بود که از فّعالیّت های ملّا حسین در مشهد با 
خبر شد و مراتب را به حسام میرزا حکمران خراسان خبر داد )روضةالصفا ۱۰، ۴۲۲. هم 

چنین ن.ک 
Sheil, M. Glimpses of Life and Manners in Persia, (London 1856) 141.

عّلاف، احتماال فروشندۀ علوفه. فؤادی ۱۰۰.  ۱۱۹
فؤادی ۱۲۳. در بین خویشان مّلاعبدالخالق، بابی های دیگری نیز بودند. برادر زاده اش   ۱۲۰
محّمد حسن مذّهب )تزیین کننده کتاب(، و میرزا محّمد حسین اعتضاد االطّبا داماد وی 

که طبیب بود. 



باب و جامعۀ بابی ایران  ۱۵۰

پیوست.۱۲۱ وی یکی از دالّالن مورد اعتماد در بازار مشهد بود ولی در واقع 
به صورت نمایندۀ تّجار شهر مشهد عمل می کرد. دامادش که او نیز بابی بود 
نمایندگی تجارتی دایی باب را که در یزد ساکن بود داشت.۱۲۲ ارتباط آنان با 
دایی های باب در شیراز و بوشهر می تواند گویای چگونگی آشنایی تّجاری 
مانند عبدالجواد و آقا علی شیرازی با نهضت بابی باشد. خط تجارتی بین 
شیراز- مشهد که این بازرگانان در آن فّعال بودند و شعبات آنان در طبس، 
یزد و بوشهر، شبکه ای به وجود آورده بود که اغلب می توانست با علمای 

شیخی سراسر ایران در ارتباط باشد.
در شیراز و بوشهر روی آوری تّجار به آیین باب به خاطر مشکالتی که در 
سال ۱۸۴۵ باب دچار آن شد با موانعی روبرو گردید.با آنکه در آغاز توّجه 
گروهی از تّجار از طریق دایی های باب به آن نهضت جلب شد ولی بعدها 
ایشان میرزا احمد  پیوستند. یک نمونه  بابیان  به گروه  آنان  از  اندکی  فقط 
شیرازی ایشیک آغاسی است. وی از خانوادۀ تّجار بزرگ بود و بعدها کتابی 
در تاریخ عمومی نوشت که شامل برخی اطالعات تازه دربارۀ باب و آغاز 
نهضت بابی نیز بود. هنگامی که اّدعاهای باب به تدریج آشکار و اعالم شد 
وی دچار تردید و تشویش گردید و انتقاداتی نیز بر پیروان باب وارد ساخت. 
ظاهرًا او تنها کسی نبود که با چنین وضعی روبرو شد. منابع بابی از تّجار 
دیگری گفتگو می کنند که پس از مذاکره با مّلا حسین و مقّدس در شیراز  
رویکردی موافق به باب داشتند.۱۲۳ ولی تنها از نام آنان که به باب وفادار 
بودند آگاهی داریم: میرزا عبدالحسن شیرازی که باب را در سفر حج مالقات 

کرد، آقا محّمد کریم شیرازی و حاجی میرزا محّمد. 
اّدعای باب برای خانوادۀ مادری باب، که بعدها ˝خاندان افنان˝ نامیده 
شد، معضل بزرگی به وجود آورد. بزرگترین و کوچکترین دایی او حاجی سّید 
محّمد و حاجی سّید حسن علی که هر دو ساکن یزد بودند به طور کّلی اّدعای 
کردند و او را به خاطر اعتقادات کفرآمیزش مورد توبیخ و  پیامبر شیراز را رّد 
سرزنش قرار دادند.۱۲۴ اّما حاجی میرزا سّید علی که از دو دایی دیگر به باب 

همان جا.  ۱۲۱

همان جا.  ۱۲۲
.Nabil 65 ،۳۶ همدانی، تاریخ جدید  ۱۲۳

.Amanat, RR, Ch. 3 ن.ک. به بخش افنان در  ۱۲۴
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نزدیک تر بود از همان آغاز اّدعای او را پذیرفت و دلبستۀ آیین بابی شد و 
هنگامی که پس از اعالم اّدعای باب خانوادۀ او با حالتی از خجلت و بیم 
با این واقعه روبرو گشتند، میرزا سّید علی به پشتیبانی بی دریغ از  از آینده 
خواهرزادۀ خود برخاست. در بازگشت باب از سفر حج در سال ۱۲۶۱/۱۸۴۵ 
سّید علی در نامۀ مهمی از بوشهر خطاب به برادرش ایمان محکم و بی خدشۀ 
خود را به باب اعالم نمود.۱۲۵ چند ماه بعد در طّی نخستین بلوای ضد بابی 
در شیراز که منجر به دستگیری باب توسط حسین خان آجودان باشی حاکم 
آن شهر شد میرزا سّید علی با گذاردن ودیعه ای موجبات آزادی او را فراهم 
ساخت و خود ضمانت باب را بر عهده گرفت.۱۲۶ حّتی پس از خروج باب از 
شیراز ارتباطش را با او از دست نداد. در سال ۱۲۶۵/۱۸۴۹ که باب در قلعۀ 
چهریق زندانی بود میرزا سّید علی به دیدار او شتافت و برای آخرین بار باب 
را مالقات کرد. چند ماه بعد وی به دستور میرزا تقی خان امیر کبیر همراه با 
چند تن دیگر از بابیان در طهران دستگیر شد. هنگامی که وی و شش تن 
دیگر از بابیان، که اینک به ˝شهدای سبعه طهران˝ مشهورند، حاضر به تقّیه 
نشده و در ایمان خود به باب تاکید نمودند، به اّتهام فساد عقیده و توطئه 
جمله  از  طهران  سرشناس  تّجار  از  تن  چند  رسیدند.  قتل  به  دولت  علیه 
وسایل  وثیقه  دادن  با  و خواستند  وساطت شده  به  ملک التّجار شهر حاضر 
آزادی او را فراهم آورند و جانش را نجات دهند ولی او ˝تقاضای ایشان را 

رد کرد و به حکم قتل خود گردن نهادــ˝ ۱۲۷ 

بابیان پیشه ور

نقل شده )۳۱-۲۵(. نویسنده معتقد  افنان  خاندان  نامه در کتاب فیضی  این  از  بخشی   ۱۲۵
است که نویسندۀ این نامه ها برادر بزرگ تر حاجی سّید محّمد است. اّما مضمون نامه و 
این نکته که دیگر برادران در آن زمان عالقه ای به ادعای جدید نشان ندادند، و حضور 
حاج سّید علی در بوشهر در آن زمان ثابت می کند که نویسنده کسی جز حاج سّید علی 

نیست. 
Nabil 151، ن.ک. به میرزا حبیب الّله تاریخ ۴۶- ۴۵، کاشانی، نقطةالکاف ۱۱۳.   ۱۲۶

Nabil 442-64  ۱۲۷. گزارش کامل این واقعه در منابع مختلف از جمله در کاشانی، نقطةالکاف 
۲۲۲-۲۱۵ آمده است. هم چنین ن.ک به:  

Momen, M. The Babi and Baha’i Religions, 1844-1944: Some Contemporary Western 
Accounts. (Oxford 1981.) 100-105. Hereafter cited as Momen.
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دستاورد بزرگ تّجار بابی این بود که توانستند افراد دیگری از اصناف 
تبلیغ  که  آن  با  نمایند.  باب جذب  آیین  به  را  پیشه وران  از جمله  گوناگون 
بین  باال گرفتن اختالف  به  بعدها  نداد )جز در زنجان که  دسته جمعی رخ 
ساکنان بابی و غیر بابی شهر در ۱۸۵۰-۱۸۴۹ انجامید( کسان زیادی از طریق 

تّجار و علماء با آیین باب آشنا شدند و به آن ایمان آوردند.۱
برای  خوبی  نمودار  می گذشت  ایران  غرب  و  مرکز  از  که  تجارتی  راه 
گسترش آیین بابی در میان بازرگانان ساکن آن مناطق و مشتریان و همکاران 
ایشان بدست می دهد. سفر زیارتی حاجی میرزاجانی به عتبات در ۱۸۴۴-
۱۸۴۳ در واقع سفر تجارتی نیز بشمار می رفت. هم چنین می بینیم ذبیح نیز در 
سال های ۱۸۴۹ و ۱۸۵۴احتماال ًبه همان خاطر در بغداد بوده است.۱۲۹ پیش 
از سال ۱۲۶۴/۱۸۴۸ حاجی میرزا جانی ˝به منظور تجارت˝ ۱۳۰ در بارفروش 
بوده است. ایمان گروهی از تولید کنندگان کاال و بازرگانان محّلی که در آن 
زمان در کاشان در حلقۀ آشنایان میرزا جانی و ذبیح بودند می تواند معّرف 
بر  باشد. عالوه  نیز  ایران  دیگر شهرهای  در  بابی  ترکیب جامعۀ  چگونگی 
برادران کوچک تر حاجی میرزا جانی یعنی میرزا احمد و آقا محّمدعلی،۱۳۱ 

گوبینیو، با توّجه به رابطۀ بین پیشه وران و تّجار، می نویسد: ˝بسیار واضح است که این   ۱
همکاری های سازمان داده شده، از سویی با حمایت تّجاری که برای آن ها کار می کردند 
و از سوی دیگر به وسیله مّلا هایی که شأن آن ها ایجاب می کرد تا توده مردم را به دور 
حّتی  و  صنعتگران  کارآموزان،  نفع  به  و  می شد  حمایت  خشنودی  با  کنند  جمع  خود 

استادان صنایع بود. ˝ 
(Gobineau, Trois ans en Asie, translation cited in Issawi Economic History of Iran 37)

.a۴۱/b۳۹ ذبیح مثنوی  ۱۲۹
کاشانی، نقطةالکاف ۱۷۵-۷۶.  ۱۳۰

گلپایگانی کشف الغطاء )۴۵( و کواکب الدّریه ج. ۱، )۹۲-۹۰( معتقدند که برادر چهارمی   ۱۳۱
نیز وجود داشت ولی ناطق )تاریخ امری کاشان ۴( که از صّحت بیشتری برخوردار است 
بر این امر صحه نمی گذارد. در مورد میرزا احمد و سرنوشت او ن.ک: همدانی، تاریخ 

جدید ۳۹۱ )پاورقی(، احمد روحی کرمانی )؟( هشت بهشت ۲۸۲،
Browne, E.G. The Traveler’s Narrative Written to Illustrate the Epi-
sode of the Bāb. (Cambridge 1891) 332, 371. Hereafter cited as Brow-
ne TN. Balyuzi, Hassan M. Edward Granville Browne and the Bahá’í Faith 
(London, George Ronald, 1970) 64. Hereafter cited as: Balyuzi.



۱۵۳ ساختار جامعۀ بابی   

باید از میرزا مهدی کامرانی باف،۱۳۲ حاجی سّید محمود،۱۳۳ میرزا آقا تاجر 
کاشانی ۱۳۴ و حاجی میرزا محّمد رضا مخملباف کاشی۱۳۵ نام برد که جملگی 
یا تاجر و یا از تولیدکننده گان کاال و در ارتباط تجارتی با آنان بودند. برای 
هند،  با  و  داشت  مخمل بافی  کارگاه  چندین  مخملباف  رضا  محّمد  مثال 
نظر  به  چنین  ترتیب  همین  به  بود.۱۳۶  تجارتی  ارتباط  در  بغداد  و  استانبول 
می رسد که میرزا جانی و ذبیح از صادر کنندگان تولیدات ابریشمین به قفقاز 

و به بغداد بودند.
در اصفهان نیز ایمان تعداد چشمگیری از اصناف و تّجار به آیین بابی به 
خاطر کوشش های مّلایانی بود که بابی شده بودند ولی خانواده نهری نیز در 
این امر شرکت داشتند. نام و لقب برخی از بابیان اصفهان گویای حرفۀ ایشان 
نیز هست: جعفر گندم پاک کن، احمد صّفار )روی گر(، حسین مسگر،۱۳۷ و 
علی محّمد سّراج )چرم کار(.۱۳۸ اینان جملگی لقب ملّا را نیز ابتدای نام خود 
داشتند. در موارد دیگر کسانی مانند کاظم بّنا در کرمان،۱۳۹ مهدی کوره پز، 
در  بابی  صنعتگران  از  جملگی  ُمذّهب  جعفر  و  نمدمال،  موسی  محّمد 
مّلا  لقب  که  پنداشت  چنین  می توان  داشتند.۱۴۰  استاد  لقب  که  نی ریزبودند 
نشان  داشتند،  اشتغال  خویش  کسب  و  حرفه  به  که  حالی  در  اینان،  برای 
معلومات و سواد ایشان و یا سابقۀ تحصیالت دینی بود و همین حقیقت است 
که سبب موفقّیت بابیان را در تبلیغ جمع بزرگی از میان اصناف با سواد بیان 

می دارد.
تاریخ امری کاشان ۵-۴ و Nabil 221. میرزا مهدی در سال ۱۲۶۸ ق. در طهران اعدام شد.   ۱۳۲
وقایع اتفاقیه شماره ۸۲، و خاطرات آقا حسین آشچی در تاریخ شهدای امر ج. ۳، ۱۲-

.۳۱۰
۱۳۳ ناطق اصفهانی، تاریخ امری کاشان ۳.

سمندر ۲۲۷.  ۱۳۴
معین السطنه تبریزی، حاجی محّمد بن عبدالباقی. تاریخ امر ]بهائی[. محفظۀ آثار مّلی   ۱۳۵

بهائی ایران. نسخ آ و ب. ۷۵. از این پس: معین السلطنه.
۱۳۶ همان جا.

۱۳۷ نبیل، اسامی حاضرین در طبرسی، ۴۲۱، شماره های ۱۱۵، ۱۱۶.   
۱۳۸ مازندرانی، ظهور الحق ۱۰۵.

همان جا ۳۹۸.  ۱۳۹
140  Nicolas A. M. B., Le Béyan arabie: Le Livre sacré de Bábyst. (Paris 1905.) 402

به روایتی بابی ناشناسی را نقل می کند.



باب و جامعۀ بابی ایران  ۱۵۴

گندم  جعفر  اصفهان  در  بابی  جنبش  دوران  نخستین  موفّقیت های  در 
پاک کن مقام خاّصی دارد. نبیل زرندی او را نخستین کسی می داند که در 
اصفهان ˝به خاطر دوستی نزدیک با مّلا حسین˝ ۱۴۱ به جنبش بابی پیوست،۱۴۲ 
و وقتی باب در سال ۱۲۶۲/۱۸۴۶ وارد اصفهان شد با او مالقات کرد و شّدت 
کید به این که گندم پاک کن از نخستین مؤمنان به  ایمانش افزون گشت.۱۴۳ تأ
این آیین در اصفهان بوده شاید به خاطر پایگاه ناچیز اجتماعی و فرودستی 
اوست. منابع بابی ایمان کسی مثل گندم پاک کن و سرانجام او را که در قلعۀ 
طبرسی۱۴۴ جان خود را بر سر این ایمان گذارد نمونه ای از توّجه و روی آوری 
تهی دستان و طبقۀ فقیر جامعه به این پیام جدید می دانند. خود باب بر این 
امر تاکید دارد: ˝در ارض صاد که در ظاهر اعظم اراضی است در هر گوشۀ 
مدرسۀ آن الیحصی عبادی هستند که به اسم علم و اجتهاد مذکورند در وقت 
جوهرگیری گندم پاک کن قمیص نقابت را می پوشد. اینست سّر کالم اهل 
بیت در ظهور که می گردد اسفل خلق اعالی خلق و اعالی خلق اسفل خلق.˝ 
)پست ترین مردم شریف ترین و شریف ترین مردم پست ترین خواهند شد.(۱۴۵ 

تماس های شخصی و ارتباطات شغلی و صنفی عامل دیگری در توسعۀ 
آشنایی پیشه وران شهرهای مختلف با باب و پیام او شد. برای مثال، آقا علی 
اکبر نّجار و آقا محّمد حناساب ابتدا توسط مّلا حسین با ظهور باب آشنا 
شدند. آقا سّید عبدالّرحیم که یکی از کدخدایان دهکدۀ سیاف شاد متعّلق به 
از علی اکبر نجار شنید.۱۴۶ در  حجةاالسالم شفتی بود و خبر ظهور باب را 
دوست  با  خود،  دهکدۀ  در  سرقتی  از  شکایت  برای  اصفهان  به  سفری 
نزدیکش علی اکبر مالقات کرد و احتمااًل قیّوم االسماء را که به خط قرمز 
)شنجرفی( نوشته شده بود نزد او دید. علی اکبر نّجار به او گفت که آن نوشته 
را از ˝شخصی دانا˝ که به تازگی از شیراز وارد شده دریافت داشته است. وی 

141  Nabil 99.

همان جا.  ۱۴۲
آیتی، کواکب ۷۱ و معین السلطنه ۹۸ هر دو به این خواب اشاره دارند که به شناخت باب   ۱۴۳

توسط مّلاجعفر در اصفهان انجامید.

.Nabil 99 ،۲۰۲ کاشانی، نقطةالکاف  ۱۴۴
بیان ۸/۱۴، ۲۹۶. نه ترجمه فرانسوی نیکال IV, II, 113 Nicolas, Le Béyan و نه روایت   ۱۴۵

Nabil از نقل قول باال )۹۹( هیچ یک دقیق نیست. 

محفظه مّلی آثار امری، شماره ۱۰۲۸ د. یادداشت های متفّرقه ۳۲-۳۳.  ۱۴۶



۱۵۵ ساختار جامعۀ بابی   

سپس به دوست خود توصیه کرد که به ناحیه درب کوشک برود و در آنجا 
مّلا حسین را که سبب ایمان او شده بود دیدار نماید و ایمان خود را به آیین 
باب به او اعالم دارد. هنگام اقامت باب در اصفهان وی در سال ۱۲۶۳/۱۸۴۷ 
به  را  او  آن  در  که  کرد  دریافت  باب  از  توقیعی  و  شتافت  او  مالقات  به 

عالی ترین القاب ستوده بود.۱۴۷
شمار پیشه وران، کارگران متخّصص، و صاحبان کارگاه های صنعتی که به 
آیین باب پیوستند در سال های ۱۸۵۰-۱۸۴۸ به تعداد قابل مالحظه ای رسید. 
آمار دقیقی از تعداد و هوّیت و نوع پیشۀ این دسته از بابیان در دست نیست 
که بر آن اساس بتوانیم برآورد دقیقی ارائه دهیم. ولی نام کسانی که در وقایع 
طبرسی، زنجان و نی ریز شرکت داشتند نشان حضور تعداد قابل توّجهی از   
اصناف ایران با مشاغل گوناگون در این وقایع است. از جمله در میان چندین 
صد نفر شرکت کنندگان واقعۀ طبرسی چهل و یک تن اصفهانی بودند که 
هوّیت شغلی سی و دو نفر از ایشان معلوم است. سوای هشت مّلا و طلبه، 
بیست و دو تن از پیشه وران و بافندگان و صنعتگران حضور داشتند: یازده بنا، 
پنج بافندۀ پارچه های دستباف، )یک بافنده با چرخ دستی، دو گره زن و دو 
تن که در زدن طرح بر روی پارچه ماهر بودند(. چهار کارگر ماهر دیگر )یک 
مسگر، یک روی گر، یک چرم کار، و یک گندم پاک کن( و چهار مغازه دار و 
کاسب )دو عّطار، یک قّصاب، و یک داّلل پارچه(. از چهل یک اصفهانی 
در طبرسی چهل تن ایشان کشته شدند و یک نفر ˝بقّیةالسیف˝ جان به در برد 

ولی بعدا او را در طهران به قتل رساندند.۱۴۸
اگر بتوانیم وضع گستردۀ شغلی شرکت کنندگان قلعۀ طبرسی را مالکی 
برای چگونگی شکل گیری جامعۀ بابی در سراسر ایران قرار دهیم، باید به 
جرأت بگوییم که پس از علماء و روحانیون طبقۀ اصناف و پیشه وران بزرگترین 
شکل   ۱۲۶۴/۱۸۴۸ سال های  حدود  در  را  بابی  جامعۀ  که  بودند  گروهی 
می داد. به طور کّلی از هوّیت ۲۲۲ نفر شرکت کنندگان قلعۀ طبرسی که بر ما 
معلوم است شصت درصد ایشان مّلایان درجۀ متوّسط و یا پایین بودند، ۲۶ 
در صد از اصناف و ۸ در صد از مّلاکین، و باقی ۶ در صد را تّجار، کارمندان 

۱۴۷ همان جا و مازندرانی، ظهور الحق ۱۰۱.
بعد  به جدول صفحۀ  طبرسی  واقعۀ  در  مشاغل حاضرین  و  پراکندگی جغرافیایی  برای   ۱۴۸

مراجعه کنید.
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۱۵۷ ساختار جامعۀ بابی   

دولت و دیگر مشاغل تشکیل می دادند. از ۱۳۶ تن دیگر بیشتر آنان پیشه وران 
خرده پا و یا روستاییانی بودند که به خاطر مشاغل فرودستشان )و یا بخاطر 
کمبود اسناد و مدارک( تعیین دقیق شغل ایشان میّسر نیست. حضور تعداد 
فراوان ˝ فقرا، کاسبان بازاری، سادات و طّلاب˝۱۴۹ در قیام زنجان نمایشگر 
غلبۀ ترکیب شهری ایشان است، از جمله: سه آهنگر، )حاجی کاظم، مشهدی 
عباس، و استاد مهرعلی که با هم یک توپ صحرایی برای دفاع از بابیان 
استاد  و  زنجان  وقایع  تاریخ  نویسندۀ  سائل  )استاد  دوز  دو کاله  ساختند(، 
خلیل(، یک عّطار، یک کفاش، یک نّجار، یک رنگرز، یک خّیاط، یک 
توتون فروش، یک باغبان و یک باروت ساز. سوای آن در میان مدافعین 
زنجان هم چنین دو توپچی، یک چاپار، یک درویش، یک دزد سابق و چند 

لوطی نیز حضور داشتند.۱۵۰
موّثری  رهبری علماء نقش  با  دیگر  بار  اصناف  سال ۱۲۶۸/۱۸۵۲ طبقۀ 
ایفاء کردند. صادق تبریزی )قناد(، مّلا فتح الّله قمی )حّکاک( که پسر یک 
صّحاف بود دو تن از سه سوء قصد کننده به جان ناصرالدین شاه بودند و 
کارمندان  خرده پا،  زمین داران  بابی،  تّجار  از  بزرگی  جمع  با  همراه  بعدها 

دولت که از سراسر کشور دستگیر شده بودند در طهران به قتل رسیدند.۱۵۱ 
عالوه بر طبقاتی که در باال نام بردیم، توّجه برخی از تّجار یهودی تربت 
حیدریه که تازه به اسالم گرویده بودند و جدیداالسالم نامیده می شدند به 
آیین باب جلب شد. اینان که اصلشان از شهر یزد بود پس از سال ها سرکوب 
و آزار سرانجام در سال های ۱۸۴۰-۱۸۳۹ مجبور به قبول اسالم شدند ولی 
مخفیانه به آیین خود پای بند بودند۱۵۲ در سال ۱۸۵۰ که مّلا احمد ازغندی 

میرزا حسین زنجانی، تاریخ. محفظه مّلی آثار بهائی نسخۀ ۳۰۳۷، برگ ۱  ۱۴۹
و  یادداشت   چندین  از  که  است  زنجان  در  از حاضرین  کمی  تعداد  تنها  اسامی  این ها   ۱۵۰
خاطرات گردآوری شده: میرزا حسین، تاریخ؛ آقا عبداالحد زنجانی ˝خاطرات شخصی˝ 
 E.G. Browne, Journal of the Royal Asiatic Society (1897) 29 and ترجمۀ ادوارد براون
862-761.؛ و روایت هاشم فتحی مقّدم خلخالی در محفظه مّلی آثار امری شماره ۳۰۳۷.

برای تحلیل کّمی پیشینه، شغل و پراکندگی بابیان اّولیه ن.ک به:  ۱۵۱
Momen, M. “The Social Basis of the Bābī Upheavals in Iran (1848-53): A Preliminary 
Analysis” International Journal of Middle East Studies 15 (May 1983) 157-83.

فؤادی ۸۱-۱۷۹. هم چنین ن.ک. ف. لوی تاریخ یهود ایران ج. ۲، ۶۳۴؛     ۱۵۲
W. J. Fischel “The Jews of Persia 1795-1940” in: Jewish Social Studies 12 (1950) 119- 
60 (124 and sources in footnote 18); RS X, 248; Amanat, Mehrdad. Jewish Identities in 
Iran, Resistance and Conversion to Islam and the Baha’i Faith, B. Tauris 20013, 47-50.
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دستگیر و به تربیت حیدریه تبعید گردید شش تن از این یهودیان که با او در 
ارتباط بودند عالقۀ خود را به دین جدید نشان دادند، گرچه ایمان واقعی 
ایشان چند سال بعد رخ داد.۱۵۳ به همین کیفیّت برخی از یهودیان همدان 
هنگام اقامت طاهره در آن شهر به این آیین جذب شدند. انگیزۀ پیوستن این 
بهودیان را به آیین باب باید در عکس العمل ایشان به سرکوب ها، اجبار در 
تغییر دین به اسالم، و زیر نظر بودن سخت  و پی گیر ایشان جستجو نمود. در 
دهه های بعدی آن قرن جمع کثیری از یهودیان ایران باب و سپس بهاءالّله را 
ظهور موعود خود دانسته و به این آیین پیوستند. این گروش به آیین جدید نه 
احساس  برای  بلکه  دین کهن  یافتن  باز  یا  و  ثروت  رفاه،  امنیت،  به خاطر 
همبستگی با گروهی بود که در مقابل هجوم دشمنانش ایستادگی می کردند 

و آرزومند رهایی از ظلم بودند. 
بازرگانان و پیشه ورانی که به آیین باب پیوستند فقط در صد ناچیزی از 
صنف خود بودند ولی ایمان ایشان نشان دو بحران در جامعه بود، بحران 
طول  در  بابی  دیانت  که  نیست  تعّجب  جای  اخالقی.  بحران  و  اقتصادی 
خطوط عمدۀ تجارتی ایران گسترش یافت و تقریبًا در همۀ مراکز اقتصادی 
ایران هوادارانی یافت. باز شدن بازارهای ایران بر کاالهای خارجی موجب 
تغییراتی در شبکۀ مبادالتی بازرگانان شده بود. گروش به آیین جدید نشان 
وجود امکانات بالقوه ای در نسل جوان تّجاری بود که در این نهضت جدید 
برای افق های روشنفکری رو به گسترش خود جایی یافته بودند. اخالق منّزه 
و سوابق تفّکر عرفانی ایشان وسیله ای شد که آمال و آرزوهایشان را به مرحلۀ 
شرکت در تحقق ملکوت الهی بر روی زمین بکشاند به ویژه این که یکی از 
خودشان رهبر این نهضت بود. برای بسیاری از این تّجار جوان که با جریانات 
رمزی و باطنی بیگانه نبودند، تنها راه ممکن برای بازسازی ماّدی-اخالقی 
در  اقدامی  به  تّجار  دیگر  تشویق  بجای  بود.  تحّول رستاخیزی  جامعه یک 
در  که  تغییراتی  سابق،  به وضع  بازگشت  یا  و  ماّدی  زیان های  جبران  مورد 
فضای اقتصادی رخ می داد ایشان را بیش از پیش در جهاد اخالقی خود 
کوشا می ساخت. کشیده شدن به سوی امور باطنی و آرمان های هزارۀ ظهور 
موجب گردید که آنان به انحطاط های اخالقی اگر نه به نظر انزجار ولی به 
نظر انتقادی و با گذشت از زندگانی ماّدی بنگرند. این البّته به معنای پشت 

فؤادی ۱۰۱، ۱۸۱-۸۲.  ۱۵۳
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بلکه  نبود.  تّجار  طبقه  روابط  بر  غالب  و هنجارهای  رسوم  به  ایشان  کردن 
کید  ایمان ایشان به پیامی عمیقًا معنوی، حّداقل آن طور که آنان می دیدند، تأ
به وفاداری و وابستگی به ارزش های رایج در طبقه اجتماعی خود بود. اّما 
سیر  نتوانست  بابیان  در صف  تّجار  نهضت حضور  این  نخستین  دوران  در 
وقایع را به سوی اعتدال بیشتری بکشاند. بر عکس تاجران بابی به میل خود 
ترویج  بابی  مّلایان  که  شدند  کشانده  ظهور  هزارۀ  انتظارات  از  جریانی  به 
می کردند. تنها پس از سال ۱۸۵۲ و حذف عوامل تندرو از ا ین نهضت بود 
که بازماندۀ تاجران بابی توانستند آمال و اهداف اخالق تجاری خود را در  

ارزش های اخالقی دین بهائی متبلور یابند.

نو کیشانی از اهل دیوان

تنها طّلاب و علمای دینی و طبقه تّجار و گروه های وابسته به آنان هدف 
تبلیغ فّعاالن بابی نبودند. هم در طهران و هم در شهرستان ها اعضای پایین 
رتبه اداری )اهل دیوان( و افرادی در حاشیۀ دستگاه دولتی قاجار به این ندا 
جوان  فرزندان  را  اّولیه  بابیان  اصلی  هستۀ  طهران  در  دادند.  مثبت  پاسخ 
مأموران دربار، مستوفیان، امیران قشون و هم چنین اجزای پایین رتبه در دیوان 
تشکیل می داد. در شهرهای دیگر بویژه در خراسان و آذربایجان بابیان در 
میان خاندان های محّلی دیوانی حضور داشتند. بطور کّلی نمی توان گفت که 
این نودینان معّرف جناح خاّصی از سازمان اداری قاجار بوده و یا به خاطر 
جاه طلبی های سیاسی بابی شده بودند. حّتی در برخی موارد پس از ایمان به 
این  کمتری  موارد  در  می کردند.  رها  را  خود  دولتی  شغل  داوطلبانه  باب 
بود.  دولتی  سازمان های  در  خدمت  از  ایشان  محرومیت  موجب  نوآیینی 
آشنایی با تفّکرات شیخی البّته در این ایمان بی تاثیر نبود ولی نباید عوامل 

دیگر را از نظر دور داشت.
با  طریقی  از  و  پیوست  بابی  آئین  به  طهران  در  که  کسانی  نخستین  از 
دستگاه دیوان هم بی ارتباط نبودند میرزا حسینعلی نوری )وفات ۱۳۰۹/۱۸۹۲( 
نخستین  زیاد  احتمال  به  وی  است.  بهاءالّله(  )بعدها  بهاء  به جناب  ملقب 
نبیل  داد.۱۵۴  مثبت  پاسخ  پیام جدید  به  که  است  دیوان  اهل  میان  در  کسی 

منابع اّولّیه و بسیار دربارۀ زندگانی و اندیشه های بهاالّله، از جمله آثار خود وی نیاز به   ۱۵۴
بهاءاللّه شمس  بحث جداگانه دارد. برخی از این منابع عبارتند از: حسن م. بالیوزی، 
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نورالّدین  ملّا محّمد  ملّا حسین بشرویی در طهران  اقامت  می نویسد هنگام 
حسین  ]مّلا  بابی  فّعال  یک  از  نامه ای  نوری  خاندان  کودکان  معّلم  نوری 
بشرویی[ به دست میرزا حسین علی داد و او بالفاصله با شوق فراوان به آن 
پاسخ مثبت گفت.۱۵۵ اّما فّعالّیت علنی او در طهران به عنوان بابی در سال 
۱۸۴۷ آغاز شد و از آن پس در حوزۀ بابیان طهران به فّعالّیت پرداخت.۱۵۶ 
دیگر افراد خاندان بزرگ میرزا حسین علی نیز بزودی به این آیین پیوستند از 
جمله: میرزا یحیی )بعدها ملقّب به صبح ازل( برادر کوچک تر بهاءالّله، میرزا 

موسی و چهار برادر دیگر، یک عمو و یک برادرزاده.۱۵۷ 
میرزا حسین علی )بهاءالّله( در سال ۱۲۳۳/۱۸۱۷ در طهران به دنیا آمد.۱۵۸ 
خاندانش از مّلاکین مازندران و پدر و پدر بزرگش دارای خانواده ای بزرگ 
با خدم و حشم در منطقۀ میانرود در بخش نور مازندران بودند.۱۵۹ پدرش 
میرزا عباس )معروف به میرزا بزرگ( نوری از استادان مسّلم خوشنویسی در 
اوایل دهۀ ۱۸۱۰به طهران مهاجرت  اّولیۀ عصر قاجار بود.۱۶۰ وی در  دوران 
به خاطر  نیز  و  از هنرمندان  قاجار  و تشویق شاهان  پشتیبانی  به خاطر  کرد. 
امتیاز مازندرانی ها در اشغال مناصب دولتی )و به خاطر هم شهری بودن با 
حقیقت، )جورج رنالد، اکسفورد بدون تاریخ چاپ(؛ ملک خسروی، اقلیم نور )طهران 
۱۱۸ بدیع/ ۱۹۶۲( شامل مطالب تازه ای دربارۀ بهاءالّله و پیشینۀ خانوادگی اوست؛ سه 
مقاله زیر عنوان BAHA’ALLAH در دانشنامه اسالم EI1 به قلم براون E.G. Browne، در 
EI2 به قلم باوزانی A. Bausani، در دانشنامه ایرانیکا EIr به قلم خوان کول (J.Cole) و در 
موژان مؤمن Momen, Religions 177-306؛ سوای منابع دست اّول بابی – بهائی از جمله 
تاریخ نبیل که به جزئیات به تاریخ حیات بهاءالّله پرداخته برخی منابع دیگر نیز از اهّمیت 
قزوینی  جواد  میرزا  Browne Or. MSS no. F.57 (9)؛  دهجی  مهدی  سّید  برخوردارند: 
Browne, Or. MSS no, 26 که ترجمۀ آن به انگلیسی در Browne, Materials 3-11 آمده 

است؛ عّزیه خانم، تنبیه النائمین در
Browne Or. MSS no. 60 (8) and F. 61 (9).

Nabil 104-8 ، مّلا حسین نسخه هایی از قیوم االسماء را در میان افراد مهم طهران پخش   ۱۵۵
کرد.

آیتی، کواکب  ۷۰-۲۵۷؛ کاشانی، ۲۰۰، ۴۰-۲۳۹؛  ۱۵۶
Browne, TN 59-62; M. J. Qazvini “Epitome” (Browne, Materials 3-4). 

Nabil 109-19، سمندر ۱۶۱.  ۱۵۷
158  Shaykh Muhammad Nabil Zarandī “Chronological Poem” Browne, Journal of Royal 

Asiatic Society 1899. B. II, 985.

ملک خسروی اقلیم نور ۱۶-۲؛ ۸۶-۹۷  ۱۵۹
برای آثار خوشنویسی و سوابق خدمات دولتی او ن.ک.. به:  ۱۶۰

Elr. ‘ABBAS Nuri (P.P. Soucek) 



۱۶۱ ساختار جامعۀ بابی   

میرزا اسداللّه نوری پدر میرزا آقاخان نوری(، میرزا عباس به عنوان منشی و 
سپس لشگرنویس در قشون مرکزی مشغول به کار شد. وی به تدریج مدارج 
ارشد  پسران  از  یکی  وزیر  سپس  و  مخصوص  منشی  ابتدا  پیمود.  را  ترّقی 
پسر  دوازدهمین  میرزا  وردی  امام  شد.۱۶۱  میرزا  وردی  امام  شاه،  فتحعلی 
فتحعلی شاه و کشیک چی باشی سلطنتی و نیز ایلخانی قاجار بود. ۱۶۲ میرزا 
قطعۀ  خاطر  به  فتحعلی شاه  از  تشویق نامه ای  دریافت  به  هم چنین  عباس 

خوشنویسی زیبایی نایل آمد.
علیرغم  داد،  رخ  فتحعلی شاه  وفات  از  پس  بالفاصله  که  وقایعی  در 
به طور  از مّدعیان سلطنت، میرزا عباس  با یکی  امام وردی میرزا  همدستی 
موّقت از خطرات ناشی از ارتباط با امام وردی میرزا سالم جست. به خاطر 
روابط دوستانه ای که با میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی داشت وی حّتی 
ارتقاء مقام نیز یافت و به وزارت بروجرد و لرستان را برگزیده شد.۱۶۳ کمتر از 
تصفیۀ  دنبال  به  و  آقاسی  میرزا  حاج  صدارت  زمان  در  بعد،  سال  یک 
گسترده ای که از اعضای دولت سابق به عمل آمد، میرزا عّباس نوری نیز از 
مناصب خود برکنار شد و نه تنها آن، بلکه بخش بزرگی از ثروت خود را نیز 
ا از دست داد.۱۶۴ ازدواج کوتاه و بدفرجامی که با ضیاءالسّلطنه دختر فتحعلی 
شاه قاجار داشت به افول ستارۀ بخت او کمک کرد.۱۶۵ این ازدواج به هر 
دلیل که صورت گرفت سرانجام شومی برای میرزا عباس و خانوادۀ او داشت. 
پس از طالق اجباری همسرش، در فاصله سال های ۱۸۳۰ و ۱۸۳۵ به بهانۀ 
به  گرفت،  قرار  بی مهری  مورد  ضیاءالّسلطنه  هنگفت  مهرّیۀ  پرداخت  عدم 
حبس خانگی محکوم شد و پایش را مأموران صدراعظم حاج میرزا آقاسی 
و  زنان  از  عباس  میرزا  و  گردید  مصادره  آنان  خانۀ  گذاردند.۱۶۶  فلک  در 

بامداد رجال، ج. ۶، ۱۲۶-۲۹.  ۱۶۱
ملک خسروی اقلیم نور ۱۴-۱۱۳؛ بامداد بامداد، مهدی. شرح حال رجال ایران در قرن   ۱۶۲
۱۲، ۱۳ و ۱۴ هجری. شش جلد، )طهران ۱۳۵۳-۱۳۴۷/ ۱۹۶۸/۱۹۷۴.( ج. ۶، ۱۲۷. از 

این پس: بامداد رجال
دربارۀ ارتباط او با قائم مقام به: ج. قائم مقامی، منشآت قائم مقام. )طهران ۱۳۳۷( ۳۷،   ۱۶۳

 .۱۸۱،۱۹۵۸ ،۱۲۶ ،۱۱۷ ،۱۱۶
 .Nabil 109 ،۱۱۸-۲۶ بامداد رجال، ج. ۶؛ ۱۲۸؛ ملک خسروی اقلیم نور  ۱۶۴

ملک خسروی اقلیم نور ۲۰۵-۸، ۱۲۲.  ۱۶۵
تقی  محّمد  شیخ  به  خطاب  مبارک  لوح  بهاءالّله  ن.ک.  هم چنین   .۱۲۱-۲۲ همان جا   ۱۶۶
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کودکان خردسال خود دور افتاد و میرزا عباس در سال ۱۸۳۹ در تنهایی و 
ناامیدی درگذشت.۱۶۷

سرنوشت غم انگیز پدر بهاءالّله و از دست رفتن ناگهانی ثروت و مقام 
ظاهرًا احساسی از دلزدگی و عدم رغبت به قدرت دنیوی در او بوجود آورد. 
جاه طلبی های دنیوی˝ را  تجربیات بعدی نیز این احساس دلزدگی و دوری از̋ 
در او تشدید کرد و حّتی در اواخر دهۀ ۱۸۴۰ و اوایل ۱۸۵۰ که امکان احراز  
مقامی دولتی برایش حاصل شد آن را نپذیرفت. علیرغم روابط نزدیکی که 
در مّدتی کوتاه با آقاسی۱۶۸و بعدها با آقاخان نوری داشت عدم اطمینان به 
آنان و نیز بی عالقگی او به این امور موجب گردید که از قبول هر مقام دیوانی 
سر باز زند. موضوع مالکّیت دهکدۀ قوچ حصار در نزدیک طهران که متعّلق 
بهاءالّله و  بین  به تصاحب آن اختالف  اقدام آقاسی  به میرزا عباس بود و 
کبیر  امیر  خان  تقی  میرزا  صدارت  دورۀ  در  نمود.۱۶۹  تشدید  را  صدراعظم 
)۱۸۵۱-۱۸۴۸( تمایالت آشکار بابی بهاءالّله موجب نارضایتی صدراعظم 
شد به طوری که وی در تابستان سال ۱۸۵۱ داوطلبانه چند ماهی برای دوری 
از طهران به تبعید عتبات رفت.۱۷۰ چند ماه پس از عزل امیر کبیر بهاءالّله به 
طهران بازگشت و شاید امیدوار بود این بار بتواند با صدراعظم جدید میرزا 
آقا خان نوری )که با او نسبت دور خانوادگی هم داشت( به تفاهمی برسد. 
اّما سوء قصد چند تن بابی به جان ناصرالدین شاه در سال ۱۸۵۱بهاءالّله را 
نیز مورد سوءظن قرار داد. وی به زندان افتاد و با آن که کوشش های میرزا 
آقا خان او را از مرگ نجات داد تبعیدش به بغداد تمامی ارتباطات او را با 

دستگاه سیاسی ایران قطع نمود.۱۷۱ 

اصفهانی. )نشریات بهائی آلمان، لنگنهاین ۱۳۸ بدیع/ ۱۹۸۲(، ۱۱۰-۱۲. 
ملک خسروی اقلیم نور ۲۳-۱۲۲؛ بامداد رجال ج. ۴، ۱۲۸.  ۱۶۷

168  Nabil 120.

169  Nabil 120-21.

170  Nabil 32, 578, 593-94.

دربارۀ بهاالّله و نقش او در وقایع ۱۸۵۲ و نتایج بعدی آن ن.ک:  ۱۷۱
Nabil 595-602 Momen Religions 128-46; Amanat, Abbas. Pivot of the Universe. Nasir 
al-Din Shah Qajar and the Iranian Monarchy 1851-1896, pp. 208-11, 215-18.
و در ترجمهء فارسی: امانت، عباس. قبلۀ عالم، ناصرالدّین شاه قاجار و پادشاهی ایران. ترجمۀ حسن 

کامشاد، ۹۲-۲۸۸ و ۲۹۷-۳۰۰.
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وقایع سال های ۱۸۵۲-۱۸۴۸ و کوشش های نافرجام بهاءالّله برای آن که 
بین هم کیشان بابی خود و دولت تفاهمی ایجاد کند نشان تردید و تاّمل واقع 
بینانۀ او در مورد قدرت سیاسی است. در سال ۱۸۶۸ از محبس عّکا لوحی 
به نام لوح رئیس خطاب به صدراعظم عثمانی نگاشت که در آن از خاطرات 
کودکی خود یاد می کند که چگونه با دیدن یک خیمه شب بازی به ناپایداری 
قدرت دنیوی پی برده است. در پایان نمایش، خیمه شب باز به کودکی که 
و  سلیم  سلطان  دربار  و جالل  از شکوه  آنچه  تمام  گفت  بود  تعجب  غرق 
است.  من  بغل  زیر  در  این جعبه  در  دیدی جملگی  درباریانش  و  وزرایش 

بهاءالّله می نویسد :

از آن يوم جميع اسباب دنيا به نظر اين غالم مثل آن دستگاه آمده و 
می آيد و ابدًا به قدر خردلی وقر ]احترام و ارزش[ نداشته و نخواهد 
افتخار  امورات  چنين  به  ناس  که  می نمودم  تعّجب  بسيار  داشت. 
گاهان[ قبل از مشاهده جالل هر ذی  می نمايند مع آنکه متبّصرين ]آ
جاللی ]صاحب ثروت و مقام[ زوال آن را به عين اليقين مالحظه 
بالّله  کفی  و  قبله  الّزوال  رأيت  قد  و  اّلا  شيئًا  رأيت  ˝ما  می نمايند. 
و  صدق  به  را  قليله  اّيام  اين  که  است  الزم  نفسی  هر  بر  شهيدًا.˝ 
انصاف طی نمايد اگر به عرفان حّق موّفق نشد اقّلًا به قدم عقل و 
عدل رفتار نمايد. عن قريب جميع اين اشياء ظاهره و خزاين مشهوده 
و زخارف دنيوّيه و عساکر مصفوفه ]سربازان صف در صف[ و البسه 
مزّينه و نفوس متکّبره در جعبه قبر تشريف خواهند برد به مثابه همان 
جعبه، و جميع اين جدال و نزاع و افتخارها در نظر اهل بصيرت مثل 

َلعب ِصبيان ]بازیچۀ اطفال[ بوده و خواهد بود. ۱۷۲ 
˝لوح رئیس˝ در مجموعۀ الواح مبارکه )مصر، ۱۹۲۰( ۱۱۰-۱۰۷. بازنویسی بیانات بهاءالّله:   ۱۷۲
˝از آن روز همۀ آالیش های این جهانی در دیدۀ من مانند آن دستگاه )خیمه شب بازی( 
می آید و اندک ارزشی، حّتی به اندازۀ تخم خردلی در نزدم نداشته و نخواهد داشت. 
گاه پیش  بسیار در شگفتم که کسانی به چنین امور بر خود می بالند در حالی که مردمان دل آ
از آن که جالل هر توانمندی را ببینند به چشم یقین زوال آن را توانند دید. و هیچ چیزی 
را نمی بینم جز آن که همانا پیش از آن زوالش را ببینم و شهادت کردگار بسنده است. پس 
به  اگر  و  بگذراند  دادگستری  و  راستی  به  را  محدود  روزهای  این  که  می باید  هر کس 
شناسائی حق نتوانست دست یابد، دست کم راه خرد و عدل را بپیماید. زود است که همۀ 
این مظاهر پیدا و گنجینه های آشکار و آالیش های دنیوی و سپاهیان صف در صف و 
ُپر نگار و مردمان خودستا به مانند آن جعبه )خیمه شب بازی( به جعبۀ گور  جامه های 
تشریف ببرند و همۀ این ستیزه ها و جدال ها و افتخارها در دیدۀ اهل عبرت مانند همان 
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گرایش های  نشان  است  مشهود  بهاءالّله  آثار  اغلب  در  که  رویکرد  این 
عرفانی زمانۀ اوست که وی با آن ها آشنایی داشت. آشنایی بهاءالّله با بزرگان 
صوفیّه در دربار محّمد شاه و جاذبه ای که درویشان دوره گرد برای او داشت 
می تواند عواملی برای کشش او به سوی یک دیدگاه عرفانی بشمار آید. در 
پیوسته از انبیاء و عرفاء سخن میسرایید و در هر بزم و انجمن که کسی  جوانی̋ 
تنقیدی بر کالم عرفاء وارد می کرد یا مشکلی از بیان انبیاء پیش می آورد آن 
می فرمود.˝۱۷۳  را حل  مشکل  و  رّد  را  تنقید  گشوده  زبان  تاّمل  بی  حضرت 
برخی از آثار اوّلیۀ او و نیز آنچه در سفر کردستان )۱۸۵۶-۱۸۵۴( در خانقاه 
طریقۀ نقشبندی خالدی نگاشته دیدگاهی عارفانه دارد که تاثیر محوری آن در 
او  اخالقی  و  اجتماعی  تعالیم  در  نیز  و  امرش،  اظهار  از  پس  بعدی،  آثار 
نمودار است.۱۷۴ اّما، این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که توّجه اّولیۀ او 
به مباحث عرفانی و آثار صوفّیه مانع از آن نبود که بهاءالّله برخی اّدعاها و 
عرفانی  تمایالت  ننگرد.۱۷۵  تردید  و  با شک  را  و صوفیان  عرفا  گفتارهای 
و  توّجه  بویژه  عرفانی،  طریقه های  گسترش  و  شهرت  با  همآهنگ  بهاءالّله 
عالقه به طریقۀ نعمت الّلهی در میان بزرگان دربار محّمد شاه بود. اّما برای 
بهاءالّله و برخی دیگر از عرفا که به نهضت او پیوستند، عرفان پایگاهی را 
اساس  شدن  نو  و  انسان  تکامل  مفهوم  اساس  آن  بر  که  می ساخت  فراهم 
اخالق مورد تأّمل و ارزیابی قرار گیرد و اصول اسالم رایج بازسازی و در 

مواردی منسوخ شناخته شود. 
در شیخّیه نیز مبانی مهّم تفّکرات عرفانی، مانند نظرّیۀ انسان کامل و نیاز 
به یک رهبری روحانی، همراه با روش هایی برای تنزّیه و انکار نفس دیده 
می شود. علیرغم آن که شیخ احمد احسائی آراء صوفّیه را رد می کرد، ولی 
بسیاری از نمادهای عرفانی و ِحَکمی در تعالیم او راه یافت. نقطۀ تالقی بین 

عروسک خیمه شب بازی کودکان بوده و خواهد بود˝.
۱۷۳ آیتی، کواکب  ه ۲۶۴.

از آثار عرفانی مشهورتر بهاءالّله عبارتند از : هفت وادی، چهار وادی، جواهراالسرار، و   ۱۷۴
کلمات مکنونه. هم چنین ن. ک:

J. Cole “Baha’ullah and the Naqshbandi Sufis in Iraq, 1854-1856” in From Iran East and 
West ed. J. Cole and M. Momen (Los Angeles, 1984) 1-28 and A. Taherzadeh The Reve-
lation of Baha’ullah 2 vols. (Oxford, 1974-1976) I, 45-149.

ابوالفضل گلپایگانی ˝رسالۀ اسکندریه˝ سه رساله ) مصر، ۱۳۱۸/۱۹۰۰(.  ۱۷۵
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به  دو  هر  اشتیاق  همانا  شیخّیه  و  صوفّیه  متضاّد  به ظاهر  فکری  جریانات 
چنین  به  دستیابی  برای  بهاءالّله  دیدگاه  است.  معنوی  کمال  به  دستاوری 
کمالی به همان اندازه با دیدگاه های مّلایان و تاجران بابی متفاوت بود که 
پایگاه و سابقۀ اجتماعی او. با این حال جاذبۀ آیین نوپای بابی آنقدر قوی 
بود که بتواند بین عقاید مختلف همگرایی بوجود آورد و اجماعی بسازد که 
بیابند.  مشترکی  هدف  آن  در  بتوانند  اجتماعی  نحله های  همۀ  از  نودینان 
دادن  برای سوق  از ۱۸۶۳(  آشکارتر  )و   ۱۸۵۲ از سال  بهاءالّله  که  تغییری 
جریان تندرو و مبارز بابی به سوی تعادل و تفاهم ایجاد کرد در تّضاد مستقیم 
پایه  بهاءالّله  که  سیاسی  آشتی جویانه  روش  بود.  نهضت  تندروی  جناح  با 
گذارد و مآاًل به آیین بهائی تبدیل شد بدون تردید حاصل سرخوردگی او از 
نتیجۀ زیان بار تجربۀ بابیان بود. بر خالف بسیاری از هم دینان او که مشغولّیت 
ذهنی ایشان ایجاد یک نظم خیالی شیعی به رهبری امام عصر بود، بهاءالّله 
کوشش خود را متمرکز بر جدا ساختن آرمان های اخالقی از ادعاهای سیاسی 
بتواند  تا  به مرزهای جدیدی کشاند  را  تفّکرات عارفانه   این میراث  کرد و 
یک  آوردن  فراهم  با  بیابد.  راهی  هم  اسالم  همیشگی  مشکل  این  برای 
نوعی  بهاءالّله  بود،  استوار  اخالقی  اساس  بر  عمدًة  که  جمعی  وفاداری 
اّمت  خاستگاه  که  سیاسی،  اّدعای  نوع  هر  از  دور  به  ادیان  همۀ  وحدت 
اسالمی بود، برای آینده متصّور می دید. جدایی دو تفّکر ازلی و بهائی که 
بعدها رخ داد، و ضربۀ بزرگی بر جامعۀ بابی وارد آورد، بیش از همه جدایی 
دو دیدگاه بود، اگر چه مسایل جانشینی باب، رهبری جامعه، و مشروعّیت نیز 
نقش خود را داشت. بر خالف گروه ازلی که باقی ماندگان بابیان نخستین 
بودند، بهاءالّله شاید از سال ۱۸۴۸خواستار روش مماشات با دولت بود. در 
سال های بعد اکثر بابیان پس از تجربۀ تلخی که از شکست های سیاسی خود 
دیدند به بهاءالّله پیوستند که رهبر جامعه ای بدون جاه طلبی های سیاسی ولی 

با اهداف اجتماعی - اخالقی بود.
بهاءالّله را نمی توان نمونۀ بابیانی که با سابقۀ دیوانی و درباری به آیین 
جدید پیوستند دانست. اغلب کسانی که از این گروه بودند به طور فّعال روشی 
مبارزه جویانه در پیش گرفتند که گرچه هدفشان برانداختن دستگاه فقها بود 
اّما مخالفت با دولت را نیز در خود داشت. یکی از فّعال ترین ایشان، و شاید 
آخور  میر  خان،  محّمد  پسر  ترکمن  قلی  رضا  میرزا  دربار،  به  نزدیک ترین 
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طویله های سلطنتی در زمان محّمد شاه بود )برادر زن او محّمد خان ملقب به 
صدارت  سمت  شاه  ناصرالدین  زمان  در  که  همانست  اعظم  سپهساالر 
با  تماس  از  پس  طهران  در  بهاءالّله  مانند  به  نیز  قلی  رضا  میرزا  یافت.(۱۷۶ 
رابط های مّلا حسین مانند مّلا محّمد معّلم نوری و برادران کنی به آیین بابی 
گروید. میرزا رضا قلی با ثروت و نفوذی که داشت از همان ابتدا هوّیت بابی 
خود را آشکارا اعالم کرد و مبلغ چهار یا پنج هزار تومان برای کمک به این 
برای  پناهگاهی  و  اجتماع  محل  طهران  در  خانه اش  پرداخت.۱۷۷  نهضت 
بابیان بود. در سال ۱۲۶۳/۱۸۴۷در قریۀ خانلق نزدیکی طهران از باب اجازه 
خواست که او را از دست نیروهای دولتی رها کند، ولی باب این تقاضای او 
به  بر دوش اش  از غالف  برکشیده  با شمشیری  بعد  نپذیرفت. یک سال  را 
مّلایان  و  حکومت  روزافزون  تهدیدهای  از  را  قّدوس  تا  رفت  بارفروش 
برهاند.۱۷۸ در یکی از زدوخوردهای اوّلیّه که بابیان در مشهد با قوای دولتی 
داشتند به صف بابیان پیوست. سپس به طهران رفت و همراه با قوای دولتی 
عازم طبرسی شد، ظاهرًا به آن امید که بتواند بین بابیان محصور در قلعه و 
شاهزاده مهدیقلی میرزا سرکردۀ نیروی دولتی میانجی گری نماید. پس از آن 
که مذاکرات شکست خورد وی به بابیان قلعه پیوست و همراه ایشان علیه 
نیروی دولتی به نبرد پرداخت و در پایان کار قلعه همراه با دیگر بابیان تسلیم 

آنان شد. سرانجام به فرمان مهدیقلی میرزا او را قطعه قطعه کردند.۱۷۹ 
یکی دیگر از نودینان اهل نور میرزا سلیمان قلی فرزند شاطر باشی رئیس 
فّراشان دربار بود که با بهاءالّله و میرزا رضا قلی خان تماس نزدیک داشت. 
به خاطر شیوایی کالمش لقب خطیب الرحمن گرفته بود و برای تبلیغ امر باب 
به اغلب نقاط ایران سفر کرد. در واقعۀ سوء قصد به جان ناصرالدین شاه 
۱۲۶۸/۱۸۵۲ و قتل عام بابیان او را نیز دستگیر و به اصرار برادرش به قتل 

رساندند.۱۸۰ 
دیگر از بابیان مشهور طهران که در قتل عام ۱۸۵۲ کشته شد سلیمان خان 

۱۷۶ ن.ک. بامداد رجال ج. ۳، ۲۲۸-۳۲.
۱۷۷ کاشانی، نقطةالکاف ۱۹۴.

۱۷۸ همان جا ۱۹۵.
زواره ای، میمیه؛ ن.ک. کاشانی، نقطةالکاف ۱۹۰.  ۱۷۹

ملک خسروی، شهدای امر ج. ۳، ۲۶۴-۶۵.  ۱۸۰
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کشیکچی باشی شاهزاده عباس  تبریزی فرزند یحیی خان سرکردۀ قشون و قباًل 
میرزا بود.۱۸۱ وی ظاهرًا از گروه شیخی های ناحیه امیرخیز تبریز بود و مدتی را 
در کربال در مجلس درس سّید کاظم رشتی گذراند.۱۸۲ در سفر دّوم خود به 
فّعالین  دیگر  و  خوئی  مهدی  مّلا  مثل  بابیانی  با  آشنایی  طریق  از  عتبات 
آذربایجانی به آیین باب پیوست. در طهران با همکاری بهاءالّله در لغو فرمان 
اعدام باب کوشید ولی تالشش به جایی نرسید۱۸۳ در همان سال برادر سلیمان 
خان، فرخ خان که با قوای دولتی برای سرکوب بابیان زنجان اعزام شده بود 
از سوی پیروان مّلا محّمد علی حجت زنجانی کشته شد۱۸۴ میرزا تقی خان 
گاه بود با او رفتاری مالیم پیشه  امیر کبیر که از تمایالت بابی سلیمان خان آ
کرد و برای آن که نارضایتی خود را از رفت و آمد او با مّلایان مبارز بابی 
نشان دهد از او خواست که لباس سفید عربی و عمامه ای که بر سر داشت به 
لباس شخصی و کاله تبدیل نماید.۱۸۵ پس از سال ۱۲۶۶/۱۸۵۰ خانۀ سلیمان 
خان مرکز فّعالّیت های محرمانه بابیان به رهبری شیخ علی عظیم شد.۱۸۶ در 
سوءقصد نافرجام به جان ناصرالدین شاه در سال ۱۸۵۲ که به قتل عام بابیان 
قتل  و کشته شتد.  بابیان دستگیر  دیگر  با  نیز همراه  انجامید، سلیمان خان 
فجیع و رنج آورش مقام خاّصی در تاریخ شهدای آیین بابی به وی بخشیده 

است.۱۸۷ 
از دیگر پیروان باب در میان اهل دیوان در طهران می توان به میرزا حسن 
نوری  مسیح  میرزا  پست(،  )اداره  چاپارخانه  معاون  محّرم  میرزا  مستوفی، 

به:  ن.ک.  روس  و  ایران  جنگ های  دوره  در  قاجاریان  به  خان  یحیی  خدمات  برای   ۱۸۱
مأمور  وی   ،۱۸۴۷-۱۸۴۹ سال های  ساالر  قیام  زمان  در   .۶۷۰-۷۱  ،۹ ج.  روضةالصفا 

انتقال ساالر به طهران بود. روضةالصفا ج. ۱۰، ۳۸۱-۸۴.
مازندرانی، ظهور الحق ۲۳.  ۱۸۲

۱۸۳ مازندرانی، ظهور الحق ج. ۳، ۲۴.
میرزا حسین زنجانی، تاریخ، برگ a-b ۱۹؛ همچنین ن.ک. سپهر، میرزا محّمد تقی خان   ۱۸۴
تهران،  جلد   ۴ بهبودی،  م.  کوشش  به  قاجاریه.  ناسخ التواریخ:  الملک[،  ]لسان 

۱۹۶۵/۱۳۸۵. ج. ۳، ۲۹۵. از این پس: سپهر، ناسخ التواریخ.
مازندرانی، ظهور الحق ۲۴.  ۱۸۵

وقایع اتّفاقیه شماره ۸۲؛ ملک خسروی شهدای امر ۲۲۷.  ۱۸۶
۱۸۷ شرح اعدام بی رحمانه سلیمان خان در منابع متعددی آمده است از جمله وقایع اتّفاقیه 

شماره ۸۲، و مازندرانی، ظهور الحق ۲۶. برای منابع اروپایی ن.ک. به: 
Browne, Traveller’s 330-31 and Momen Religions 128-46.
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برادرزادۀ میرزا آقا خان نوری و سه منشی دون پایه که جملگی در کشتار سال 
۱۸۵۲ به قتل آمدند اشاره نمود.۱۸۸ این امکان نیز وجود دارد که پیش از سال 
۱۸۵۲ بابیان طهران توانسته بودند افراد دیگری را به این آیین جلب نمایند.

در دیگر شهرستان ها نیز مأموران دولت با پایگاه ایالتی و یا خانوادگی به 
این آیین پیوستند. نمونۀ بارز ایشان رضا قلی خان پسر سلیمان خان افشار 
افشار  ایل  خوانین  از  وی  بود.۱۸۹  رشتی  کاظم  سّید  داماد  و  قلعه  صائن 
آذربایجان بود و با مقام سرتیپی در قشون آذربایجان خدمت می کرد. با آن 
خان  کریم  محّمد  حاجی  قرص  پا  و  پر  پیروان  از  خان  سلیمان  پدرش  که 
قلعۀ  از  را در سال ۱۲۶۴۱۹۰/۱۸۴۸  باب  کرمانی بشمار می آمد، هنگامی که 
ماکو به چهریق منتقل می کرد نسبت به او نهایت تکریم و احترام قائل شد. 
از قبل بین او و پدرش  تمایالت بابی رضا قلی خان به آتش اختالفی که 
سلیمان خان وجود داشت دامن زد. نقش مهم سلیمان خان در درهم شکستن 
مقاومت بابیان طبرسی و اندکی بعد در اعدام باب در تبریز این اختالف را 
شدیدتر کرد.۱۹۱ چند سال بعد سلیمان خان به حاکم از ارتداد پسر شکایت برد 
و او را مّتهم ساخت که در اوج فّعالّیت ضد اسالمی خود گوش های یک 
موّذن را بریده است. به خاطر این شکایت رضا قلی خان به زندان افتاد و 
ملک خانوادگی خود را در صائن قلعه از دست داد. می گویند هنگام اقامت 
در طهران در دورۀ ناصری پسرش او را به خاطر اختالفات اعتقادی مسموم 
کرد.۱۹۲ از دیگر بابیان آذربایجانی می توان میرزا لطفعلی سلمانی )احتمااًل از 
اهل حق( پیشکار دربار محّمد شاه را نام برد. پس از آن که توسط وحید به 
آیین بابی ایمان آورد، وحید از او خواست که لوح باب را خطاب به محّمد 
شاه به او و وزرایش برساند. در نتیجۀ این اقدام وی از سمت خود عزل شد 
و در سلماس سکنی گزید. وی در سال ۱۲۶۶/۱۸۵۰ در آنجا میهماندار باب 

بود.۱۹۳ 

۱۸۸ مازندرانی، ظهور الحق ۲۱۶-۱۷.
 Amanat, RR, Ch. 5 درباره سلیمان خان ن.ک. به  ۱۸۹

معین السلطنه ۱۶۹-۷۲.   ۱۹۰
برای نقش او در طبرسی ن.ک. سپهر، ناسخ التواریخ ج. ۳، ۲۴۴.    ۱۹۱

معین السلطنه ۱۷۳-۷۶.  ۱۹۲
مازندرانی، ظهور الحق، ۶۶  ۱۹۳
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در اینجا باید از گروه کوچکی از دیوانیان پایین رتبه که در مراحل اّولّیۀ 
نهضت بابی به آن ایمان آوردند یاد کنیم. مّلا حسین بشرویی در نخستین سفر 
خود به خراسان در سبزوار از گروهی از مستوفیان )حسابداران دولتی( که 
علیرضا  میرزا  برادر،  دو  بعدها  کرد.  دیدن  داشتند  شیخی  تمایالت  شاید 
مستوفی و میرزا محّمد رضا )بعدها مؤتمن الّسلطنه( و برخی از بستگان ایشان 
از  را  بابی  به جامعۀ  انتساب خود  ایشان  درآمدند.۱۹۴  باب  مریدان  زمره  از 
بابیان به سوی مازندران حرکت  دیگران پنهان می داشتند ولی هنگامی که 
کردند از کمک های مالی به آن گروه دریغ ننمودند۱۹۵ و در سال های بعد که 
سرکوب بابیان شدت گرفت وسایل راحت و آسایش ایشان را فراهم آوردند۱۹۶ 
میرزا  رسیدند.  باالتری  مقامات  به  برادر  دو  ۱۲۹۰/۱۸۷۰هر  دهۀ  اوایل  در 
استان  کّل  مستوفی  مؤتمن السلطنه  و  شاه۱۹۷  مخصوص  حسابدار  علیرضا 
سخت  مؤتمن السلطنه  بابی  عالیق  به  که  شاه  ناصرالدین  شد.۱۹۸  خراسان 
سوءظن داشت وی را به کاشان منتقل ساخت که در واقع نوعی تبعید و تحت 
نظر بود. بعدها شاه او را به پایتخت فراخواند و ظاهرا به اجبار خواهر خود 
را به ازدواج با او وادار کرد و سپس به او ˝قهوۀ قجر˝ نوشاندند )۱۸۹۳-  

 ۱۹۹.)۱۳۱۰/۱۸۹۲
اّولیه میرزا محّمد تقی ُجوینی منشی و حسابدار از قریۀ  دیگر از بابیان 
ُجوین بود که با مّلا حسین در یکی از سفرهای وی به سبزوار مالقات کرد. 
صندوق  مخارج  و  دریافتی  مبالغ  حسابداری  سمت  طبرسی  دوران  در  او 
مشترک ساکنان قلعه را بر عهده داشت.۲۰۰ در چند مورد نیز جزء نمایندگان 
بابیان با رؤسای محّلی و مقامات دولتی به مذاکره پرداخت.۲۰۱ مهمّ ترین اقدام 

فؤادی ۷۲.  ۱۹۴
همان جا ۹۴.  ۱۹۵

از  شفاهی  روایات  و  محّلی  منابع  بسیاری  از  خراسان  بهائیان  تاریخ   ،۹۴-۹۹ فؤادی،   ۱۹۶
خانواده مستوفی و مستشار دفتر سود جسته است ۷۲، ۹۴.

 ،۳ ۱۸۷۸/۱۲۹۶( ج.  )طهران  ناصری  البلدان  مرآت  اعتمادالسلطنه،  محمّد حسن خان   ۱۹۷
ضمیمه ۱۲.

اعتمادالسلطنه، المآثرواآلثار، ضمیمه ۲۹، ۹۵؛ منتظم ناصری ج.۳، ضمیمه ۲۳.  ۱۹۸
.Sheil 92 فؤادی ۹۹-۹۸. همچنین ن.ک. به  ۱۹۹
.Nabil 417،۲۳۶ ،۳ .سپهر، ناسخ التواریخ ج  ۲۰۰

خان  عباسقلی  )با   ۳۴-۳۵ میرزا(  خانلر  مازندران  حاکم  با  )گفتگو   ۲۲ میمیه  تاریخ   ۲۰۱
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او که می توان آن را اعالم آغاز نبرد بابیان با نیروهای دولتی دانست کشتن 
خسرو خان قادی کالیی است که از راهزنان مازندران و دارای درجه نظامی 
در قشون محّلی بود. خسرو که پس از مذاکرات بابیان و مقامات بارفروش 
قرار بود بابیان را برای خروج از جنگل راهنمایی کند به آنان خیانت کرد و 
میرزا  طبرسی  نبرد  پایان  در  ساخت.  سردرگمی  دچار  جنگل  در  را  بابیان 
محّمد تقی دستگیر و کشته شد. سر او را بر نیزه کردند و در شهر بارفروش 

دور گرداندند.۲۰۲ 

برآوردی از جامعۀ بابی

کوشش های پیروان باب بر طیف بزرگی از مردم با عالیق گوناگون، که 
در منطقۀ جغرافیایی وسیعی در ایران و عراق پراکنده بودند تاثیر گذارد. در 
باب جذب  نهضت  به  که  گروه هایی  مهمّ ترین  و  بزرگترین  مّلی  جریان  این 
شدند اهل مدرسه از رده های پایین و متوّسط، و معموًلا با تمایالت مذهبی 
شیخی بودند. تّجار و اصناف بازار از لحاظ تعداد در ردۀ دّوم قرار داشتند. 
این گروه همراه با مّلایان شهرنشین و مأموران دولت طبقۀ روشنفکر جامعۀ 
بابی را تشکیل می دادند. افراد عاّدی جامعه ترکیبی بود از طّلاب مدارس، 
اصناف خرده پا، و روستاییان. همتایان علمای بابی شهرها در دهات مّلایانی 
بودند که با تبلیغ روستاییان در حوزۀ خود به آیین بابی موفقّیت هایی به دست 
آوردند. چند تن از مالکین بزرگ که دارای شخصّیت اجتماعی چشمگیری 
بودند و رؤسای ایالت اسکان یافته، مخصوصًا در مازندران و فارس نیز به 
این آیین پیوستند. با آن که صوفیان دیدگاه مثبتی به نهضت بابی نداشتند اّما 
برخی از فرقۀ نعمت الّلهی، در زمرۀ حکما، و هم چنین از زمرۀ درویشان دوره 
گرد نیز در صف بابیان در آمدند. بابیانی از طبقات باالی مشاغل دولتی، 
گرچه تعدادشان زیاد نبود، توانستند به خاطر محافظت نسبی افراد جامعه در 

میان بابیان اهمّیت یابند.
بخش  شش  در  را  بابیان  حضور  می توان  کشوری  تقسیمات  نظر  از 
که  داشت  را  بابیان  تعداد  احتمااًلبزرگترین  خراسان  دید.  ایران  جغرافیایی 
برخی از آنان از مشهد و دیگران از شهرهای کوچک تر مثل سبزوار، نیشابور، 

الریجانی(.
202  Nabil 417.
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و قائن بودند ولی اکثرّیت ایشان از مناطق کشاورزی مراکز جنوبی خراسان 
ریشه گرفته بودند. مازندران در رتبۀ دّوم قرار داشت. گروه هایی در بارفروش 
بودند و بویژه تعداد زیادی در مناطق کشاورزی مثل نور، علی آباد، بهنمیر، 
سنگسر، شهمیرزاد و گروه های کوچکتری در ساری، عرب خیل، سوادکوه، 
آمل، و قراء و دهات اطراف پراکنده بودند. سوّمین گروه شامل بابیانی در 
استان های مرکزی و غربی مثل اصفهان و عراق عجم و ماوراء آن بود. گروه 
بزرگی از بابیان در اصفهان و نجف آباد و جامعه های بزرگی در اردستان، 
کاشان و قرای اطراف مثل: نراق، قمصر، مازگان، جوشقان، وادقان و نطنز 
حضور داشتند. گروه های بزرگی نیز در طهران، قزوین و زنجان بیشتر از طبقۀ 
شهرنشین اّما با ارتباطاتی با قراء اطراف ، به این آیین پیوستند )زنجان در 
ایران بود.( بر خالف  سال ۱۸۵۰ احتمااًلدارای بزرگترین جمعّیت بابی در 
طهران و قزوین که دارای شخصّیت های برجستۀ بابی بودند، جمعّیت بابیان 
زنجان را اغلب طبقات فرودست تشکیل می داد. بقیّۀ بابیان در مراکزی مثل 
کرند و صحنه )از مراکز اهل حق(، همدان، کرمانشاه، قم و اشتهارد سکنی 
قابل  جمعّیت  با  بود  عرب  عراق  در  بابی نشین  مرکز  چهارمین  داشتند. 
بغداد.  و  کاظمین  در  جمعی  و  کربال  در  سابق  شیخی های  از  مالحظه ای 
پنجمین ناحیه، فارس و یزد، شامل بابیان شهرنشین و هم روستایی بود. در 
شیراز بیشتر بابیان را پیشه وران و تّجار درجه دّوم تشکیل می دادند. نی ریز، 
پایگاه سّید یحیی دارابی )وحید( و صحنۀ درگیری بابیان با نیروی دولتی در 
سال های ۱۸۵۲-۱۸۴۹، دارای جامعۀ نیمه روستایی با رهبری مشترک مّلاکین 
عمده و رهبران مذهبی بود. دیگر جوامع در اصطهبانات شامل هندیجان و 
مهریجرد و سروستان و افراد دیگری در دهات و روستاهای پراکنده، همگی 
توسط وحید دارابی به آیین بابی ایمان آوردند. هم چنین او بود که جماعاتی 
را از یزد و اطراف، شامل مّلایان، بازرگانان، یک حکیم )طبیب(، اصناف و 
شاهد  آذربایجان  ششم  بخش  شد.  رهنمون  نهضت  این  به  روستاییان، 
روی آوری دسته جمعی گروه هایی به این آیین در روستاها و یا میان شهرنشینان 
بود. جمعیّت های کوچکتر بابی در کرمان، استراباد، احتمااًللرستان، کردستان 

و حّتی منطقۀ شیعی نشین لکنهو )Lucknow( در هند نیز به وجود آمد.
جمعّیت کّل بابیان در پایان دهۀ ۱۸۴۰ بسختی می تواند از یکصدهزار نفر 
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که برخی مراجع حدس می زنند بیشتر باشد.۲۰۳ در این صورت اقلّیت بابی 
کشور یک شصتم جمعیت کّل ایران می بود که در آن زمان حّد اکثر به شش 
میلیون نفر می رسید. این درصد در حّد خود چشمگیر به نظر نمی رسد اّما باید 
در نظر داشت از کّل جمعّیت ایران سه میلیون ایالت کوچ نشین بودند و تنها 
فقط ده در صد یعنی ششصدهزار نفر جمعیت شهرنشین را تشکیل می داد و 
مابقی روستاییان بودند. از میان ایالت نیز معدودی به آیین جدید پیوستند. 
از سوی دیگر نسبت شهرنشینان بابی به روستاییان کمتر از دو سّوم نبود. بنابر 
این می توان گفت هفتاد در صد از بابیان را مردم شهرنشین و سی درصد را 

مردم روستاها را تشکیل می دادند. 
اگر چه نهضت بابی به خاطر پیام و اهدافش محکوم به آن بود که به 
صورت اقلّیتی باقی بماند، در دورۀ تاریخ کوتاه خود به صورت تنها نیروی 
پویای اجتماعی ایران در آمد و اقلّیت بودن مانع نگردید که با گسترش وسیع 
جغرافیایی و تالش  های تبلیغی پیروانش نتواند پیام جسورانۀ خود را به گوش 
مردم ایران برساند. تفاوت های فرهنگی و اجتماعی جوامع مختلف طبعًا بر 
شیوۀ تبلیغ و پذیرش آیین بابی تاثیر گذار بود. یک عامل مهّم، حضور پنهان 
یا نیمه پنهان جوامع گوناگون ناراضیان دینی و دگراندیشان در نقشۀ جغرافیای 
متنّوع دینی ایران بود. باالتر از همه باید از حضور هستۀ اعتقادات شیخی در 
جوامعی با اندازه های مختلف نام برد. اگر فرد نواندیشی با ترک دین غالب 
شیخی  مکتب  طرفداران  از  احتمااًل  بود  نیاورده  روی  بابی  آیین  به  کشور 
می شد و پیوستن به شیخّیه را به عنوان جایگزین دین سّنتی و مقاومت خود 
برای حل نشدن در جریان مذهب مسّلط انتخاب نموده بود. از میان تمام 
باشد  متشّرع  شیعۀ  برای  جایگزینی  می توانست  که  دینی  نحله های 
احتمااًلشیخّیه بیشترین پشتیبان و باالترین میزان گسترش را داشت و از این 
نظر از طریقه های عرفانی و صوفی و نیز اخباری رو به زوال پیشی جسته بود. 
تبلیغ  در  بابیان  موّفقّیت  در  بزرگترین عامل  مردمی  و  پشتیبانی گسترده  این 

آیینشان بشمار می آمد.
اّما بابیان توانستند از دیگر گروه های ناراضی مذهبی کسانی را به مذهب 
خود درآوردند. این امر گاهی نادیده گرفته می شود که پس از گروه شیخّیه 

203 See P. Smith, ˝A Note on Babi and Bahā’i Numbers in Iran˝ Iranian Studies 17 
(Spring- Summer 1984) 295-301and cited sources
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بابیان بزرگترین تعداد گروش به آیینشان را در میان اهل حق و  در اصطالح 
ُغالة˝ شیعه داشتند. هم افراد و هم اغلب گروه هایی  علی الّلهی˝ و یا̋  عامیانه̋ 
از این طریقه به ظهور باب پاسخ مثبت دادند زیرا جهان بینی و برداشت خود 
را از دین و پیامبری در این ظهور متبلور می یافتند. در قرن نوزدهم طریقۀ اهل 
حق با اعتقادات التقاطی خود به مذهب روستاییانی تبدیل شده بود که فقط 
حضور  ایران  غربی  شمال  و  غربی  آذربایجان  و  ایران  کردهای  جوامع  در 
داشتند. اّما به احتمال زیاد تعدادی از ایشان در مناطق مرکزی، شمالی، و 
حّتی شرقی ایران نیز زندگی می کردند. همین کیفّیت برای جوامع اسمعیلی 
در دهات مرکز و جنوب خراسان نیز وجود داشت. سبب اشتیاق به پذیرش 
اعتقادات شیخّیه و سپس بابیه به در جامعۀ اسمعیلی در پایان قرن هیجدهم 
جنوب  در  عطاءالّلهی  قبیله  در  آخرالزمانی  موعود  انتظار  آتش  برانگیختن 
خراسان و کرمان در همان زمان، ابتدا توسط نعمت الّلهی ها  به رهبری شاه 
خلیل الّله و سپس توسط آقاخان محّلاتی بود. اقبال دسته جمعی پیروان مّلا 
بابی  آیین  به  که  جو  مبارزه  اخباری  یک  )حّجت(،  زنجانی  علی  محّمد 
دگراندیش  اقلّیت های  برای  بابی  نهضت  جاذبۀ  از  دیگری  نشان  پیوست، 
قرار  تحقیق  مورد  هنوز  زنجان  بابی  جامعۀ  اجتماعی-دینی  کیفّیت  است. 
شاهد  بود  مشترک  ایشان  میان  در  که  ویژه  رفتارهای  برخی  ولی  نگرفته 
مبارزه جویی های مذهبی است که آشکارا مخالف روش اخباریونی بود که 

تحصیالت حوزوی داشتند.
در جامعه  نارضایتی های مذهبی  به  یکسره  را  بابی  آیین  پیشرفت سریع 
کید نمود که  تأ این نکته  بر  باید  اّما  نسبت دادن قدری ساده انگاری است 
حّتی در سال های میانی قرن نوزدهم جامعۀ ایران دیگر یک پارچگی خود را 
از دست داده بود و آن وحدت دینی درون تشّیع که اغلب تصّور می رود را 
دیگر نداشت. شبکۀ دگراندیشان دینی، چه آنان که پس از دوران صفویه در 
جامۀ عرفا و صوفیان خود را بازسازی کردند و چه آنان که در شکل و قامت 
شیعۀ  اصولی  علمای  سلطۀ  زیر  کاماًل  هنوز  بودند،  مانده  باقی  اصلی خود 
دوازده امامی قرار نداشتند. اغلب گروه هایی از این دگراندیشان که حضورشان 
در جامعه محسوس نبود برای رهایی از فشار مذهب غالب در گروه نوین بابی 
مهدی  ظهور  کیفّیت  مورد  در  که  گروه ها  این  تالقی  نقطۀ  آمدند.  هم  دور 
اعتقادات و انتظارات مشترک داشتند و به همان اندازه از دین غالب دلزده 



باب و جامعۀ بابی ایران  ۱۷۴

و از حکومت خودکامه نفرت داشتند همانا نهضت بابی بود. توانایی های 
این نهضت آن چنان زیاد و در واقع بی نظیر بود که حّتی توانست انتظارات 
آخر زمانی جوامع روستایی را با جوامع شهری، که از نظر پیچیدگی ساخت 
دینی  جدید  آیین  یک  در  داشتند،  فراوان  تفاوت  سواد  و سطح  اجتماعی 
منسجم سازد. عواملی که هم جوشی این نیروها را میّسر  ساخت اختالفات 
چنین  در  بود.  آشکار  سرکوبگری های  و  اقتصادی  بحران های  فرقه ای، 
شرایطی پیام نهضت بابی برای افراد و گروه هایی که در حاشیه جامعه شاهد 
جامعۀ  داشت.  خاّصی  جّذابیت  بودند  اوضاع  روزافزون  تدّنی  و  آشفتگی 
بابی در دورۀ تکوین و شکل گیری خود آنقدر وسعت نظر داشت که حّتی  
سخنگوی نارضایتی  گروه های ناهمگونی چون زنان باشد. آنچه این گروه ها 
را در یک نهضت با هم منسجم ساخت و آنان را به صورت جامعۀ جدیدی 
درآورد در درجۀ نخست شخص باب و پس از آن گروهی منتظر ظهور بودند، 
که جامعۀ بابی را سوای شغل و یا باورهای قبلی  پیروانش، توانستند به یک 
پیوند وفاداری ملزم سازند. حضور باب و اّدعاهای او که در هم آهنگی با 
تحّول انتظارات و نیازهای پیروانش بود، تحّرک و انسجام جامعۀ بابی را 

الاقل برای مّدتی تضمین نمود. 
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فصل چهارم

تفسیر به منزلۀ وحی: تفاسیر قرآنی باب 

Todd Lawson *تاد الوسن

خالصه: در این مقاله دو تفسیر قرآنی از آثار اّولیۀ باب مورد مطالعه قرار 
می گیرد. نخست تفسیر سورۀ بقرۀ قرآن، که پیش از اعالم رسالت او نازل 
شده و دّومین اثر، تفسیر مشهور به قیّوم االسماء بر سورۀ یوسف است. سوای 
مقاله  این  ساختار،  و  سبک  در  اثر  دو  این  چشمگیر  تفاوت های  بررسی 
با  تفسیر  دو  آن   پیوندهای  و  آن ها،  متون  کیفیّت  دربارۀ  بحثی  هم چنین 
اعتقادات شیعه اسالم و آراء شیخ احمد احسائی و سیّد کاظم رشتی رهبران 

مکتب شیخیّه دارد.
*

آثاری که از قلم سّید علی محّمد باب نازل شده فراوان است و آن طور که 
خود تخمین زده بالغ بر پانصد هزار بیت می باشد.۱ تاکنون این آثار بیشتر در 
این  تمرکز  اّما  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  بابّیه  جنبش  تاریخ  راستای 
پژوهش بر جلب نظر عالقمندان به ویژگی های این آثار از نظر ادبی و دینی 
است. چنین رویکردی را نه تنها برای پژوهندگان ادیان بابی و بهائی، بلکه 
برای عالقه مندان تاریخ قرن نوزدهم ایران که رخدادهای شورانگیزش، با نام 
و خاطرۀ دین درخشان باب گره خورده قابل اهمّیت می دانیم. هم چنین شیوۀ  

*  ترجمۀ عارف وصلی.
1 The Báb, Bayán-i farsí (= Le Béyan Persan, trans. A.-L.-M. Nicolas (Paris, 1011-14), 

iii. 113. See also the discussion of the amount of the Báb’s work that has survived in 
Denis MacEoin, The Sources for Early Bábí Doctrine and History: A Survey (Leiden, 
1992, hereafter cited as Sources), pp. 11-41.
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رویکرد و برداشت باب از قرآن می تواند برای عالقه مندان به تاریخ تفسیر 
قرآن جالب باشد. این نکته نیز قابل اهمّیت است که توّجه کنیم بیشتر آثاری 
که امروزه از باب به دست ما رسیده به صورت تفسیر است و در یکی از 
اعالم  دریافت وحی  بر  مبنی  را  اّدعای خود  وی  که  تفسیرهاست  نخستین 
می دارد. البته نگارش تفسیر فقط یکی از چندین روشی بود که باب در شرح 

و تعبیر متون قرآنی بکار می گرفت. 
بابیان اّولیه برای تبلیغ آیین خود از تفسیر سورۀ یوسف که به قیّوم االسماء 
نیز شناخته شده استفاده می کردند. بهاءالّله )۱۸۹۲-۱۸۱۷( آن تفسیر را ˝اّول 
و اعظم و اکبر جمیع کتب ]باب[˝ نامیده و شوقی افندی )۱۹۵۷-۱۸۹۷( آن 
را اثری می داند که تقریبًا در تمام دوران رسالت باب پیروان او آن را به عنوان 
شماری  و  مهم  تفسیر  سه  اثر،  این  بر  افزون  می دانستند.۲  بیان˝  اهل  ˝قرآِن 
اّولیه باب در دست است که مطالعۀ آن ها  تفسیرهای مختصر نیز از دوران 
این  ظاهرًا  می باشد.۳  اهّمیت  قابل  زمان  آن  در  او  اندیشه های  درک  برای 
تفاسیر در نخستین دوران رسالت باب صدور یافته و مطالعۀ آن از نظر درک 

آراء او در آن دوران قابل اهمّیت می باشد.۴
همان طور که خواهیم دید که برخی از این آثار، نوع متمایزی تفسیر از 
قرآن را ارائه می دهد و تفسیر سورۀ یوسف شاهد این مّدعاست، که به منتخبی 
براون مّدت ها پیش در مورد دشواری های  ادوارد  پرداخت.  از آن خواهیم 
دسته بندی این آثار نوشت: ˝]این آثار[ را نمی توان به معنای دقیق کلمه تفسیر 

بهاءالّله لقب میرزا حسینعلی نوری مؤّسس امر بهائی است. این دیدگاه در کتاب ایقان   ۲
)نشر آثار امری آلمان، ۱۹۹۸، ۱۵۳( آمده است. دوّمین دیدگاه از شوقی افندی ولی امرالّله 

 .God Passes By (Wilmette, 1970), 23 است، که نوه بزرگ عبدالبهاء بود
همۀ آثار باب که در این مقاله به آن رجوع شده بر اساس نسخه های خطی است - مگر   ۳
آن ها که به چاپ رسیده و به آن اشاره شده. همه ترجمه ها از نویسنده است. آثار باب که 
تفسیر یا شرح˝ یاد شده عبارت است از: اّولین چهار تفسیر )در اینجا به به ترتیب  از آن به̋ 
زمانی(: )۱( تفسیر سورۀ بقره )شامل نخستین جزء قرآن(؛ )۲( تفسیر سورۀ یوسف )قرآن 
۱۲(؛ )۳( تفسیر سورۀ کوثر )قرآن ۱۰۸(؛ )۴( تفسیر والعصر )قرآن ۱۰۳(؛ )۵( تفسیر سورۀ 
الحمد )قرآن ۱(؛ )۶( تفسیر سورۀ توحید )قرآن ۱۲(؛ )۷( تفسیر سورةالقدر )قرآن ۹۷(؛ 
)۸( تفسیر بسم اللّه )در تفسیر بسم الّله الرحمن الرحیم(؛ )۹( تفسیر هاء )در اهمّیت حرف 
ها در قرآن(؛ )۱۰( تفسیر آیةالکرسی )قرآن ۲۵۵:۲(؛ )۱۱( تفسیر آیةنور )قرآن ۳۴:۲۵(؛ 
این  )تمام  وجه اللّه.  نحن  تفسیر   )۱۴( تفسیرالجاریه؛   )۱۳( کمیل؛  حدیث  تفسیر   )۱۲(

تفاسیر لزومًا به مسائل قرآنی نمی پردازد.( 
4 E. G. Browne, ‘Báb, Bábís’, Encyclopaedia of Religion, and Ethics (New York, 

1909), ii. 305a. (hereafter cited as ERE).
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دانست، بلکه قطعاتی عرفانی با ساختاری نامتعارف است.˝۵
در صفحات بعدی خواهیم کوشید تا به جنبه هایی از این تفاسیر و برخی 
به  هم زمان  بپردازیم.  مهّم  آثار  این  محتوایی  و  ساختاری  منطق  مؤّلفه های 
تحّول آشکار سبک و اندیشه بین دو اثر اّولیه باب یعنی تفسیر سورۀ بقره و 
مطالب،  این  به  پرداختن  از  پیش  کرد.  خواهیم  توّجه  یوسف  سورۀ  تفسیر 

گاهی از خالصه ای از زندگی باب برای بحث ما مفید خواهد بود. آ

زندگانی باب

در یک خاندان  محّرم ۱۲۳۵  اّول  با  مطابق   ۱۸۱۹ اکتبر  بیستم  در  باب 
تاجرپیشۀ معتبر در شهر شیراز به دنیا آمد. در خردسالی، پدرش وفات کرد و 
در سّن  قرار گرفت. تحصیالت رسمی وی  دایی اش  بر عهدۀ  او  سرپرستی 
هواداران  از  یکی  عابد،  شیخ  معلّمِی  به  مکتبی  در  سالگی  هفت  یا  شش 
ادامه داد.  با بی عالقگی  مکتب شیخیّه آغاز شد. باب تحصیالت خود را 
و  هوش  را  مکتب  از  دلزدگی  این  سبب  داریم  دست  در  که  اندکی  منابع 
کنجکاوی غیر عادی او می دانند که محیط مکتب را مناسب خواسته هایش 

نمی دید. ۶ 
باب تقریبًا در ده دوازده سالگی مکتب را رها کرد و در بازار شیراز در 
حجرۀ دایی خود مشغول به کار شد. پنج سال بعد برای تجارت عازم بوشهر 
گردید و پس از چهار سال شراکت در تجارت با دایی اش، به طور مستقل 
تجارت را ادامه داد. در مورد عالقۀ باب به تجارت نظرّیات گوناگونی ابراز 
شده ولی هیچ دلیلی بر این که وی با بی عالقگی کار تجارت را دنبال می کرد 

5 E. G. Browne, “Some Remarks on the Bábí Texts Edited by Baron Victor Rosen in 
Vols. I and VI of the Collections scientiflques de l’Institut des Langues Orientales de 
Saint Petersbourg,” JRAS 24 (1892), 261.

6 H. M. Balyuzi, The Báb, The Herald of the Day of Days (Oxford, 1973), 34-9. Oth-
er treatments of the Báb’s life are: Abbas Amanat, Resurrection and Renewal: The 
Making of the Babi Movement in Iran, 1844-1850 (Los Angeles, 2005), 109-52; De-
nis MacEoin, The Messiah of Shiraz: Studies in Early and Middle Bábism (Leiden, 
2009), 155-63. An important discussion of the problems associated with the biogra-
phy of the Báb is Stephen Lambden, ‘An Episode in the Childhood of Sayyid ‘Alí 
Muḥammad, the Báb’, in Peter Smith, ed., In Iran: Studies in Bábí and Bahá’í History, 
iii (Los Angeles, 1986), 1-31.  
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در دست نیست.۷ باب پیش از اظهار امر خود، در بوشهر آثار دینی گوناگونی 
نوشته ها  این  احتمااًل  اّما  نیستیم  گاه  آ آن  محتوای  از  دقیقًا  که  می نگاشت 
شامل دعا و یا مدح و ستایش امامان بوده و خواستارانی بین تّجار بوشهر 
داشته است. بنا به شواهد تاریخی باب با نگاشتن این آثار،توّجه بسیاری را 

چه مثبت و چه منفی برانگیخت.۸ 
در سال ۱۸۴۰ باب بوشهر را ترک کرد و راهی عتبات مقّدسه یعنی کربال 
و نجف شد و حدود یک سال در آنجا اقامت گزید.۹ در این بازۀ زمانی وی 
گه گاه در مجلس درس سّید کاظم رشتی رهبر مکتب شیخّیه حضور می یافت. 
هنگام اقامت وی در کربال، توّجه برخی از پیروان مکتب شیخّیه به رفتار و 
منش واالی باب و خلوص ایمانش جلب شد و برخی از ایشان بعدها در زمرۀ  
خان  کریم  حاجی  باب،  سرسخت  دشمن  آمدند.۱۰  در  او  پیروان  نخستین 
˝ازهاق الباطل˝ می نویسد با آن که وی باب را  کرمانی در رسالۀ رّدیۀ خود 
مورد  بسیار  در کربال  باب  که  این است  امر  واقعّیت  نکرده،  هرگز مالقات 

تکریم و احترام بوده و محضر سّید کاظم رشتی را درک نموده است.۱۱
بدین ترتیب می بینیم جوانی پرهیزگار، بدون تحصیالت رسمی در علوم 
دینی، به رسالتی بزرگ برانگیخته می شود و به خلق آثار مذهبی می پردازد. 
سرشت آثار وی به  گونه ای است که خوانندگان را به تحسین و اعجاب از 
قدرت معنوی و ادبی او وامی دارد. در واقع باب با فقدان تحصیالت و شغل 
بودن  ˝اّمی  اسالمی  سابقۀ  و  نمود  جلب  را  توّجه  بسیاری  خود،  تجارت 
پیامبر˝، در حیات او نیز تجّلی یافت. نکتۀ قابل توّجه اینجاست که در تشابه 
با برداشتی که به طور کلی در مورد اّمی بودن پیامبر اسالم وجود دارد، در 

آنچه مکیون به آن ارجاع داده MacEoin, Messiah,156 که سگ یک یهودی به اهل بازار   ۷
ترجیح دارد نباید سوء برداشت شود. در اینجا اشاره به شغل تجارت نیست بلکه به برخی 
از اهل بازار است که با دروغ و تقلب شرافت شغل تجارت را پایمال می کنند. به فصل 

اول این کتاب نیز مراجعه کنید.
8 See Balyuzi, p. 40; Messiah, 157-8.

- در مورد طول اقامت باب در کربال، که محل برگزاری مجالس درس سّید کاظم رشتی   ۹
بود اختالف نظر وجود دارد. منابع طرفدار باب برآنند که وی مدت کوتاهتری را در کربال 

اقامت داشت.
10 Peter Smith and Moojan Momen, ‘The Bábí Movement: A Resource Mobilization 

Perspective’, in P. Smith, ed., In Iran, 60 and references

11 Cited in Messiah, 160.
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خواهیم یافت که باب در عمل نشان داد که اصواًل بی بهره از سواد نبود. آثار 
بسیار  بهترین حالت، خودآموخته،  در  یا  و  نخوانده  درس  فردی  برای  وی 
سلیس و شیواست. این آثار غالبًا با سرعت اعجاب انگیزی نوشته شده و به 

نظر برخی همانند اعجازی است که مسلمانان به قرآن نسبت می دهند.۱۲
در سال ۱۸۴۴، به فاصلۀ کوتاهی پس از در گذشت سّید کاظم رشتی در 
کربال، باب در شیراز دعوی خود را مبنی بر ارتباط مستقیم با امام غایب و 
پایگاه روحانی خود علنی ساخت. مّلا حسین بشرویه ای و هفده نفر دیگر از 
طّلاب شیخّیه از جمله شاعرۀ شهیر، طاهره قّرةالعین، به ندای او لّبیک گفتند 
و جنبش بابّیه آغاز شد. چند ماه بعد باب راهی زیارت مّکه شد و در ماه 
مارس ۱۸۴۵ به شیراز بازگشت و به سبب فّعالیت پیروانش دستگیر و پس از 
مّدت کوتاهی آزاد شد. در سال ۱۸۴۶ به اصفهان رفت و از سپتامبر آن سال 
تا مارس ۱۸۴۷ که میزبان و حامی پر قدرت او حاکم اصفهان، منوچهرخان 
دوران  آن  از  پس  گزید.  اقامت  شهر  آن  در  داشت  حیات  معتمدالّدوله، 
دستگیری او توسط قوای دولتی و تبعیدهای پیاپی آغاز شد و در زندانی در 
انزوا بسر  ایران قسمت اعظم عمر کوتاه خود را در  غربی ترین نقطۀ مرزی 

آورد. 
در مراحل آخر زندگانی، باب کماکان با دریافت وحی به نزول آیات و 
رساالت ادامه داد. در این دوره بود که با افزونی گرفتن پیروان بیشمار خود 
در ایران، باب کتاب بیان فارسی را عالوه بر بسیاری ادعّیه نازل کرد و طی 
مکاتباتی با جمع بسیاری از پیروانش به پرسش هایی که به او می رسید پاسخ 
گفت. نبیل زرندی می نویسد در طول نه ماه زندان قلعۀ ماکو باب نه تفسیر 
کامل بر قرآن نگاشت.۱۳ وی سرانجام در سال ۱۸۵۰ در شهر تبریز به خاطر 
آن که حاضر نشد از اّدعایش توبه کند تیرباران شد. باب هنگام مرگ سی و 

یک سال داشت.۱۴ 

12 See, e.g., A.-L.-M. Nicolas, Sèyyed ‘Alí Mohammed dit le Báb (Paris, 1905), 234.

13 Mullá Muḥammad Zarándí (Nabíl), The Dawn-Breakers: Nabíl’s Narrative of the 
Early Days of the Bahá’í Revelation, translated and edited by Shoghi Effendi (Wil-
mette, 1932, 31 (hereafter cited as, Nabíl). 

-برای اختالف نظرهایی در خصوص تاریخ دقیق تیر باران باب. ن.ک.  ۱۴
Moojan Momen, ed., The Bábí and Bahá’í Religions, 1844-1944: Some Contemporary 
Western Accounts (Oxford, 1981), 77-82.
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مکتب شیخّیه

در دیباچۀ کتاب قرن بدیع اثر شوقی افندی، که به مناسبت بزرگداشت 
نخستین سدۀ ظهور دیانت بابی و بهائی نگاشته شده اهّمیت نهضت شیخّیه 

در تاریخ دیانت بابی و بهائی به این صورت تصریح گردیده است:

با  که  رویدادهای عظیمی  هر چند مختصر،  که  آنست،  بر  کوششم 
بیرحمی و خشونت در برابر چشمان نسل های منحرف، بی تفاوت و 
حّتی کینه ورز رخ داده بنمایم و چگونگی تحّول شاخه ای به ظاهر 
ناچیز از نهضت شیخّیۀ شیعۀ اثنی عشری را به دیانتی جهانی بیان 

دارم.۱۵ 

البّته در اینجا منظور از این شاخۀ به ظاهر ناچیز، دیانت بابی است. گفتیم 
که معلّم باب شیخ عابد پیرو مکتب شیخّیه بود و هم چنین می دانیم که برخی 
از بستگان باب، از طرفداران آموزه های این مکتب بودند.۱۶ باب خود نیز در 
محضر سّید کاظم رشتی حضور داشته و در دو اثرش از او با عنوان ˝معّلمی 
)معّلم من(˝ یاد کرده است.۱۷ از این رو سزاوار است به جهت درک بهتر از 
آموزه های  و  تاریخ  از  نوشته، خالصه ای  را  قرآنی  تفاسیر  باب  که  زمینه ای 
احمد  کشفّیه، شیخ  یا  مکتب شیخّیه  مؤّسس  دهیم.  ارائه  را  مکتب شیخّیه 
احسائی بود که در سال ۱۷۵۲ در روستای کوچکی به نام احساء در بحرین 
امامی و اصل و نسب  پیرو شیعۀ دوازده  پنج نسل  پیشینۀ  با  در خانواده ای 
خالِص عربی به دنیا آمد. از کودکی قّویًا استعداد فراگیری سّنت و متون دینی 
در  و  یافت  را  قرآن  خواندن  توانایی  سالگی  پنج  در  شد.  آشکار  وی  در 
و  عرفانی  افکار  با  و  آموخت  عربی  نحو  و  صرف  ابتدایی،  تحصیالت 
تئوسوفی ابن عربی )مرگ۶۳۸/۱۲۴۰(، و فرد کمتر شناخته شده ای به نام ابن 
ابی جمهور نویسنده˝کتاب الُمجلی˝ آشنا شد. شیخ احمد در سال ۱۷۷۲ به 
عالیات  عتبات  رهسپار  و  کرد  وطن  ترک  عالیه  مطالعات  پی گرفتن  منظور 

15 Shoghi Effendi, , xii.

16 Nabil, 30.

آثاری است که پیش از تفسیر سورۀ  در رسالة السلوک و تفسیر سورةالبقره. این دو احتمااًل   ۱۷
یوسف نازل شده .
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گردید. او در سال ۱۷۹۷ اّولین درجۀ اجتهاد خود را از مکتب مشهور سّید 
محمود مهدی بحرالعلوم دریافت کرد.۱۸

پس از یک سال دوری از بحرین به وطن بازگشت و به طور مستقل مّدت 
بیست و پنج سال به مطالعه و تحقیق پرداخت. در سال ۱۷۹۷ به دنبال حملۀ 
وّهابیون به روستای احساء، به بصره رفت و باقی عمر را در در مراکز دینی و 
ه  سایر شهرهای ایران و عراق بسر آورد. در سال ۱۸۲۵ هنگام زیارت در مّکّ
وفات یافت و در قبرستان مشهور بقیع در مدینه به خاک سپرده شد. بعد از 
او شاگرد محبوبش سّید کاظم رشتی )۱۸۴۳-۱۷۹۸( که اشاره کردیم باب او 
را معّلم خود می دانست مکتب شیخی را ادامه داد. پس از وفات سّید کاظم، 
خان  کریم  محّمد  مرید  برخی  جمله  از  شدند،  تقسیم  گروه  چند  به  شیخّیه 

کرمانی شدند و گروهی به آیین باب پیوستند.

آموزه های شیخّیه

وجه مشّخص این فرقه، به مانند دیگر فرق و مذاهب اسالمی، چگونگی 
رهبری روحانی جامعۀ اسالمی بود. در این زمان، جهان شیعی درگیر مسائل 
بحث انگیزی بین پیروان دو مکتب اصولی و اخباری نیز بود. این دو اصطالح 
بر اساس دیدگاه هر یک از این دو گروه برای توجیه نظرّیات خود دربارۀ 
بود.  ˝اجتهاد˝  مسألۀ  آن  مرکز  که  داشت  قرار  اسالمی  قوانین  و  الهّیات 
بدین معنی که آیا شخص باید با کوشش و تحقیق مستقّل خود به یک حقیقت 
دینی دست یابد یا آن که باید به طور مطلق تابع روایات و ˝اخبار˝ی باشد که 
از پیامبر و امامان به دست مسلمین رسیده. طبعًا هر یک از دو گروه شیوۀ خود 
را بهترین روش برای دریافت مسائل دینی می دانست. سرانجام اصولیون با 

در سالیان اخیر آثار متعّددی در مورد آراء و افکار شیخّیه منتشر شده. در این مقاله از آثار   ۱۸
زیر سود برده ام:

Vahid Rafati, ‘The Development of Shaykhí Thought in Shí‘í Islam’, unpublished Ph.D. 
thesis (UCLA, 1979); Said Amir Arjomand, The Shadow of God and the Hidden Imam: 
Religion, Political Order, and Societal Change in Shi‘ite Iran from the Beginning to 1890 
(Chicago, 1984), see index, ‘Shaykhism’; Mangol Bayat, Mysticism and Dissent: Socio-
religious Thought in Qajar Iran (Syracuse, 1982), 37-58; Henry Corbin, En Islam iranien 
(Paris, 1971-2), iv. 205-300. An important recent study of Shaykh Aḥmad’s philosophy is 
Idris Samawi Hamid, ‘The Metaphysics and Cosmology of Process According to Shaykh 
Aḥmad al-Aḥsá’í: Critical Edition, Translation and Analysis of “Observations in Wis-
dom”’, unpublished Ph.D. thesis (SUNY Buffalo, 1988).
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این  پنجاه سال  و  دویست  مّدت  به  و  یافتند  غلبه  ˝اجتهاد˝  نظرّیۀ  به  اّتکاء 
مکتب و رهیافت های آن مبانی اعتقادی جهان شیعی را شکل داد.

شیخ احمد که در یکی از آخرین پایگاه های تندروی اخباری پرورش یافته 
بود به عنوان چهرۀ محافظه کار این رویکرد شناخته می شد. وی توانست با 
طرح آموزۀ شیعه کامل )در تطابق با آموزۀ انسان کامل در مکتب عرفانی(، 
روش  لحاظ  از  را  مکتب  دو  هر  محدودّیت های  نظری  جنبۀ  از  کم  دست 
گیر رها سازد و موقعّیت مستقّلی در  پا  و  از مواضیع دست  برطرف سازد، 
ارتباط با تفسیر دین اسالم و تعالیم امامان که در احادیث و سّنت موجود بود 
اّتخاذ نماید. به طور خالصه بر اساس این آموزه، ˝شیعۀ کامل˝ همواره در 
جهان حضور دارد و اوست که در ارتباط مستقیم با امام غایب محّمد بن 
حسن عسکری امام دوازدهم شیعه می باشد. امام دوازدهم در شش سالگی، 
پس از فوت پدرش ]امام یازدهم[ از انظارغایب شد و این غیبت هزار سال 
است ادامه دارد. با آن که شیخ احمد و سّید کاظم هیچ  کدام آشکارا و صریحًا 
دعوی شیعۀ کامل نداشتند، شاگردانشان از آنان به این عنوان یاد می کردند.

شیعه از نظر سّنتی بر پنج اصل استوار است: توحید، نبّوت، معاد، امامت 
و عدل. شیخ احمد با ترکیب عدل و توحید و قرار دادن معاد در مقولۀ نبّوت 
این اصول را به سه اصل کاهش داد. شیخّیه به این سه اصل، نهاد شیعه کامل 
را اضافه نمود و آن را ˝الرکن الرابع˝  نامید. این چهار رکن کنایه و استعاره ای 
از چهار ستون تخت خداوند ˝عرش کرسی الهی˝ است.۱۹ وجه تمایز دیگر 
مکتب شیخّیه به آخرت شناسی یا معاد مربوط می شد. شیخّیه با انکار معاد 
جسم  )یا  روحانی  معاد  یا  مستقل  واقعّیت  از  پیچیده ای  بحث  جسمانی، 
لطیف، هورقلیا( مطرح نمود. بی شک چنین دیدگاهی مساوی با انکار معاد 
متفّکرین  بسیاری  و  نیست  دفاع  قابل  نیز  علمی  نظر  از  که  بود  جسمانی 

از دالیلی که باب نخستین تفسیر خود )تفسیر بر سورۀ بقره( را در حال و هوا و سبک و   ۱۹
سیاق تعالیم شیخه نگاشته یکی هم اشارۀ او به رکن رابع است که آن را رکن اصلی تفّکر 
شیعی می داند. این امر نشانگر این نیز هست که وی در زمان نگارش این تفسیر ادعای 
برگزیدند  خود  برای  عنوانی  چنین  که  دیگران  خالف  بر  نیز  و  ندارد  روحانی  اقتدار 
خواهان چنین تلّقی و درکی از سوی مخاطب نیست. مقایسه کنید با طریقی که بعدًا در  

شیخّیه این موضوع مورد بحث واقع شد در:
Corbin, En Islam iranien, iv. 274-86, esp. 285. Also, see D. MacEoin, ‘Early Shaykhí 
Reactions to the Báb and his Claims’, in M. Momen, ed., Studies in Bábí and Baha’i 
History, I (Los Angeles, 1982), 1-42.



۱۸۷ تفسیر به منزلۀ وحی: تفاسیر قرآنی باب    

اسالمی پیش از شیخ احمد نیز آن را غیر ممکن می دانستند.۲۰ آنچه که شیخ 
احمد در استدالل جایگزینی معاد روحانی با معاد جسمانی عرضه کرد تجزیه 
و تحلیلی متین و جالب بود، به طوری که حّتی سرسخت ترین مخالفان این 
سه  این  دهد.  قرار  تردید  مورد  را  آن  روحانی  فرآیند  نمی توانست  عقیده 
موضوع، یعنی: آموزۀ شیعۀ کامل، تکریم و ستایش اهل بیت و انکار معاد 

جسمانی مهمّ ترین رشتۀ ارتباط بین مکتب شیخّیه و دیانت بابی است.
آموزۀ شیعۀ کامل جزء جدایی ناپذیر از الهّیات آپوپاتی ۲۱یا الهوت سلبی 
حسن،  علی،  فاطمه،  محّمد،  یعنی  معصوم  چهارده  مقام  که  است  شیخّیه 
حسین و بقیه امامان را به پایه الوهّیت می رساند.۲۲ در این الهیات، خدا به 
عنوان حقیقتی ازلی و ناشناخته تلّقی می شود که اراده اش در طی مراحلی 
نهاد  است  مهّم  فرآیند  این  در  آنچه  نهایت،  در  می گردد.  آشکار  و  هویدا 
دوگانۀ رسالت و امامت است چه که هرگونه گزارۀ مثبتی در رابطه با الوهّیت 
به طور مستقیم و طبیعی به این دو نهاد راجع می گردد. پیامبر و امامان در 
جایگاه خاّصی در خلقت قرار دارند که واسطۀ بین خداوندی که شناسایی اش 

ممکن نیست و بشرّیت می باشند.
)امام غایب(  دوازدهم  امام  بین  است  واسطه ای  شیعۀ کامل  رو  این  از 
محّمدبن حسن به نمایندگی از همۀ امامان و بشرّیت. بنابراین هنگامی که 
باب اّدعا می کند که تفسیر سورۀ یوسف را از امام غایب دریافت داشته، و با 
آن که وی صریحًا به مقام خود به عنوان شیعۀ کامل اشاره نمی کند، پیروان 
مکتب شیخّیه، که نخستین خوانندگان اثر وی بودند کاماًل به ضرورت حضور 
چنین میانجی اذعان داشتند، و عنوان باب )به معنای در( برای ایشان قانع 
کننده بود، حّتی اگر در این که چه کسی شایستۀ این مقام است توافقی بین 
20 See Oliver Leaman, An Introduction to Medieval Islamic Philosophy (Cambridge, 

1985), 17.

یا عدم  و  نفی،  و  الهّیات سلب   )apopatic( اپوپاتیک  یونانی  واژۀ  از  گرفته  بر  اپوپاتی   ۲۱
امکان شناسایی خدا به طور مطلق. در فقه اسالمی این اصطالح معّرف سورۀ ۱۱۲ قرآن 
است که به تنزیه خداوند تکیه دارد )خدای صمد متعالی که کسی را نزاده و زاده نشده 

است.( 
کید ایشان بر عبودیت  چنین دیدگاهی، هنگامی که در آثار بی شمار پیامبر و امامان به تأ  ۲۲
البته در حّد غلّو، شائبۀ حلول گمراه کننده  به ذات خداوند بنگریم تعدیل می گردد. و 
است. ن.ک. پاسخ باب دربارۀ این پرسش در ˝رسالۀ اعتقادات˝، در ˝مجموعه های آثار 
پس:  این  ]از   .۶۹  ،)۱۹۷۶(  ،۴۱۱-۱۶ بهائی،  آثار  مّلی  محفظۀ  اعلی˝،  حضرت 

مجموعه ها[.
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چه  میانجی  چنین  نام  آن،  از  کم اهمّیت تر  یا  و  نمی داشت،  وجود  ایشان 
می توانست باشد. 

پیش از پرداختن به بحث بعدی، سزاوار است که بدانیم در بازۀ زمانی 
که باب قیّوم االسماء را می نگاشت هنوز مکتب شیخّیه به عنوان فرقه ای جدا 

از شیعه تلّقی نمی شد. رأفتی می نویسد:

به  ˝کشفّیه˝  و  سری˝  ˝پشت  شیخّیه،   ˝ چون  اصطالحاتی  اگرچه 
شیخّیه  هوّیت  با  و  منسجم  گروهی  را  خود  که  خاّص  گروهی 
می شناختند اطالق می شود، این گروه در واقع فرقه یا شاخه ای جدا 
شیعۀ  را  خودشان  شیخّیه،  نمی آمد.  بشمار  ایران  شیعۀ  جامعه  از 
راستین تلّقی می کردند که باورها و رفتارشان طبق تعالیم شیعۀ دوازده 
به  نداشتند.  بدعت  و  نوآوری  اّدعای  هیچ وجه  به  و  بود،  امامی 
در  حیاتش  زمان  در  احمد  شیخ  که  پذیرفت  می توان  دشواری 
چارچوب تفّکر شیعه مؤّسس مکتب جدید شیخّیه بوده است. تنها 
پس از گذشت زمان و رشد و بالندگی این آموزه ها بود که بنیادگرایان 
مذهبی مانند علما به تمایز بنیادین بین اصول اعتقادی شیعه و مکتب 
شیخّیه پی بردند، و از آن پس بود که مکتب شیخّیه با کسب انسجام 
و اّتحاد، از نظر تاریخی گسترش یافت و هنگام مواجهه با تضادهای 
اجتماعی و روشنفکری به صورت واکنشی علیه تفّکر شیعه درآمد.۲۳ 

متون تفسیری 

تعداد فراوانی از آثار باب شامل تفاسیر گوناگون است.۲۴ برخی نیز تفسیر 
احادیث مهّمی است مانند حدیث جاریه یا حدیث کمیل. اغلب این تفاسیر 
بر یک سورۀ کامل قرآنی یا بر یک آیۀ برجسته و مهّم مانند آیۀ نور )قرآن 
۲۴:۳۵( یا عرش )۲:۲۵۵( است. این تفاسیر، که جملگی ظاهرًا از دور ان 

Rafati 48-49 برای خالصۀ مفیدی در این زمینه و تقاوت های عمده بین شیخّیه و شیعه،    ۲۳
 Moojan Momen, An Introduction to Shí‘í Islám: The History and Doctrines of.ن.ک
نظرّیۀ  اهمّیت  Twelver Shí‘ism (Oxford and New Haven, 1985), 226-8.در خصوص 

.Browne, ‘Báb, Bábís’, in ERE, ii. 300a-b شیعل کامل˝ بنگرید به˝
نگاه کنید به پاورقی ۳.  ۲۴
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اّولیۀ نهضت بابی به دست ما رسیده۲۵ افکار و روش های گسترده ای از تفسیر 
]نگاری[ ارائه می دهد لذا هر کوششی برای بحث و تعریف آن شیوه ها در 
با سرشت متنّوع و غیر عادی  این تفاسیر  اّما  اینجا بی حاصل خواهد بود. 
خود، از لحاظ سبک و محتوا، برای درک چگونگی گسترش اندیشۀ بابی 
بسیار با ارزش بوده و مجموعۀ آن ها پیکرۀ منحصر به فردی از تفسیر متون 
دینی اسالمی عرضه می دارد. از میان عناوین فراوان این تفاسیر، چهار عنوان 
را می توان جزء تفاسیر اصلی بشمار آورد که به ترتیب تاریخ نگارش عبارتند 
از: تفسیر سورۀ بقره، تفسیر سورۀ یوسف، تفسیر سورۀ کوثر و تفسیر سورۀ 

والعصر. در اینجا ما منحصرًا به بحث در دو تفسیر اّول می پردازیم.۲۶

تفسیر سورۀ بقره

باب کمتر از بیست و پنج سال داشت که این اثر را در محّرم سال ۱۲۵۹، 
یعنی کمتر از چند ماه پیش از مالقات خود با مّلا حسین )در غروب ۲۲ می 
مّلا حسین  گفتۀ  رساند.۲۷  پایان  به   )۱۲۶۰ االولی  چهارم جمادی  یا   ۱۸۴۴
25 Browne, ‘Báb, Bábís’, ERE, ii. 305a.

در اینجا الزم است شرح مختصری دربارۀ دو تفسیر دیگر داده شود زیرا هر دو از جمله   ۲۶
تفسیرهای برجستۀ باب و دارای ویژگی هایی است که در دو تفسیر مورد بحث این مقاله 
نیامده. در تفسیر سوره های مورد نظر )۱۰۳ و ۱۰۸( که کوتاهترین سوره های قرآن است 
سورۀ آیه به آیه یا حّتی کلمه به کلمه تفسیر نمی شود بلکه حرف به حرف مورد تفسیر قرار 
به  سوره  گنجینۀ  در  نهفته  معانی  بیشتر  هرچه  کشف  برای  مفّسر  ترتیب  بدین  می گیرد. 
گاهی  ˝انفجار˝ آن حروف برای کشف مفاهیم و معانی نهفته در آن می پردازد. برای آ
بیشتر از این شیوۀ تفسیر که پیش از باب نیز در آثار حروفیه و صوفیه سابقه داشته ن.ک.: 
Todd Lawson, ‘The Dangers of Reading: Inlibration, Communion and Transference in the 
Qur’án Commentary of the Báb’, in M. Momen, ed., Scripture and Revelation: Papers 
presented at the First Irfan Colloquium Newcastle-upon-Tyne, England, December 1993 
and the Second Irfan Colloquium Wilmette, USA, March 1994, (Oxford, 1997), 171-215. 

تعدادی از نسخ خّطی این اثر، که شامل شرحی بر جزء اّول قرآن نیز هست در مجموعه های   ۲۷
مختلف یافت می شود. برای تنظیم این مقاله پنج نسخه که مشّخصات آن در زیر می آید 

مورد استفاده قرار گرفته است: 
Cambridge, Browne F. 8; Teheran Bahá’í Archives 6014 C (hereafter cited as INBA); 
the privately published limited transcription, in xerox, found in Majmú‘ah-yi áthár-yi 
ḥaḍrat-i A‘lá, Iran National Bahá’í Archives, Teheran lxix (1976), 157-410; two uncata-
logued MSS in the Princeton University ‘Bábí Collection’ 
دو نسخه فهرست نشده از “Bábí Collection.” در دانشگاه پرینستون. نیکال معتقد است که این 
ه از باب دزدیده شده است. )۶-۴۵(. هرچند مکیون در Critical, 36 از  اثر هنگام زیارت مّکّ
نسخه ای از این اثر در کتابخانۀ مّلی فرانسه Bibliothèque Nationale یاد می کند و معتقد است 
 .BN Or .5805 که این همان نسخۀ گم شده است. بررسی دقیق نسخۀ کتابخانۀ مّلی فرانسه
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بشرویی که این اثر را همان شب در قفسۀ اتاق باب دیده است این نظرّیه را 
تفسیر  است شامل  در دست  باب  از  که  اثری  نخستین  این  تأیید می کند.۲۸ 
کوتاهی بر سورۀ فاتحه )نخستین سورۀ قرآن( می باشد و در برخی نسخ خّطی 
دارای دیباچه ای است که در آن باب تاریخ آغاز نگارش این اثر را ضمن بیان 
رؤیایی که داشته ثبت نموده. در اینجا باب اظهار می دارد که شب پیش از 
نزول این اثر، در خواب دیده است که شهر کربال )ارض مقّدس( تّکه تّکه به 
را  این خواب  آمد. وی  فرود  و در مقابل خانۀ وی در شیراز  آسمان رفت 
اشاره ای به مرگ سّید کاظم رشتی که همان زمان رخ داد می داند و همانجا 

او را به عنوان ˝معّلم عالم و حکیم خود˝ می ستاید.۲۹ 
سبک و سیاق ترتیب آیات تفسیر سورۀ الفتح تقریبًا همانند باقی تفسیر 
از  به یکی  را  آیات  از  نظر محتوایی هر یک  از  باب  که  بدینترتیب  است. 
چهارده معصوم، )اهل بیت پیامبر: محّمد، فاطمه و دوازده امام( گره می زند. 
هر یک از هفت آیۀ نخستین این سوره به یکی از این نفوس مقّدس تخصیص 
ترتیب علی، فاطمه، حسن، حسین، جعفر  به  با محّمد، و  یافته که آغازش 

الصادق و سرانجام موسی بن جعفر است.
چنانکه خواهیم دید عدد هفت در این اثر نقش مهّمی دارد.۳۰ برای مثال 

نشان می دهد که آن اثر در واقع تفسیر جزء دّوم قرآن است. در حال حاضر نمی توان با اطمینان 
کتابخانه  در  نسخۀ خّطی  مورد  در  امر  بدانیم. همین  قرآن  دّوم  تفسیر جزء  نویسندۀ  را  باب 
بریتانیا British Library Or .7845. صادق است. چند صفحه این تفسیر از جزء دّوم قرآن در 
مجموعه های آثار حضرت اعلی در محفظۀ مّلی آثار بهائی ۴۱۰-۳۷۷ موجود است. این اثر 
از نظر سبک و سیاق نوشتاری با نسخ دیگر متفاوت است. برای مثال از ضمیر اّول شخص 

مفرد بسیار استفاده می شود. 
28 Táríkh-i-jadíd as quoted by E. G. Browne, “Catalogue and Description of 27 Bábí 

Manuscripts” 496.

محفظۀ مّلی آثار بهائی ۶.  ۲۹
در برابر پرسشی که اغلب در خصوص متأّثر بودن باب از اندیشه های فرقۀ اسماعیلّیه هفت   ۳۰
امامی مطرح می شود باید گفت جنبش بابیه از لحاظ نظری بیشتر متأّثر از شیخّیه بوده تا 
و  احسائی  احمد  شیخ  بر  اسماعیلیه  افکار  البته   )Rafati 167 ن.ک.   ( مکاتب.  سایر 
شاگردانش از جمله سّید کاظم رشتی تاثیر داشته است. تداوم چنین اندیشۀ رمزآلود در 
متعالیۀ  از جمله: حکمت  است  شیعۀ صفوی  مابعد  گرایش  سه  از  منتّج  شیخّیه  مکتب 
ملّاصدرا از مکتب اصفهان که عرفان نظری او از ابن عربی بهره جسته است و نیز حکمت 
اشراقی سهروردی، و مکتب اخباری بحرین که زنجیرۀ راویان احادیث را تا به نخستین 
احادیث بر اساس احساس باطنی و درک درونی امتداد می دهد. این افکار بر محیط شیعۀ 
آن روز تاثیر گذارد، که سوای آن به طور فراوان از افکار رمزآلود اسمعیلیه و نیز دگراندیشان 
جنوب و جنوب غربی ایران تأثیر پذیرفت (Amanat, 48). براون بیش از صد سال پیش 
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هفت نام مختلف برای چهارده معصوم که هر یک نام دیگری دارند بکار 
حسین  و  حسن  و  علی  محّمد،  نام های  از  یک  هر  که  بدین معنی  می رود. 
ممکن است به بیش از یک شخص از این گروه، یعنی آنان که همین اسم 
جزئی از نامشان است اطالق شود، و نام های فاطمه، حسین ، جعفر و موسی 
ممکن است در اشاره به یک شخص بکار رود. نام محّمد نه فقط به پیامبر 
بن حسن  و محّمد  نهم،  امام  پنجم، محّمدالجواد  امام  باقر  به محّمد  بلکه 
عسکری امام دوازدهم یا ˝مهدی˝ نیز ارجاع می شود. نام علی فقط در اشاره 
بن  علی  چهارم  امام  وی  نوۀ  شامل  بلکه  نرفته،  بکار  شیعیان  اّول  امام  به 
به  نیز می شود.  الهادی  امام دهم علی  الرضا، و  امام هشتم علی  حسین، و 
همین کیفّیت نام حسن اشاره به امام دّوم، و امام یازدهم، نیز دارد. اگر چه 
در اینجا با چهارده شخصّیت روبرو هستیم ولی در واقع فقط هفت نام برای 
آنان بکار می رود. این امر که باب در ارتباط با هر آیه یکی از این هفت نام 
را برمی گزیند همان طور که خواهیم دید داللتی بر برداشت باب از یکی از 

نام های شناخته شدۀ این سوره ˝السبع المثانی˝ )قرآن ۱۵:۱۸۷( است.
معانی مختلف این نام، ˝السبع المثانی˝، در تفسیرهای کالسیک اسالمی 
مورد اختالف بوده است۳۱ باب در این تفسیر بیان می دارد که فرآیند خلقت 
بر اساس همان ˝هفت ها˝ است که به چهارده می انجامد.۳۲ بدینترتیب فصل 
آغازین، که امّ الکتاب نیز نامیده می شود )چه که جوهرۀ قرآن در آن است( 
می تواند به ارادۀ الهی تشبیه گردد که طبق اندیشۀ شیخّیه، مشّیت الهی، یا 
همان مأل اعلی یا اهل بیت هستند که بالقّوه  خلقت را نیز شامل می گردند.۳۳ 

افکار   انتقادی  و  دقیق  ˝مطالعۀ  شود:  نقل  اینجا  در  دارد  جا  که  کرد  بیان  را  آرزویی 
شیخّیه...ضروری ترین اقدام برای درک فلسفۀ بابی است که امید است این کار روزی 
انجام پذیرد. ˝ (Browne, Báb, Bábís’, ERE, ii. 300b( آرزویی که باید هنوز در انتظار 

تحّقق آن نشست. 
31 See Maḥmoud Ayoub, ‘The Prayer of Islam: A Presentation of súrat al-fátiḥa in Mus-

lim Exegesis’, Journal of the American Academy of Religion, Thematic Issue, 47 
(1979), 635-47, esp. 638.

ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما ِفي اْلَاْرِض  - محفظۀ مّلی آثار بهائی ۱۲-۱۳. و ن.ک. قرآن ۲:۲۹.̋   ۳۲
اُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت َوُهَو ِبُكّلِ َشْيٍء َعِليٌم. )اوست آن كسى  َماِء َفَسوَّ َجِميًعا ُثمَّ اْسَتَوى ِاَلى السَّ
كه آنچه در زمين است همه را براى شما آفريد سپس به ]آفرينش[ آسمان پرداخت و هفت 
آسمان را استوار كرد و او به هر چيزى داناست(. و تفسیر باب: والسبعة إذا كررت في 
اإلبداع واالختراع صارت أربعة عشر. در اینجا چهارده به معنای جامعّیت و کلّیت است.
کید شده شده  موضوع تجّلی که در مکتب شیخّیه بسیار مورد بحث قرار گرفته و بر آن تأ  ۳۳
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مفاهیم  طرح  دارد  تمرکز  آن  بر  بقره  سورۀ  تفسیر  که  مسائلی  جمله  از 
اهل بیت˝  ماوراءالطبیعه )متافیزیکی(، است. این امر همراه با اشاره مکّرر به̋ 
از وجوه مشخّصۀ این اثر است که شاید بتوان از آن با اصطالح نامتعارف 
امام گرایی "Imamization " یاد کرد. با توّجه به مکان و زمان نگارش این اثر، 
مورد  که  امامت،  بحث  در  ورود  نحوی  به  آن  هدف  که  نمی رسد  نظر  به 
اختالف سّنی و شیعه است،  باشد.۳۴ بلکه روشی که برای نگارش این تفسیر 
اّتخاذ شده با دو عامل پیوند دارد. اّول، همانند تلّقی شیخّیه، تکریم و ستایش 
بی حّد و حصری از امامان به عمل می آید۳۵ که نشانگر نفوذ فکری شیخّیه 
از روند  امکان درکی  از آن-  بر مؤّلف آن است، و دّوم – و شاید مهمّ تر 
توسعۀ تعالیم باب را فراهم می کند و به او این فرصت را می دهد که استقالل 
کامل خود را –سوای اهل بیت و قرآن - از دیگران، )شامل شیخ احمد و 

سّید کاظم که در متن تفسیر ذکری از آنان نیست(،۳۶ اعالم  دارد. 
مثالی از این روش تمثیلی که باب به کار برده در قرآن )۲:۲۶( شاهدیم که 
َه َلا َيْسَتْحِيي َاْن َيْضِرَب َمَثًلا َما َبُعوَضًة َفَما َفْوَقَها˝ خدا را  می گوید: ˝ ِانَّ اللَّ

Ra-  تاریخ درازآهنگی در بحث اسالمی در باره متافیزیک و هستی شناسی دارد. ن.ک.
fati, 69-101. برای یکی از تبارشناسی های مهّم این اصطالح ن. ک. 

Toshihiko Izutsu, Sufism and Taoism: A Comparative Study of Key Philosophical Con-
cepts (Berkeley, 1984), 152-8.

ن.ک.  مثال  برای  می شود.  دیده  نیز  اخباری  شیعه  مفّسرین  آثار  در  ˝امام گرایی˝  چنین   ۳۴
محسن فیض کاشانی )مرگ:۱۶۸۰/۱۰۹۲( تفسیرالصافی )۵ جلد، بیروت ۱۹۷۹( و سّید 
حسن البحرانی )مرگ۱۶۹۵/۱۱۰۷( تفسیر البرهان )تهران ۱۳۳۴ ش.(.در مورد ایشان و نیز 

دیگر گرایش های تفسیر در فرقۀ اخباری به منابع زیر مراجعه کنید: 
Corbin, En Islam iranien, vol. I, chapters. 4 and 5; Todd Lawson, ‘Akhbárí Shí‘í Ap-
proaches to Tafsír’, in: Colin Turner, (ed.), The Koran: Critical Concepts in Islamic Stud-
ies iv (New York, 2004), 163-97.

اين احترام و تكريم يكي از دالیلی است که شیخّیه را در مخالفت با تفسیر افراطی تری   ۳۵
از شیعه قرار می دهد، که در واقع افراطیون )غالة شیعه( در بسیاری موارد به آن مّتهم 
اّتهامات  این گونه  به  او  که  است  روشن  بسیار  بقره،  بر سورۀ  باب  تفسیر  در  می شدند. 
یا  می کند:  اشاره  باقر  محّمد  امام  از  روایتی  به  وی  کار،  ابتدای  در  است.  حّساس 
معشرالشیعة شیعة آل محمد کونوا النمرقة الوسطی یرجع الیکم الغالی و یلحق بکم التالی. 
)ای اّمت شیعه شیعۀ آل محّمد، ]گروه[ وسط باشید تا غالة ]افراطیون[ به شما باز گردند 

و عقب ماندگان به شما برسند(. ن.ک. محفظۀ مّلی آثار بهائی ۲۰.
تفسیر سورۀ یوسف ارجاع شده. برای مثال ˝بابین˝ )لقب  هرچند که به آن دو نفر در   ۳۶
احسائی و رشتی( یا ˝باب˝. بکارگیری این اصطالح نزد شیخّیه مهّم بود و در جلب آنان 

به آیین باب بسیار موّثر افتاد.
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شرم نیست از این که َمثل بزند به پشه یا چیزی باالتر از آن˝۳۷. باب نخستین 
کسی نبود که تفسیری این چنین ارائه داد. شبیه آن دست کم سه بار در تفاسیر 
مشهور شیعه که به امام ششم امام جعفر صادق نسبت داده شده آمده است. 
بر خالف دیگر تفسیرهایی از این دست که از باب در دست داریم در اینجا 
او هیچ  گونه  ِاسنادی به حدیث دیگر ارائه نمی کند. بنابراین گزینش این روش 
تعبیر و تفسیر را باید نشان وجود نمونه های فراوانی از چنین تفاسیری دانست 
که در حّد خود تفاسیری موّثق و مورد قبول عاّمه بوده است. این نوع تفاسیر 
به عنوان روشی برای ارائۀ تفسیری موّثق بکار برده شده که مشخّصه تحقیقات 
از  بدیعی  معنای  ارائۀ  در  را  باب  نمونۀ خّلاقیت  بشمار می آید.۳۸  اسالمی 

تفسیر در بحثی که از تفسیر سورۀ یوسف می آوریم خواهیم دید. 
و  موسی  سرگردانی  قّصۀ  شاهدیم  باب  آثار  در  که  تمثیالتی  دیگر  از 

اصحاب مشکل آفرین او در صحرا است: 

ُحوَن َاْبَناَءُكْم  ْن آِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب ُيَذِبّ ْيَناُكم ِمّ  َوِاْذ َنجَّ
ُكْم َعِظيٌم ]۲:۴۹[َوِاْذ َفَرْقَنا  ِبّ ن رَّ ِلُكم َبَلاٌء ِمّ َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساَءُكْم ۚ َوِفي َذٰ
]۲:۵۰[َوِاْذ  َتنُظُروَن  َوَانُتْم  ِفْرَعْوَن  آَل  َوَاْغَرْقَنا  َفَانَجْيَناُكْم  اْلَبْحَر  ِبُكُم 
َخْذُتُم اْلِعْجَل ِمن َبْعِدِه َوَانُتْم َظاِلُموَن  َواَعْدَنا ُموَسٰی َاْرَبِعيَن َلْيَلًة ُثمَّ اتَّ

۳۹ ]۲:۵۱[

باب آیۀ ۴۹ را اشاره به فاطمه و همسرش علی و پدرش پیامبر می داند.۴۰ 
فرعون همان ابوالشرور۴۱ و قوم اش نیز کفر، شرک یا شّری است که وجود 
ترجمۀ تمامی آیات قرآنی در این فصل برگرفته از قرآن با ترجمۀ فوالدوند است که در   ۳۷

اینترنت قابل دسترسی است. 
البحرانی، البرهان ۷۰؛ عبدالعلی هویزی )یا حویزی( تفسیر نورالثقلین )قم ۱۳۳۸۲-۵/   ۳۸

۵-۱۹۶۲( ۸-۳۷؛ طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن )بیروت ۱۹۶۱/۱۳۸۰(، ۳۸. 
را سخت   ]آنان[ شما  از ]چنگ[ فرعونيان رهانيديم  را  آنگاه كه شما  آريد[  ياد  ]به  و   ۳۹
شكنجه می کردند پسران شما را سر مى  بريدند و زن هايتان را زنده مى  گذاشتند و در آن 
]امر بال و[ آزمايش بزرگى از جانب پروردگارتان بود )۴۹( و هنگامى كه دريا را براى 
شما شكافتيم و شما را نجات بخشيديم و فرعونيان را در حالى كه شما نظاره می کرديد 
غرق كرديم )۵۰( و آنگاه كه با موسى چهل شب قرار گذاشتيم آنگاه در غياب وى شما 

گوساله را ]به پرستش[ گرفتيد در حالى كه ستمكار بوديد )۵۱(.
-در دو نسخه کلمه ˝پدربزرگ˝ آورده شده است. هرچند کاماًل مشّخص نیست. محفظۀ   ۴۰

مّلی آثار بهائی ۱۷۹.
ابوالشرور ˝پدر شرارت ها˝ اصطالح سّنتی شیعی است در اشاره به شیطان که مسّبب همه   ۴۱
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یزید،  به  این مقام، مشّخصًا  او در چنین جایی است، در  دارد، زیرا مکان 
خلیفه بنی امّیه )مرگ ۶۸۳ م.( که امام حسین را شهید کرد )۶۸۰ م.( ارجاع 
داده می شود، و ˝کشتن پسران˝ اشاره صریحی به فرزندان پیامبر و سرور آنان 

ابا عبدالّله الحسین است. 
در اینجا باب به بحث مبسوطی می پردازد که روشن سازد چرا خداوند 
وقوع چنین حادثۀ فجیعی چون قتل یکی از اهل بیت را اجازه می دهد. باب 
در طول این بحث اقدام به شهادت امام حسین را برابر با گناه نخستین آدم 
]که بدان خاطر از بهشت رانده شد[ می داند. تکیۀ اصلی باب ظاهرًا بر آنست 
که بگوید چرا به صورت ظاهر شّر بر خیر پیروز می شود. پیروزی شّر را به منزلۀ 
عجز و ناتوانی حسین نمی داند. زیرا امام شهید به این خاطر که کامل )معتدل( 

خلق شد می توانست، اگر ارادۀ خداوند بود، حّتی عالم را ویران سازد.
در آیه ۵۰، منظور از بحر همان ˝بحر قدرت الهی˝ است. آنان که مورد 
خطاب این آیه هستند ˝اهل عصمت˝، )نام دیگر خاندان پیامبر( می باشند. 
برده شده مقصود کسانی  نام  او  از  دّوم  بار  برای  این بخش  فرعون که در 
انکار  را که در همه چیز آشکار است  اهستند که عالئم ˝علی علیه السالم˝ 
می کنند. در آیه ۵۱، ˝موسی˝ بنا به معنای اّولیه اش ˝فالمراد بالحقیقة االّولیه˝ 
پیامبر اسالم می باشد و ˝چهل˝ اشاره به علی و منظور از ˝ده حجت˝ ]امامان 
شیعه[ اوالد و احفاد او هستند. استدالل باب چنین است: علی سی سال پس 
از درگذشت پیامبر اسالم زندگانی کرد و با در نظر گرفتن ده امام که فرزندان 
و نوادگان علی هستند رقم ˝چهل˝ حاصل می شود و به بقیه ده امام مرتبط 
دوازدهم  امام  رسالت  می رساندند.  اتمام  به  را  رسالتشان  باید  که  می گردد 
تبعید روحانی  این  پایان  با  امام دوازدهم مساوی  نیست. ظهور  هنوز کامل 
است.۴۲ در این آیه واژه ˝لیله، شب˝ اشاره ای به پنهان شدن شکوه و جالل 

امامان در در ظلمت کفر است.
این بخش با اشاره به ˝قائم˝ پایان می پذیرد که با رجعّیت او آنچه در 
ظهور قبلی رخ داده به طور نمادین تکرار می یابد.۴۳ با این تمثیل باب بیان 

 .Goldziher, Richtungen, 288, 298 .شرارت ها در تاریخ است. ن.ک
قرآن سورۀ االعراف آیه ۱۴۲ که در آنجا خدا اقامت موسی و بنی اسرائیل را از سی به   ۴۲

چهل شب امتداد می دهد.
محفظۀ مّلی آثار بهائی ۱۷۹-۸۴.  ۴۳



۱۹۵ تفسیر به منزلۀ وحی: تفاسیر قرآنی باب    

می دارد که قوای نافذه ای که در هر ˝ظهور˝ جدید مکنون است روند تکرار 
حوادث ظهور قبلی را به حرکت می آورد. باب در آثار بعدی خود از پیروان 
اوّلیه اش یعنی هیجده نفر از حروف حّی، به ظهور مجّدد چهارده معصوم و 
˝چهار ابواب˝ اشاره می کند. این چهار ابواب )چهار باب( در دوره ای که به 
مؤمنین  و  غایب  امام  واسطۀ   )۸۳۷-۹۳۹( است  معروف  صغری  غیبت 

بودند.۴۴ 
در بیاِن سرچشمۀ چنین تفسیری، باب نهایتًا به اصلی متافیزیکی می پردازد. 
برای مثال، در این روند بارها به ظهور الهی ˝تجّلی˝ اشاره دارد و بار دیگر 
در تفسیر سورۀ الفاتحه از سّومین آیه این سوره به ˝کتاب فاطمه˝ نام می برد 

و در مورد آن چنین می نگارد: 

والثالثة كتاب فاطمة - صلوات الّله عليها - وقد جعل الّله فيها كما 
لها وعليها وهي جنة النعيم جعل الّله ظلها لمن آمن بها وأحبها بعدما 
عرفها بما هي أهلها كما تجّلت للعارف له به فحينئذ حلت تلك الجنة 
له.۴۵ )و سّومین کتاب فاطمه است – صلوات بر او – که در آن آیه 
خداوند آنچه متعّلق به اوست و آنچه به او مربوط است قرار داده. 
را  او  و  دارد  اعتقاد  او  به  که  آن  نعمت.  پر  است  بهشتی  آیه  این 
دوست می دارد خداوند او را زیر سایۀ خود قرار می دهد – پس از 
آن که او را ]فاطمه را[ بدرستی بشناسد، بر اساس استطاعت و درک 
]آن شخص[ او ]فاطمه[ بر وی تجّلی خواهد کرد، و آنگاه ]درهای[ 

بهشت بر وی گشوده خواهد شد.( 

فصوص  کما تجّلت للعارف له به˝ است۴۶ که با̋  نکتۀ مهّم در این قسمت̋ 
الحکم˝ اثر عارف بزرگ ابن عربی هم نوایی و هم خوانی دارد. در اینجا ابن 
انسان  به  را  خود  چگونه  خداوند  این که  یعنی  ˝تجّلی˝،  مفهوم  به  عربی 
می شناساند با کلماتی چون ˝فوصف نفسه لنا بنا˝ )او خود را وسیلۀ ما به ما 
توصیف می کند( و یا با ترجمۀ آزادتری: ˝خدا خودش را بر اساس اراده و 

44 Messiah, 337.

محفظۀ مّلی آثار بهائی ۸-۷. آیه ی قرآنی گفته شده: الرحمن الرحیم.  ۴۵
با سپاس از دکتر محّمد افنان برای راهنمایی ایشان )در مکاتبه شخصی ۱۹۸۴(.  ۴۶
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قابلیت خودمان از درک اوصاف او به ما نشان می دهد.˝۴۷ در اینجا قصد 
پرداختن به جزئیّات ارتباط بین اندیشه های باب و ابن عربی، و یا سرشت 
اندیشه های باب را نداریم، بلکه در پی یافتن سبک و سیاق داللت های باب 
در راستای بیان مقام و منزلت او در موضوع مورد بحث، یعنی تفسیر قرآن 
هستیم. همین قدر کافی است اشاره کنیم که هم باب و هم ابن عربی برای 
آَياِتَنا  تأیید این نظریه به آیه ای از قرآن )سوره ۴۱:۵۳( تکیه دارند: َسُنِريِهْم 
ُه َعَلى ُكّلِ  َك َانَّ ُه اْلَحقُّ َاَوَلْم َيْكِف ِبَرّبِ ِفي اْلآَفاِق َوِفي َاْنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبيََّن َلُهْم َانَّ
در  و  گوناگون[  افق ها]ى  در  را  خود  نشانه  هاى  زودى  )به  َشِهيٌد  َشْيٍء 
دل هايشان بديشان خواهيم نمود تا برايشان روشن گردد كه او خود حّق است. 

آيا كافى نيست كه پروردگارت خود شاهد هر چيزى است.(
تکرار چنین دیدگاهی در تفسیر سورۀ بقره، کنجکاوی ما را برمی انگیزد 
به  این متافیزیک  از آن نشده است.  تفسیر سورۀ یوسف ذکری  که چرا در 
دغدغه های اخالقی گره می خورد و در قسمتی از تفسیر سورۀ بقره ۲:۳ که 
ا َرَزْقَناُهْمُ ینِفُقوَن )آنان  َلاَة َوِممَّ می گوید: الَِّذيَن ُيْوِمُنوَن ِباْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الصَّ
كه به غيب ايمان مى  آورند و نماز را بر پا مى دارند و از آنچه به ايشان روزى 
مقدمۀ  در  و  می کند  کید  تأ ˝ایمان˝  کلمۀ  بر  باب  مى كنند.(  انفاق  داده ايم 
ولو علم الناس كيف خلق الّله الخلق  شرحی که بر این بخش آمده می نویسد:̋ 
لم يلم أحدًا أحدًا.˝۴۸ )اگر انسان می دانست خدا چگونه خلقت را آفریده 
کس دیگری را سرزنش نمی کرد.( این بدان معناست که خدا خلق را بر وفق 
طبیعت و خصلت نهادینه شده در ایشان آفریده که حقیقت را بپذیرند یا نفی 
کنند. دلیل رّد حقیقت همان دلیل قبول حقیقت است که همان عامل اختیار 
باشد. و خداوند به آن را به کسانی عطا کرده که قابلیت آن در ایشان نهادینه 

بوده )بما هو علیه(. این دانش الهی دانش قابلیت هاست.
مراد ما از طرح این بحث، گفتگو در این پرسش همیشگی است که آیا 
یا آن که ارادۀ خدا در آن  سرنوشت انسان به ارادۀ خود او تعیین می شود 
دخیل است. در اینجا نیز می بینیم که عقاید باب بسیار در توافق با عقاید 
ابن عربی است خصوصًا در مورد اصطالح بحث برانگیز ˝االعیان الثابته˝.۴۹ 

ابن العربی، فصوص الحکم، به کوشش عفیفی )قاهره ۱۹۴۶ ۵۳.(  ۴۷
محفظۀ مّلی آثار بهائی ۲۲: و لو علم الناس کیف خلق الّله الخلق لم یعلم احدا احدًا.  ۴۸

عالم مثال˝ را تصاویری  برای مثال ن.ک. ایزوتسو )Izutsu( ، ص۱۵۹ که االعیان الثابته یا̋   ۴۹
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پیش تر گفتیم، این امر باید احتماالً به سبب نفوذ افکار ابن عربی در آثار 
شیخیّه باشد، چه که تأثیرپذیری مستقیم باب از ابن عربی بعید به نظر می رسد. 
وی حّتی در یکی از تفاسیر آخری خود به صراحت عدم توافقش را الاقل در 

یک نکته، با ابن عربی بیان داشته است.۵۰ 
باب در تفسیر همان آیه بار دیگر به الگوی متعارف خود یعنی مثال هایی 
در اهمّیت عدد هفت می پردازد. در بحث ˝ایمان˝ از هفت سطح یا مرتبت 
متفاوت سخن می گوید. نخستین مرتبت به اهل فردوس مشّیت ]الهی[ )اهل 
الجّنة المشّیه( مربوط می شود و شش مرتبت دیگر به ترتیب اهل بهشت اراده 
]الهی[،  اذن  عدن،  ]باغ[  )بحرالقدر(،  ]الهی[  خواست  بحر  ]الهی[، 
جاودانگی )خلود( و سرانجام سکونت )مأوی( را نام می برد. سایر مثال هایی 
از این ساختار هفت گانه روحانی را در تفسیر آیۀ قرآن )۲:۳( شاهدیم یعنی 
وصف هشت باغ یا جّنت و هفت مرتبه جهنم شرح داده شده است. به نحوی 
این که فقط هفت  باالی خود است. عّلت  از جّنت  پرتوی  که هر جهنمی 
پرتویی  و  از هرگونه سایه  باالترین بهشت  آن است که  دارد  ]جّنت[ وجود 
مستغنی است و کاماًل از این ساختار منفک می باشد، و این فردوس اعلی 
همان ˝مطلق˝ و الگوی الهّیات سلبی یا الهّیات تنزیهی )apophatic( است.۵۱ 
در تفسیر آیه دوم از سورۀ بقره )قرآن ۲:۲( با هفت طبقه مردمان آشنا می شویم 
و در همان سوره )۲:۵( هفت مرتبه ربوبّیت را شاهدیم و در مثال آخر ۲:۲۲ 

هفت مرتبه بهشت و زمین یکایک بر شمرده می شود.۵۲
مثال دیگری از تفسیرهای باب را در آیۀ سّوم همین سورۀ قرآن )۲:۳( 
می بینیم که به خاطر تفسیر به دو بخش تقسیم می شود: این آیه می گوید:الَِّذيَن 
ا َرَزْقَناُهْم ُيْنِفُقوَن )آنان كه به غيب ايمان  َلاَة َوِممَّ ُيْوِمُنوَن ِباْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الصَّ
مى آورند و نماز را بر پا می دارند و از آنچه به ايشان روزى داده ايم انفاق مى 
كنند.( در تفسیر باب غیب )نادیدنی( به پیامبر اسالم اشاره دارد، زیرا وی 
تنها با خودش شناخته می شود و تنها خدا به ˝ُکنه˝ حقیقت وی واقف است. 
واقعی یا چیزهای ممکن یا ممکن الوجود تعریف می کند. یک ممکن الوجود در جهان 

پدیداری )ناسوت( طبق نیازها و فطرت شخص بالفعل شکل می گیرد.
Cambridge, Browne F. 9(6), fn. 7lr تفسیر سورۀ والعصر نسخۀ  ۵۰

در کالم باب:˝ال ضد ّلها و ال ظّل بل فی الحقیقه خلوة من الجنان و الجنان الخوة منها.   ۵۱
˝ محفظۀ مّلی آثار بهائی ۹.

محفظۀ مّلی آثار بهائی ۱۴، ۳۸-۴۰، ۸۱-۲.  ۵۲
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پایگاه و منزلت خاّص ]ذات غیب و ناشناخته[۵۳)و محل تفسیر هذه الغیب( 
رجوع به قائم، محّمد بن حسن، می شود که غایب است. باب سپس حدیثی 
از امام جعفر صادق نقل می کند که در آن به مراتب مختلفی از ˝غیبت˝ اشاره 

 
شده است.۵۴

پیش تر اشاره کردیم که چگونه باب هنگام نگارش این اثر از اصطالحات 
و افکار شیخّیه متأّثر بوده است.۵۵ اّما به این نکته نیز باید توّجه کنیم که عدد 
هفت، که بیانگر اهل بیت نیز هست، هم برای شیعۀ اثنی عشری، و هم برای 

˝سبعّیه˝ یا اسماعیلّیه بسیار حائز اهمّیت می باشد.۵۶ 
در پایان این بررسی کوتاه از نخستین تفسیر باب، که نخستین اثر عمدۀ 
او نیز هست، به وجه دیگری از آن، که چگونگی پرداختن به لفظ ˝صلوة˝ یا 
نماز باشد نیز اشاره می کنیم. در این تفسیر صلوة به طور نمادین و استعاره به 
محّمد و اهل بیت وی، و هدایت مطلقۀ آنان یعنی ˝والیت˝ شرح و تعبیر شده 

است. 
از محّمد، وّراث و  از اطاعت  از هر چیز ادای نماز نمادی است  پیش 
اوالد و احفاد او که همان ˝والیت مطلقه˝ است. از آغاز تا انجام، در این 
فریضه شکلی از یکتایی خدا )صورة التفرید(، وحدت الهی )هیکل التوحید( 
و نمادی از عشق و سرسپردگی )شبح الوالیه( را شاهدیم. البته محّمد و آل 
محّمد نیز این فریضه را بجا می آوردند چون نماز مقام تمایز بین عاشق و 
معشوق )خدا( است، و اهل بیت بهترین مثال این عشق و نماد حدیث مشهور 
قدسی هستند که می گوید ˝کنت کنز مخفیًا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق 
لکی اعرف˝ )گنجی پنهان بودم، خواستم شناخته شوم، از اینرو انسان ]خلق[ 
را آفریدم(. ]بر اساس تعبیر باب در اینجا ˝خلق˝ به اهل بیت  پیامبر/امامان 
ربوبّیت˝ ظاهر شد و بندگی  اشاره دارد[. بنابراین با وساطت امامت است که̋ 
˝مربوبّیت˝ تحّقق یافت. بنابر این نمازگزاردن امامان که در حّد کمال است، 

محفظۀ مّلی آثار بهائی ۲۳.  ۵۳
محفظۀ مّلی آثار بهائی ۲۳-۴.  ۵۴

و  واجب الوجود  بین  تمایز  موضوع  و  احمد  شیخ  هستی شناسی  توصیف  ن.ک.   ۵۵
.Rafati, 103-4 ممکن الوجود که در مراحل هفت گانه ارائه شده است

برای مثال نگاه کنید به چهار کتاب معتبر کلینی )مرگ: ۹۳۹/۳۲۸ و یا ۹۴/۳۲۹( االصول   ۵۶
من الکافی، )طهران بدون سال چاپ( ۲۴۹ پاورقی ۲۷. در باالی یکی از فصول نوشته 

شده است: ˝باب فی اّنه ال یکون شیء و الّسماء و االرض ااّل بالسبعه.˝
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قابلیتی است که به طور مستقیم از خداوند اخذ شده )وصف االلّله( و این 
موهبت به خاطر قابلّیت ذاتی شان به آنان عطا شده )لهم بهم(. حال آنکه 
سایر مردم هنگام ادای نماز این قابلّیت را از امامان اخذ می کنند. این مطلب 

تلّقی بارزی از امام شناسی شیخّیه می باشد که در باال به آن اشاره شد. 
باب امامان را ˝هفت مثانی˝ نیز می خواند. وهم السبع المثاني إذا قرء 
أهل  من  ألحد  آية  كل  في  الّله  وصف  الركعتين  في  الحمد  سورة  المصلي 
العصمة بلسان عبده بما تجلى له به... )و هنگامی که نمازگزار حمد و سوره۵۷ 
را دو بار تالوت می کند در هر آیه خداوند یکی از ائمه اطهار را از زبان بندۀ 
او وصف می نماید...( بدینترتیب که نمازگزار در جریان دو سجده هر یک 
از هفت آیه سورۀ فاتحه را دوبار تالوت می کند که این امر در واقع تأیید و 
نماز  صورت  این  به  نمازگزار  اگر  است.  معصوم  چهارده  تقّدس  شناسایی 
بگزارد در آن صورت به شایسته ترین وجه به این امر موّفق شده است. اگر 
عبادت با چنین خلوصی انجام گردد در این صورت نماز به دیداری از وجه 
محبوب و سیمای معبود تبدیل می گردد و برای شخص مؤمن نوعی معراج۵۸ 

روحانی است. 
باید توّجه داشت این نخستین اثر باب، که به اختصار آن را مورد بررسی 
قرار دادیم، پیش از اظهار امر او نگاشته شده و بنابراین مطالب آن باید در 
ظهور  تعالیم  قالب  در  نه  و  گیرد  قرار  توّجه  مورد  او  شیعی  باورهای  قالب 

جدید. 

تفسیر سورۀ یوسف

نگارش تفسیر داستان قرآنی سورۀ یوسف )سورۀ ۱۲( را باب در شبی که 
رسالت خود را به مّلا حسین بشرویی اعالم داشت آغاز کرد. برخالف تفسیر 

ِن الرَِّحيِم ]۱:۳[ َماِلِك  ِه َرِبّ اْلَعاَلِميَن ]۱:۲[ الرَّْحَمٰ ِن الرَِّحيِم ]۱:۱[ اْلَحْمُد ِللَّ ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمٰ  ۵۷
]۱:٦[ِصَراَط  اْلُمْسَتِقيَم  َراَط  الِصّ اْهِدَنا   ]۱:۵[ َنْسَتِعيُن  َوِايَّاَك  َنْعُبُد  ِايَّاَك   ]۱:۴[ يِن  الِدّ َيْوِم 

يَن ]۱:۷[. اِلّ الَِّذيَن َاْنَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َوَلا الضَّ
الهّیات   متمایز  از جنبه های  یکی  معراج  کاربرد اصطالح   .۲۶ بهائی،  آثار  مّلی  محفظۀ   ۵۸
شیخّیه است. در حالی که دو جریان اصلی در اسالم یعنی شیعه و سنی معراج محّمد را 
سفری واقعی در هفت آسمان می دانند، مکتب شیخّیه این داستان را نمادین می داند.  
شیخّیه برآنند که این سفر تحقق یافته اّما در عالم روحانی ˝هورقلیا˝ و نه در عالم امکان.  

ن.ک. Rafati 115. درباره درک شیخّیه از عبادت بنگرید
Corbin, En Islam iranian, 194.
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سورۀ بقره، در این تفسیر اشارۀ صریحی به مباحث اعتقادی مکتب شیخّیه 
مانند رکن رابع و سایر مباحث الهیاتی نمی بینیم.۵۹ با آنکه این اثر از حیث 
تفاسیر سنن  با روش  و سیاق  و سبک  تمثیل  نظر  از  و  متون مقّدس  تفسیر 
تفاسیر  دیگر  با  آیه ها،  مستقیم  تفسیر  نظر  از  ولی  دارد،  همانندی  اسالمی 
دارای تفاوت هایی است. در واقع فقط بخش کوچکی از این تفسیر شامل 
بحث و گفتگو در مورد آیات سورۀ یوسف است. از سویی این اثر از نظر 
ساختار و تقسیم بندی استوار و نظام مند و همانند سامانه سوره های قرآن است 
و از سوی دیگر گاه مشکل می توان پیوند آن را با متن قرآن دریافت. این اثر 
طور  به  که  هشدار هاست  و  دعاها  آموزه ها،  اصطالحات،  امثله،  از  سرشار 
متناوب بر روی کاغذ آمده است. در صفحات بعدی با ارائه شرح کوتاهی از 
این اثر به بحثی در زمینۀ دشواری هایی که محّققین رشته تاریخ تفسیر قرآن 
ممکن است با آن مواجه شوند می پردازیم و برداشت های کّلی و تفاوت های 

بین دو اثری که مورد بحث این مقاله است مورد بررسی قرار می دهیم. 
تفسیر سورۀ یوسف به ˝قیّوم االسماء˝ نیز مشهور است و قرآن از آن به 
˝احسن القصص˝ یاد کرده است. در سال ۱۸۷۷ پروفسور روزن مقاله ای در 
در  نیز  براون  ادوارد  و  ساخت  منتشر  یوسف  سورۀ  تفسیر  جزئّیات  شرح 
سال های ۱۸۸۹ و ۱۸۹۲ به بحث در آن پرداخت.۶۰ از آن زمان تاکنون این اثر 
در ارتباط با تاریخ اجتماعی جنبش بابیه مورد توّجه پژوهندگان قرار گرفته 
است.۶۱ از این اثر چند نسخه خّطی وجود دارد که دوتای آن در تدوین این 
سال  در  که  قدیمی تر  نسخه ای  است.۶۲  گرفته  قرار  استفاده  مورد  مقاله 

در مواردی به مانند تفسیر سورۀ بقره به ˝درجات روحانی˝ اشاره شده است.برای مثال    ۵۹
ن.ک. نسخه ای از این تفسیر در آرشیو آثار در مرکز جهانی بهائی در حیفا، ۲۲۶ که از نه 
رکن رابع˝ دارد ۱۰۷.. نوع مراحل یا درجات روحانی یاد شده. اشاره غیر مستقیمی نیز به̋ 

ن.ک. پاورقی ۴. برای بحثی که براون در سال ۱۸۸۹ در این زمینه داشته بنگرید به:   ۶۰
Browne, JRAS 21 (1889), 904-6.

61 Momen, Moojan. ‘The Trial of Mullá ‘alí Bastami: A Combined Sunni-Shí‘í Fatwa 
against the Báb’, Iran 20 (1982), 113-43. 

این مقالۀ مهم ترجمۀ چندین گزیده از تفسیر را در خود دارد. هم چنین ن. ک.
Amanat, Resurrection, 201-7; and Messiah, q.v. index, Qayyúm al-asmá’. 157–62.

برای فهرست نسبتًا کاملی از این اثر ن. ک. MacEoin, Survey, 195-6 دو نسخه ای که   ۶۲
 Cambridge, کمبریج  در  براون  مجموعۀ  از  است  برگرفته  گرفته  قرار  من  استفاده  مورد 
Browne F. 11 (9), dated 1891, و نسخۀ مرکز جهانی بهائی که تاریخ ۱۲۶۱ دارد که بنا به 

نوشته مکیون در Survey, 14 در سال های اخیر به دست آمده است. 
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با  و  است،  برخوردار  بیشتری  اعتبار  از  طبعًا  و  شده  استنساخ   ۱۲۶۱/۱۸۴۵
نسخه دیگر در جزئّیات تفاوت هایی دارد. نسخۀ قدیمی تر دارای ۲۳۴ صفحه 
به قطع ۹٬۵ سانتی متر در ۱۷٬۵ است۶۳ و هر صحفه دارای تقریبًا دارای ۲۵ 
حفظ  حیفا  در  بهائی  جهانی  مرکز  کتابخانه  در  نسخه  این  می باشد.  خط 

می شود.
به مانند قرآن این اثر از نظر ساختاری با حروفات مقّطعه، سوره و آیه 
تقسیم بندی شده است. در حقیقت، تنظیم نسخه خّطی در حیفا تقلیدی است 
در  که  )وجوب سجده(  واجبة˝  ˝سجدة  با  قرآنی  للتالوة˝  ˝سجدة  از سّنت 
یا  ˝سجد˝  کلماتی چون  آن  آمده. سوای  متن  در حاشیۀ  مختلف  صفحات 
مشتّقاتی از آن را شاهدیم که اشاره است به لزوم سجده هنگام تالوت آیه های 
خاّص. نسخه خّطی حیفا دارای یکصد و یازده سوره )باب هر فصل تفسیر 
را سوره می نامد( و تعداد آیات هر سوره چهل و دو است. در نسخه کمبریج 
تعداد آیه ها چهل است و به محل نزول این اثر یعنی شیراز نیز اشاره دارد.۶۴ 
تعداد آیه ها از نظر حروف الفبای ابجد با کلمۀ ˝بلٰی˝ برابر است که قرآن این 
کلمه را نشان تعالی مقام انسان هنگام بستن عهد الست با خداوند به کار 

گرفته است. )قرآن، سوره ۷ آیه ۱۷۲(.۶۵
اثر با قرآن، اینک باید اشاره کنیم که به  پس از مقایسۀ ساختاری این 
ابتدای هر سوره و  الرحیم˝ در  الرحمن  الّله  ˝بسم  از قرآن، عبارت  متابعت 
آیه ای که مورد تفسیر قرار می گیرد تکرار می شود، اّما اّولین سورۀ تفسیر سورۀ 
یوسف چنین نیست و نظم اندک متفاوتی با سایر سوره ها دارد و به نحوی 

نقش مقّدمه را برای اثر ایفاء می کند.
باب به متابعت از قرآن، بین آیه و سوره –به جز سوره ۴-۶۶ مجموعه ای 

این ها اندازه های متن هر صفحه است و نه اندازه واقعی صفحه.  ۶۳
بدین ترتیب، عنوان یک فصل به صورت معمول در نسخه کمبریج به شکل زیر است: و   ۶۴

سورة االيمان و هي الشيرازیه و هی اثنتان و اربعون آية.
 Some Remarks, دکتر محّمد افنان در مکاتبات شخصی. در مورد نسخۀ کمبریج براون  ۶۵
لی˝ یعنی برای من یا پیش  JRAS 24 (1892), 262, می نویسد که ارزش ابجدی کلمه قرآنی̋ 
از من، چهل است. پاراگراف مطروحه اشاره به خواب یوسف دارد: ای پدر، من خواب 
یازده ستاره و خورشید و ماه دیدم که بر من ˝لی˝ تعظیم می کردند )قران ۱۲/۴(. در هر 
صورت تعداد آیه های هر سوره از نظر نمادین به معنای قبول یا تأیید این قدرت و مقام 

روحانی است.
Súras 1, 2, 52, and 95 درنسخه کمبریج جاهای خالی بسیاری در باالی سوره وجود دارد.   ۶۶
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از حروفات مقّطعه بکار می برد که برخی از آنها قرآنی هستند. مثاًل در سورۀ 
˝االمام˝ دو حرف ˝طا و ها˝ را شاهدیم حال آنکه بالفاصله در سورۀ بعدی 
یعنی ˝المدینه˝ با حروف غیرقرآنی الم –طا-ها˝ روبرو هستیم. اکثر قریب به 
اّتفاق این حروفات معانی رازآمیز و عرفانی در بردارند و جالب است که 
بدانیم در ابتدای سوره ۱۰۸و ۱۰۹ ˝ع-الم و میم-ح میم-دال˝ که اشارتی به 
ترتیب  به  سوره  دو  این  عنوان  و  می کنیم  مالحظه  را  است  محّمد  و  علی 
˝الّذکر˝ و ˝العبد˝ است که باب هر دو را در مطابقت با سوره های ۲۲۳ و ۲۲۵ 
قرآن مفروض می دارد. بدین ترتیب این اسامی در وهله اول به نام باب یعنی 
مرتبط  اول شیعیان علی  امام  و  پیامبر  نام  به  تلویحًا  ˝علی محّمد˝ و سپس 

می شود و بدیهی است که نباید این ابهام را تصادفی انگاریم.۶۷
که  دارد  به طور مستقل وجود  آیه  دو  یا  مقّطعه، یک  از حروفات  پس 
معموًلا با جملۀ مقّدمه  مانندی به سبک قرآن مثل ˝ذالک الکتاب˝ )قرآن 
سوره ۲،آیه ۲( یا ˝کتاٌب ٌانزل الیک˝ )قرآن سوره ۷ آیه ۲( آغاز می شود که 
پیوندی توّسط سوره ها با حروفات مقّطعه دارد۶۸. چند مثال موضوع را روشن 

می کند: 
می شود.  آغاز  کردیم  گفتگو  آن  از  باال  در  که  عنوانی  با  الملک  سورۀ 
همانطور که گفتیم این تنها سوره ای است که به سبک دیگر سوره های یوسف 

نیست و نیز با حروف مقّطعه آغاز نمی شود: 

لّله اّلذی نّزل الكتاب علی عبده بالحّق ليكون للعالمين  )۱(الحمد 
سراجا وّهاجًا.۶۹ 

سورۀ ۲ )العلماء(:

آلم، ذلك الكتاب من عندالّله الحّق فی شأن الّذكر قد كان بالحّق 

به نظر می رسد کاتب قصد داشته است تا از آن ها برای حاشیه نویسی استفاده کند، یا 
اطالعاتی چون تعداد آیه ها و غیره را در آن آن فضا بنویسد.

قیّوم االسماء ۲۲۳ و ۲۲۵. در مقالۀ دیگری این نظر را ارائه داده ام که این حروف مقطعه   ۶۷
در واقع نوعی امضاء باب در تصریح او به تالیف این اثر است. ن.ک.

Lawson, Todd. The Qur’án, Epic and Apocalypse (London 2017), 165-7.

68 Alford Welch, ‘al-Ḳur’án’, EI2 v. 414a. 

قیّوم االسماء ۳.  ۶۹
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الكتاب  ذلك  فی  االيات  قد جعلنا  نحن  اّنا  و  ه  منزواًل  الّنار  حول 
مبينًا.۷۰ 

۱۴.۲

)۱( طاء حاء )۲( الّله قد انزاللقرآن علی عبده ليعلم الّناس اّن الّله قد 
كان علی كّل شیء قديرًا.۷۱

)۳( سورۀ ۳۷، التعبیر:

)۱( فعسن )۲( الحمد لّله اّلذی انزل علی عبده الكتاب ليكون علی 
العالمين بالكلمة العلّی شهيدًا. ۷۲

و با کمی تغییر سوره ۵۹ )األفئده( که در رابطه با ارتباط خداوند با انسان 
است:

)۱(كهعص؛ )۲( الّله قد اخبر العباد باالسم االكبر ان ال اله اّلا هو 
الحّی القّيوم و هو الّله كان غنّيا قديمًا.۷۳ 

کیدی کم و بیش را بنا به الگوی کّلی  و سرانجام سوره ۱۱۱ )المؤمنین( تأ
اثر، نشان می دهد:

)۱( آلم؛ )۲( اّنا نحن قد جعلنا بينكم و بين القری المباركة من بعد 
الباب هذا ناسًا طاهرين يدعون الّناس الی دين الّله االكبر و اليخافون 
من دون الّله الحّق عن شیء اولئك هم قد كانوا أصحاب الّرضوان 
فی اّم الكتاب مكتوبًا )۳( و اّنا نحن قد جعلنا هذا الكتاب آيات 
الولی االلباب اّلذين يسّبحون الّليل و الّنهار و اليفترون ]نک. قرآن 
۲۰:۲۱[ من امر الّله الحّق من لدی الباب علی ذّرة من بعض الّشیء 

قیّوم االسماء ۵.  ۷۰

قیّوم االسماء ۶.  ۷۱

قیّوم االسماء ۷.  ۷۲
قیّوم االسماء ۱۱۶.  ۷۳
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قطميرًا. ۷۴ 

با توّجه به آنچه گفتیم، در می یابیم که ساختاربندی تفسیر قیّوم االسماء به 
برگزیدن  علل  از  یکی  شاید  دارد.  قرآن  به  بسیار  شباهت  گاهانه  آ شیوه ای 
سورۀ یوسف قرآن برای نگارش تفسیری بر آن، برابری آیه های آن با تمامی 
متوّجه  نفسیر  این  خوانندگان  حال  هر  در  است.۷۵  بوده  قرآنی  سوره های 

اهمّیت این تصادف می باشند. 
زیرا  است،  برخوردار  خاّصی  محبوبّیت  از  مسلمانان  نزد  یوسف  قّصۀ 
محتوای داستانی این قّصه مضامین مهم و برجسته ای در رابطه با اسالم و 
ارتباط آن با ادیان پیشین دارد.۷۶ در طول تاریخ اسالم سورۀ یوسف از سوی 
مفّسرین مورد تفسیر و شرح های متعّددی قرار گرفته، از جمله تفسیری عرفانی 

که غّزالی )مرگ ۱۱۱۱/۵۰۵( متکّلم اشعری بر آن نگاشته است.۷۷
الحکم˝  ˝فصوص  مشهورش  کتاب  در  عربی  ابن  مسلمان  شهیر  عارف 
سورۀ یوسف را پایۀ بحث اندیشه های روحانی خود قرار داده است۷۸ به نظر 
می رسد دلیل دیگر انتخاب سوره توسط باب به سبب تکریم و ستایش این 
قصه از یک سنت درازآهنگ مرتبط با بحث رمزآلود روحانی ˝تقّیه˝ باشد 
زیرا این بحث، بسیار در دینداری شیعه و به ویژه در مکتب شیخّیه پر رنگ 
است.۷۹ بنا به گفته نبیل زرندی، مّلا حسین بشرویه ای اّول من آمن باب از 
معّلم خود سّیدکاظم رشتی رهبر مکتب شیخّیه تقاضای نگارش تفسیری بر 

قیّوم االسماء ۳۱.  ۷۴
سورۀ انبیا ۱۱۲ آیه دارد. در حالی که سورۀ االسراء و سوره ۱۲هرکدام ۱۱۱ آیه دارد.هیچ   ۷۵
سوره ای جز سورۀ یوسف دارای ۱۱۴ آیه نیست و این رقم با تعداد کل سوره های قرآن 

تطابق دارد.
واقع  در  یوسف  قصه  االنبیاء˝،  ˝قصص  در   )۱۰۳۶/۴۳۷ )مرگ  ثعالبی  گفته  به   ۷۶
احسن القصص است زیرا دارای مضامین نهانی است. در این داستان بجز بحث سخاوت 
و ثروت یوسف، پیامبران، فرشتگان، شیاطین، جن، انسان، حیوانات، پرندگان، حّکام و 

رعایا نقش دارند. ن. ک.
B. Heller, ‘Yúsuf ibn Ya‘qúb’, EI2, ad loc.

ابوحامد غّزالی، تفسیر سورۀ یوسف )طهران، ۱۸۹۵(. این تفسیر هیچ گونه اشتراکی با   ۷۷
تفسیر باب بجز اشاراتی از سورۀ یوسف ندارد.

ابن عربی، فصوص ۹۹-۱۰۶.  ۷۸
یعقوب به پسرش یوسف هشدار می دهد که خوابش را برای برادارانش تعریف نکند.  ۷۹

)قران، ۱۲/۵(. غیبت و پنهان شدن امام نوعی ˝تقیه˝ به حساب می آید. ن.ک.
EI1. R. Strothmann, ‘Ṭaḳíya’.
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سورۀ یوسف نمود و وی با اعالم عدم توانایی خود برای چنین امر خطیری، 
این رسالت را از آن ˝قائم˝ دانست و گفت او بدون آن  که تو درخواست کنی 
آن سوره را تفسیر خواهد کرد. آن تفسیر یکی از مهمّ ترین نشانه های صّحت 
کاظم  سّید  پاسخ  بود.۸۰  واالیش خواهد  مقام  بر  بارزی  و شاهد  او  اّدعای 
یوسف  با  جهات  بسیاری  از  قائم  مّدعی اند  که  احادیث  کثیری  بر  رشتی 
شباهت دارد صّحه می گذارد.۸۱ در سراسر این تفسیر باب به نحوی واضح و 
با این قّصه قرآنی و شخصّیت یوسف رسالت خود را همانندسازی  روشن 

می کند.
پس ازحروفات مقّطعه و آیۀ مقّدماتی باال که مبتنی بر الهی بودن اّدعای 
باب است، متن سورۀ مربوطه  آغاز می شود که به سبب سبک و گوناگونی 
مضامین به  دشواری می توان به توصیف مشّخصی از آن پرداخت. باب در 
تمرکز  یوسف  سورۀ  قرآنی  متن  بر  روشن  به طور  سوره  این  نهایی  بخش 
می نماید. وی با روش تفسیری اش، به طور ساده معانی قرآنی را بازآفرینی 
می نماید و کلمات و معانی مشّخصی را مرتبط با دعوی و مرتبت خویش 
جایگزین می سازد. در این تفسیر به هیچ وجه از کلمات و جمالت متداول در 
ولی  نمی کند  استفاده  می گویم(  )من  ˝اقول˝  یا  ˝یعنی˝  مانند  دینی  تفاسیر 
معادل سازی های او در تفسیر از نظر معنایی و ساختاری همانند قرآن است.۸۲ 
پیش از ارائه مثال هایی در ارتباط با این نوع تفسیر، بجاست که اندکی به 

شرح سورۀ اّول این تفسیر یعنی ˝سورة الملک˝ بپردازیم.
سورة الملک که در واقع بخشی از آن در شب ۲۲می ۱۸۴۴ در حضور مّلا 
حسین نازل شده به گونه ای چون مقّدمه برای کل اثر بشمار می رود که نه با 
حروف مقّطه آغاز می گردد و نه آیۀ سورۀ قرآنی یوسف را که تفسیر آن ارائه 

80 Nabíl, 59.

محمد بن علی القمی ابن بابویه اکمال الدین و اتمام النعمة فی اثبات الرجعه، نجف   ۸۱
 ۱۸ ،۱۹۷۰/۱۳۶۰

که  است  شیعیان  پنجم  امام  باقر  محّمد  امام  از  مشهوری  از حدیث  بازتابی  روش  این   ۸۲
می گوید: ما معانی هستیم. ما یدالّله )دست خدا( هستیم، در جوار او، زبان او، فرمان، 
اراده، معرفت و حقیقت او هستیم. ما وجه الّله )صورت خدا( هستیم که به سوی ناسوت 
می نگریم. آنکه او به امامت ما یقین دارد بهشت از آن اوست و آن که ما را رّد می کند 
امامش جهنم است. (Corbin, En Islam iranien, i. 194). ترجمه از فرانسه. از جمله نکات 
جالب این بیان اّدعای ˝ما معانی هستیم˝ نشان قدرت روحانی است که امام را مجاز به 

عبارت گردانی قرآن می نماید.
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این بخش در واقع  تنها در اواسط سوره شواهدی که  بر دارد.  می شود در 
تفسیر سورۀ قرآن است به شرح زیر ارائه می شود: 

الّله قد قّدر ان يخرج ذلك الكتاب فی تفسير احسن القصص من عند 
محّمد بن الحسن بن علی بن محّمد بن علی بن موسی بن جعفر بن 
محّمد بن علی بن الحسين بن علی بن ابيطالب علی عبده ليكون 
حّجةالّله من عند الّذكر علی العالمين بليغًا. )خداوند مقّدر ساخته که 
از  عالم غیب  ]از  احسن القصص  در شرح  )ذلک الکتاب(  اثر  این 
سوی[ محّمد بن الحسن بن علی بن محّمد بن علی بن موسی بن 
جعفر بن محّمد بن علی بن الحسين بن علی بن ابيطالب بر بنده اش 
]باب[ به ظهور برسد ]چون[ حّجت خداوند بر عالمیان بر ]درستی 

اّدعای[ ذکر ]باب[.۸۳

حکمرانی...(  سلطنت،   = الُملک  )سورة  سوره  این  عنوان  الواقع  فی 
گویای آن است که این بخش بیش از پرداختن به مطالبی برای درک و فهم 
سورۀ دوازدهم قرآن، به نحوی مؤثّر خطاب به محّمد شاه، و صدر اعظم او 
˝ذکر˝  باب  دعوی  پذیرفتن  در جهت  ایشان  و چالش  آقاسی  میرزا  حاجی 
)یعنی باب( و )دیگر القاب او( ست که در سراسر متن بدین ترتیب تکرار 
می شود.۸۴ سپس با تأویل های صریح از قرآن مبتنی بر اطاعت مطلقه از امر 
الهی، صال و ندا به اهل عالم، نو شدن قوانین )احکام(، و غیره را به طور 
این  بنیادین  مشّخصات  از  یکی  را  تضاّدها  ترکیب  بتوان  شاید  شاهدیم. 
لله  الحق سجدًا علی  نقطةالماء  النار فی  ˝اّنا  نمونه:  برای  بخش دانست.۸۵ 

.Browne, JRAS 21(1889) 908 .قیّوم االسماء ۳. برای ترجمۀ براون از این بخش ن.ک  ۸۳
موارد دیگر عبارات است از: کالم، قائم سال هزار، شجرۀ مبارکه سینا و رستاخیز است.   ۸۴

برای بحث درباره این موارد و سایر موضوعات، ن. ک.
M. Afnan and W. S. Hatcher, ‘Western Islamic Scholarship and Bahá’í Origins’, Religion 
15 (1985), 29-51.

از دیگر مثال ها به این شیوه: اّنا نحن قد قّدرنا الجبال علی الرض و قد جعلنا االرض علی   ۸۵
الماء الهواء المسکما من تحت الحّر البرد. قیّوم االسماء ۱۳۷. )کوه ها را در زمین و زمین 
را باالی آب قرار دادیم و هوا را از زیر سردی داغ پدید آوردیم(. به مثال های فراوانی 
می توان اشاره کرد. کاربرد این گونه تضاّدها در اثر باب بی شک نفوذ فکری سّنت مهّم 

˝خطبۀ ططنجیه˝ را نشان می دهد. برای بحث مفّصل ن.ک.
Todd Lawson, Gnostic Apocalypse in Islam: Qur’an, Exegesis, Messianism, and the Lit-
erary Origins of the Babi Religion (London and New York, 2012), pp. 75-92.
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سجده  زمین  بر  سبحان  خداوند  برابر  در  آب  ذّرات  در  )آتش  االرض.˝۸۶ 
می کند.( 

بخش سوم این سوره شامل بازنویسی مفاهیم قرآنی با واژگان و الفاظ 
دیگری است. برای مثال فصول ۵۲ و ۵۳ ˝سورةالفضل˝ و ˝سورةالصبر˝۸۷ 

بازنویسی تقریبًا پنجاه آیه   از سورۀ دّوم قرآن یعنی بقره است. برای مثال:

متن قرآن 

ْلُمتَِّقيَن ]۲:۲[ َوالِذيَن ُيْوِمُنوَن ِباْلَغْيِب  ِلَك اْلِكَتاُب َلا َرْيَب ِفيِه ُهًدى ِلّ َذٰ
ا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن ]۲:۳[ َوالَِّذيَن ُيْوِمُنوَن ِبَما ُانِزَل  َلاَة َوِممَّ َوُيِقيُموَن الصَّ
ِئَك َعَلٰی ُهًدى  ِاَلْيَك َوَما ُانِزَل ِمن َقْبِلَك َوِباْلآِخَرِة ُهْم ُيوِقُنوَن ]۲:۴[ اوَلٰ

ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ]۲:۵[ ِهْم ۖ َوُاوَلٰ ِبّ ن رَّ ِمّ

اين است كتابى كه در ]حّقانيت[ آن هيچ ترديدى نيست ]و[ مايه 
هدايت تقواپيشگان است )۲:۲( آنان كه به غيب ايمان مى آورند و 
انفاق  داده  ايم  روزى  ايشان  به  آنچه  از  و  مى دارند  پا  بر  را  نماز 
مى كنند )۳:۲( و آنان كه بدانچه به سوى تو فرود آمده و به آنچه 
پيش از تو نازل شده است ايمان مى آورند و آنانند كه به آخرت 
پروردگار  سوى  از  هدايتى  از  برخوردار  آنان   )۲:۴( دارند  يقين 

خويشند و آنان همان رستگارانند )۲:۵(

متن باب

فو رّبك انت الكتاب الريب فيه و اّنك قد كنت عند رّبك محمودًا اّن 
باياته   ۸۸ الّناس  بين  يحكمون  و  غيبته  فی  بذكرالّله  يؤمنون  اّلذين 
بالحّق فسوف نعطيهم من لدّنا علی الحّق بالحّق اجرًا عظيمًا ه اولئك 

اّنا نحن قد سّيرنا الجبال علی االرض  هم چنین مثال جالب دیگری در همان سوره: و   ۸۶
والّنجوم علی العرش حول الّنار فی قطب المإ من لدی الّذكر بالّله الحّق و لن يغادر منكم 

احدًا احدًا و هو القاهر فوق عباده. قیّوم االسماء ۴ آیۀ ۴۲. 
قیّوم االسماء ۱۰۰-۵.  ۸۷

تکرار  اثر  این  در سراسر  متداول که  برگردانی است  البالحق(  الحق  ˝به درستی˝ )علی   ۸۸
اصطالح  این  ترجمۀ  است.  الهی  صفات  و  اسماء  از  یکی  الحق˝  قرآن  در  می گردد. 
نمی تواند حّق مطلب را که چگونه ˝الحق˝ به تمامی صفات مهّم الهی اطالق می شود ادا 

نماید.
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علی هدًی بذكر الّله و اولئك هم الّسابقون قد كانوا بالحّق فی كتاب 
الّله مشهودًا. ۸۹

به خداوند تو سوگند! که تو ]قائم = باب[ کتابی هستی که در آن 
شّک و ریبی نیست و خداوند تو ترا قابل ستایش می داند. آنان که 
به ذکرالّله =باب[ در غیبت او ایمان آوردند و بر مردمان به درستی 
و بر وفق آموزه های او رفتار می نمایند به راستی که ما به آنان پاداشی 
هدایت  باب[   = ذکرالّله  سوی  از  که  آنانند  می کنیم.  عطا  بزرگ 

می شوند و ابتدا به سوی کتاب خداوند شتافتند.

دیگر مثال از این بازنویسی های در سوره ۸۵ تا ۹۵ دیده می شود۹۰ که 
شباهت قرآنی آن بسیار است :

قرآن

َواْجَعُلوا  ُبُيوًتا  ِبِمْصَر  ِلَقْوِمُكَما  آ  َتَبوَّ َان  َوَاِخيِه  ُموَسٰی  ِاَلٰی  َوَاْوَحْيَنا 
و  موسى  ˝به   ]۱۰:۸۷[ اْلُمْوِمِنيَن  ِر  َوَبِشّ َلاَة  الصَّ َوَاِقيُموا  ِقْبَلًة  ُبُيوَتُكْم 
برادرش وحى كرديم كه شما دو تن براى قوم خود در مصر خانه  هايى 
برپا  نماز  قرار دهيد و  به روى هم  را رو  ترتيب دهيد و سراهايتان 

داريد و مؤمنان را مژده ده )۸۷(.˝ 

باب

و اّنا نحن قد اوحينا الی موسی و اخيه بذلك الكلمة ان تّبیءالهل 
االرض بمصر االفئدة بيوت االحدية للّذكر االكبر لّله الحّی و هو الّله 
كان عليمًا حكيمًا و اّن الّله قد جعلها قبلة للّناس واقم الّصلوة كّلها 
فيها و بّشر عباد الّله المخلصين بها فاّنها فی اّم الكتاب علی شأن 
الّذكر قد كان بالحّق علی الحّق مكتوبًا.۹۱ ˝و ما به موسی و برادرش 
با این کلمات وحی کردیم که در مصرِ قلب خود برای مردم جهان 

قیّوم االسماء ۱۰۰.  ۸۹
قیّوم االسماء ۱۰۸-۹۵.   ۹۰

قیّوم االسماء ۱۶۱.  ۹۱
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اوست  و  زنده،  و  بزرگ  خداوند  ذکر  برای  کنید  بنا  خانه هایی 
خداوندی که دانا و دادگر است. و خداوند آن خانه ها را قبلۀ مردم 

برای ادای نماز قرار داد و مؤمنان را به آن بشارت داد.˝

پیش تر گفتیم که چهارمین بخش سوره معمواًل بازگشتی به آیۀ قرآن است. 
مّدعا  این  بر  زیرین شاهدی  مثال  سه  از  آخر  نمونه  دو  در  بازنویسی  روش 
است. فصل دّوم سورۀ العلماء با توّجه به سوره ۱۲ آیه ۱ قرآن نوشته شده: 
این  نشانه های کتاب آشکار خداوند است.˝  و  آیات  این ها  راء.  ˝الف الم 
سوره با تفسیری از سه حرف مقّطعه پایان می پذیرد. باب می گوید که خدا 
حرف ˝الف˝ را خلق کرده تا مظهر بندۀ او )یا باب؟( باشد که در امر الهی 
به کتاب گسترده  ]؟[  او  قوانین  برتری  به  استوار است. حرف ˝الم˝  بسیار 
راء˝ را خداوند آفرید تا امرش را بر اساس  ]قرآن؟[ مربوط می شود، و حرف̋ 

آنچه در ˝ام الکتاب˝ آمده گسترش )انبساط( دهد. 
سوره ۷۱ ˝القلم˝ با توّجه به سورۀ ۱۲ آیۀ ۷۰ نگاشته شده و باب آیه را 

چنین بازنویسی می کند:

رحل  فی  الّذر  من  الّسقاية  يجعلوا  ان  الملئكة  امرنا  قد  نحن  اّنا  و 
يا  ه  عليمًا  شیء  بكّل  كان  الّله  هو  و  العلّی  الّله  باذن  المؤمنين 
اّيهاالمؤّذن اّذن يا اّيتها العير اّنكم لسارقون و اّن الّسقاية من الّذكر 
فی اعلی المشاعر منكم قد كان بالحّق علی الحّق مكنونًا ه و هو الّله 
قد كان علی كّل شیء حفيظًا ه و هو الّله كان علی كّل شیء قديرًا. ˝ 

۹۲

پیش تر استعاره های )سقایه )جام آب( = ذکر )باب(، رحل= مؤمنین( که 
در تفسیر باال آمده در مثال دیگری: ˝مصِر قلوب˝ دیدیم. در این مثال این 
استعاره ها به محتوای تفسیر سورۀ بقره گره می خورد یعنی فطرت و قابلّیت 
مقّدر شده در فرد، در اقبال یا روگردانی از امام به عنوان ظهور الهی است که 
اکنون در باب تحّقق یافته. از این رو مؤمنین دارای این امتیازند زیرا نشانه های 
به آن ها اعطاء شده  استعاره سقایه )جام آب(،  با  اینجا  ]باب[، در  ˝ذکر˝ 
است. هم چنین، ˝سارقان˝ از پذیرفتن حقیقت محروم شده اند زیرا به خاطر 

قیّوم االسماء ۱۴۵.  ۹۲
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موهبت  به  را  ایشان  که  عالیمی  آنان،  در  شده  خلق  پیش  از  نهاد  و  طبع 
شناسایی برساند از ایشان باز داشته شده.۹۳

آیه ۱۰۲ قرآن نگاشته شده:  سورۀ الحج شماره ۱۰۳با توّجه به سوره ۱۲ 
َوُهْم  َاْمَرُهْم  َاْجَمُعوا  ِاْذ  َلَدْيِهْم  ُكْنَت  َوَما  ِاَلْيَك  ُنوِحيِه  اْلَغْيِب  َاْنَباِء  ِمْن  َذِلَك 
َيْمُكُروَن. ˝اين ]ماجرا[ از خبرهاى غيب است كه به تو وحى مى  كنيم و تو 

هنگامى كه آنان همداستان شدند و نيرنگ میکردند نزدشان نبودى )۱۰۲(
باب چنین بازنویسی می کند:

اّن ذلك الّتفسير من ابنإ العلمإ علی ورقة الفؤاد باذن الّله العلّی قد 
كان حول الّنار مكتوبًا و اّن الّله قد اوحی اليك من ابنإ الغيب و اّنك 
لديهم علی الحّق االكبر اذا تفّرقوا كلمتهم علی الكذب الباطل و اّن 

الّله قد كان عليك بالحّقعلی الحّق شديدًا.۹۴ 

پیش از این که به نتیجه گیری نهایی بپردازیم این نکته قابل اهمّیت است 
ارائه  الهی  وحی  دریافت  بر  اینجا  در  باب  که  دلیلی  قوی ترین  بگوییم  که 
می دارد دو واژۀ نخست این آیه ˝ذلک  التفسیر˝ است که در هم نوایی با آیۀ 
دوم از سورۀ دوم قرآن )بقره( و با همان قّوت و شوکت آن آیه بیان می گردد: 
َذِلَك اْلِكَتاُب َلا َرْيَب ِفيِه ُهًدى ِلْلُمتَِّقيَن. )˝اين است كتابى كه در ]حّقانيت[ 
آن هيچ ترديدى نيست ]و[ مايه هدايت تقواپيشگان است. ˝ با اقتباس از آیۀ 
قرآن ]آیه ای که مسلمانان بخوبی با آن آشنا هستند[ باب بدون هیچ ابهامی 
پیام خود را اعالم می دارد. قصد وی آنست که به خواننده القاء نماید این 
˝تفسیر˝ بسیار واالتر و پر قدرت تر از یک گزاره و شرح عادی از یک سورۀ 
برای  است  خداوند  کتاب  و  پیام  حقیقت  در  تفسیر  این  است.  قرآنی 

تقواپیشگان.

.Corbin, En Islam iranian, iv. 286-300 :در مورد این موضوع ن.ک. بحث کربن در  ۹۳
قیّوم االسماء ۲۱۲. العماء˝ به طور مکّرر در این متن می آید. برای تحقیق عالمانه و دقیقی   ۹۴

از پیشینۀ تاریخی این کلمه و اهمّیت روحانی آن ن.ک.
Stephen Lambden, ‘An Early Poem of Bahá’u’lláh: The Sprinkling of the Cloud of Un-
knowing (Rashḥ-i ‘Amá’)’, Bahá’í Studies Bulletin, 3, no. 2 (1984), 4-114, esp. 42 to end.
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سخنی در پایان

برای توجیه فرآیند خلق یک تفسیر در ابتدا باید بپذیریم که نگارش یا 
اگر  این قاعده  بر طبق  تابع قاعده ای کّلی است.  خلق تفسیر و پذیرش آن 
گفتاری وجود دارد حتمًا دلیلی برای خلق آن بوده است.۹5 مثال هایی که در 
طول مقاله از تفسیر سورۀ یوسف ارائه شد، هم چنین شرحی که دربارۀ خود 
متن دادیم اینک ما را قادر می سازد که به چند نتیجه گیری کّلی برسیم. با 
گاهی به این امر که این تفسیر به  نحو بارزی با دیگر تفاسیر بزرگ اسالمی،  آ
و در نتیجه با هر سبک ادبی زبان عربی متفاوت است، به نظر می رسد مؤّلف 
با قرار دادن آن زیر نام تفسیر خواسته است که این اثر در همین شکل و فرمی 
که هست مورد مطالعه و قضاوت قرار گیرد. حال این سؤال پیش می آید که 
چه چیز سبک نگارش تفسیر را از سبک نگارش سایر متون ادبی یا دینی 
از  نبود  دینی  باب محّقق  که چون  انگاشت  نباید چنین  متفاوت می سازد. 
گاهی نداشت۹۶ و یا چنین انتظار داشته که  موازین و اسلوب نگارش تفسیر آ
این تفسیر نیز چون دیگر تفسیرهای سّنتی تلّقی گردد. برخالف چنین نگرشی، 
تفسیر اّولیه وی یعنی تفسیر سورۀ بقره، که چند ماه پیش از نزول تفسیر سورۀ 
یوسف صدور یافت، هرچند با تفسیر سّنتی شیعه هم نوا نیست با این همه از 
رویکرد و روش معمول تفاسیر سّنتی اسالمی عاری نمی باشد. باب در تفسیر 
بعدی، یعنی تفسیر سورۀ یوسف، می کوشد تا از سّنتی که به نظر او در حال 
احتضار بود بگسلد، خاّصه در برهه ای از زمان که وی خود را مبّشر ظهور دور 

جدید دینی و تجدید حیات معنوی انسان ها می دانست.
اوج  شاهد  باب  ظهور  زمان  گفتیم  پیش  از  که  همانطور  آن،  بر  عالوه 
انتظارات آمدن موعود آخرالزمانی بود که یکی از عالیم آن در اعتقاد شیعیان 

95 Tzvetan Todorov, Symbolism and Interpretation, trans. Catherine Porter, (Ithaca, 
1982), 28. 

باب در تفسیر سورۀ بقره بجز نام امامان از معدود کسانی که یاد می کند محسن فیض   ۹۶
کاشانی مؤّلف تفسیر الّصافی است. البته قضاوتی که دربارۀ اثر او شده زیاد تمجیدآمیز 
بودن  به خاطر سطحی  باب  از سوی  کاشانی  فیض   .)۴۰۲ مجموعه ها  ) ن.ک.  نیست 
کارش )قشری محض( در تفسیر آیه ۱۴۳ سورۀ بقره مورد انتقاد قرار گرفته )محفظۀ مّلی 
آثار بهائی v.۱۴۱( سوای آن باب می گوید که فیض به تفاسیر دیگر علماء مراجعه نکرده 
و این امر شایستۀ چنین کتابی نیست. باید گفت که این نظریات در تفسیر جزء دّوم قرآن 

بیان شده که نویسندۀ آن معلوم نیست و مورد بحث است.
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بر  می شد.  تلّقی  یوسف(  )سورۀ  قرآن  دوازدهم  سورۀ  بر  تفسیری  نگاشتن 
خالف نظرّیه براون که معتقد است نام این اثر با متن آن هم خوانی ندارد باید 
گفت که این تفسیر به طور روشن شامل مطالب و بحث های تبیینی دربارۀ این 
دیگر  از  بازنویسی  به  آن  از  بزرگی  بخش  آن،  بر  عالوه  و  می باشد  سوره 
سوره های قرآن به شیوه ای بدیع، و تفسیر و بازشناخت آن مطالب اختصاص 
یافته است که بدون شک در مقایسه با تفسیر نویسی سّنتی امری غیر عادی 
است. این که بگویند این متن عاری از تفسیر است، و یا آیه های قرآن را 
این  اّولیۀ  آنان که مخاطبین  و  باب  نظر  در  نمی نماید الاقل  تفسیر  و  معنی 
تفسیر بودند بدان معنی است که گوینده یا تفسیر را نخوانده و یا انتظارات 
به هر حال،  مانده است، چه که  تفسیر در چهارچوبی سّنتی محدود  از  او 

تفسیر جز نوعی شرح و بسط موضوع چیز دیگری نیست.
با مالحظۀ روش تمثیلی و سبک شناسی تفسرها که با استفادۀ مداوم از 
سلیس  و  روان  شیوه ای  به  استعاری،  شبیه سازی های  مثل  بالغی  موازین 
از  بهره برداری  و  کفرآمیز˝  ˝تعابیر  گرفتن  نظر  در  با  بعالوه  شده،  نگاشته 
مبهمات )و همۀ اینها در قالب تقلیدی متهّورانه از قرآن( ۹۷ باید بگوییم که 
این اثر به طور روشن یک تفسیر بشمار می آید. تفسیر سورۀ یوسف حاصل 
کاماًل  را  آن  اینک  مؤّلف  که  است  اسالمی  متون  اصلی  عناصر  بازسازی 
جهانی نموده و با روشی توأمان اّما متضاّد تقلید و وحی، سرانجام اثر ادبی 
جدیدی خلق کرده است. این اثر مهم به قلم بازرگان ۲۵ سالۀ شیرازی متنی 
در داخل متن دیگر ارائه می دارد و کوشش در بازگویی و ترجمان خود دارد، 
ادبی و نمونۀ کوششی قهرمانانه در دگرگون ساختن  به طور روشن متنی  و 
چیزی است که سال ها بعد )و در محیط فرهنگی کامال بیگانه با محیط خود( 
به جای تفسیری در محیط بسته و دایره وار تبدیل به تفسیری در سازمان فکری 

باز و گسترده و بی انتهایی می گردد.۹۸

باب به تکرار اشاره می کند که این اثر در واقع همان قرآنی است که بر محّمد نازل شد.    ۹۷
ن.ک.

Habib Taherzadeh, et al., (trans.) Selections from the Writings of the Báb (Haifa, 1978), 
67.

98 Cf. Arkoun, Mohammed.‘Lecture de la Fátiḥa’ in his Lectures du Coran (Paris, 1982), 
41-67, esp. 49. 

Ricoeur اشاره  به  از موضع یک سّنی صحبت می کند  اینجا نویسنده، که به نظر می آید  در 
می نماید که از دایرۀ هرمونتیکی ’cercle herméneutique’ گفتگو می کند و از هشت اصل در 
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با مقایسه این دو تفسیر )سورۀ بقره و سورۀ یوسف( که هر دو تقریبًا در 
یک زمان از قلم باب صادر شده، شاهد آنیم که چگونه شیوۀ این دو تفسیر 
که از یک تفّکر سرچشمه گرفته می تواند اینگونه در دو اثر متفاوت باشد. و 
در مورد تفسیر دّوم نه تنها در تاریخ تفسیر با روش نوینی روبرو هستیم بلکه 
از آنجا که این اثر خواننده را به عمل فرا می خواند با نمونۀ خیره کننده ای از 
تفسیر در دست داریم که به طور مستقیم بر تاریخ تأثیر می گذارد – و در واقع 

خود جزئی از تاریخ می گردد.۹۹ 

تفسیر سّنتی سخن می گوید که باید به روشنی یا ضمنی مورد استفاده قرار گیرد. من بر ماهیت 
کید می کنم زیرا در آن، اصل هفتم را اینگونه بیان می دارد: در نبود  سّنی این صورت بندی تأ
پیامبر هر یک ]از مسلمین[ با متنی روبرو شد که معّرف کالم ]الهی[ بود و هر یک ˝می بایست 
ایمان خود سازد.˝  پشتوانۀ  را  متن  فهم  نیز می بایست  و  بپذیرد  را  متن  آن  ایمان  پشتوانه  با 
)ترجمه مؤّلف از متن فرانسوی Arkoun(. در مقام مقایسه می بینیم نظیر این امر در مذهب 

شیعه اسالم، یا ال اقل بعدها با ناپدید شدن امام دوازدهم در آن رخ داد. 
 Prof. H. Landolt, McGill مک گیل  دانشگاه  لندولت  پروفسور  از  از  فراوان  سپاس  با   ۹۹

University, به خاطر تمام کمک ها و تشویق های ایشان در تنظیم متن این مقاله.
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فصل پنجم

باب و مهدی موعود: مهار خشونت هزاره گرایان

موژان مؤمن*

خالصه: در ایران قرن نوزدهم، نهضت بابی در جامعه ای ظاهر شد که با 
اعتقادات محکم آخرالزّمانی منتظر ظهور امام غایب، قائم یا َمهدی بود. قائم 
موعود پس از ظهور می بایست در نبردی با نیروهای شرّ، جهان را از ظلم و 
ستم برهاند و عدل و داد را جایگزین آن سازد. باب بنیان گذار آیین بابی 
باب˝ یا واسطه و دربی بین امام غایب و مردم دانست. وی پس  ابتدا خود را̋ 
از چندی به اّدعای قائمیّت و اینکه در واقع همان ظهور امام َمهدی است 
برخاست. این اّدعا در میان پیروانش و دیگران این توّهم را پیش آورد که بر 
اساس پیشگویی ها اینک باید نبردهای خشونت آمیز هزاره گرایی آغاز شود و 
حّق بر باطل پیروز گردد. آثار باب چالش برانگیز و مخالف انتظار علمای 
سنّت گرا بود. ولی وی در هیچ یک از آثارش کوچک ترین اشاره ای به آغاز 
نبرد و خشونت نکرد و عمالً مانع بروز جهادی شد که بر طبق سنن و احادیث 
می بایست امام َمهدی آن را فرماندهی می کرد. گسترش سریع نهضت بابی 
علما را به وحشت انداخت و از دولت خواستند که با دخالت خود از نفوذ و 
درگیری  به  دولت  نظامی  دخالت  نماید.  جلوگیری  آیین  این  گسترش 
خشونت آمیز با بابیان در سه نقطه از ایران در سال های ۱۸۴۸ تا ۱۸۵۰، و نیز 
کوشش در سوء قصد به جان شاه در سال ۱۸۵۲ منجر گردید. این مقاله به 
چگونگی تالش های باب در مهار نمودن خشونت های ذاتی و سنّتی نهفته در 
چرا  که  می نشیند  امر  این  بررسی  به  هم چنین  می پردازد.  ˝قائمیّت˝  اّدعای 
علی رغم کوشش های باب برای جلوگیری از خشونت این امر طّی سال های 

*  ترجمۀ حوریوش رحمانی.
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۱۸۴۸ تا ۱۸۵۲ رخ داد.
*

جنبش های هزاره گرا۱ یا آخرالّزمانی نهضت هایی است که پیشگویی های 
انتظار  گوناگون در مورد ظهور شخصّیتی آسمانی را نزدیک می داند و در 
با  باید  واقعه ای  چنین  ایشان  اعتقاد  به  می باشد.  خود  زمان  در  آن  وقوع 
الّزمانی  آخر  نهایِی  ویرانگر  نبرد  از جمله یک  در عالم،  انقالبات عظیمی 
همراه باشد و با آن روز رستاخیز، یا روز داوری جهان فرا رسد و از آن پس 
عدالت و صلح و خوشبختی جهان را فرا گیرد.۲ ارتباط جنبش های هزاره گرا 

با خشونت پس از چندین رویداد مرگبار مطرح گردید.۳
کاترین وسینگر Catherine Wessinger، امریکایی، پژوهشگر ادیان، به دو 
نوع هزاره گرایی اشاره می کند: هزاره گرایی فاجعه بار که منتظر سقوط ناگهانی 
و  می باشد،  خداوند  اراده  به  جهان  کنونی  نظم  خشونت بار  معمواًل  و 
هزاره گرایی نوجو و ترقی خواه که معتقد به اصالحی تدریجی به دست آدمیان 
)و تقریبًا با هدایت الهی( در اوضاع جهان است. دیدگاه اّول است که اغلب 
با خشونت همراه می گردد. این مقاله به بحث در مورد ظهور سّید علی محّمد 
شیرازی ملّقب به باب )۱۸۵۰-۱۸۱۹( می پردازد که در مقام یک رهبر مذهبی 
آنان نهادینه  از هزاره گرایی فاجعه بار که در فرهنگ  پیروان خود را   کوشید 
گشته بود دور سازد. بر خالف رهبران پر جاذبه و با نفوذ بعضی از گروه هایی 

1 Millennialism.

2 See papers in Wessinger, Catherine (2000a). Millennialism, Persecution and Vio-
lence: Historical cases, (Syracuse University Press, 2000), [Hereafter Wessinger, 
Millenialism]; and also see: Zeller, Benjamin. Heaven’s Gate: America’s UFO Reli-
gion, (New York University Press, 2014) 

دادند  مقاله  این  قبلی  نگارش های  در  که  پیشنهاداتی  خاطر  به  قائم مقامی  امید  دکتر  از 
سپاسگزارم.

در گویان در سال ۱۹۷۸،  از جمله کشتارها و خودکشی های دسته جمعی در جونزتاون   ۳
تراژدی فرقه برانچ دیویدیان Branch Davidian )شاخۀ داوود( در ویکو Waco، تگزاس 
در سال ۱۹۹۳، فرقۀ ُسالر تمپل Solar Temple )معبد خورشید( در سال های ۱۹۹۴، ۱۹۹۵ 
و ۱۹۹۷؛ رها کردن گاز سمی سارین توسط فرقۀ افراطی اوم شنریکیو Aum Shinrikyo در 
شهر ماتسوموتو Matsumoto در ژاپن در سال ۱۹۹۴ و در راهرو زیرزمینی توکیو در سال 
۱۹۹۵، و خودکشی اعضای فرقۀ ِهِون گیت Heaven’s Gate )دروازۀ بهشت( در سال ۱۹۹۷ 
]در کالیفرنیا[. در سال های اخیر شاهد سربرآوردن گروه هایی مانند داعش )ISIS( و سایر 

جنبش ها در جهان اسالم بوده ایم.
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که عمدتًا مسئول هدایت  گروه خود به سوی خشونت بودند4 باب فّعاالنه در 
پی آن بود که پیروان خود را از حرکت به سوی خشونت باز دارد. هم چنین 
خواهیم دید چگونه علی رغم این تالش، دیانت بابی نتوانست از خشونت در 

امان بماند. 

انتظارات هزاره گرایان و مذهب شیعه 

اکثر ایرانیان پیرو مذهب شیعۀ دوازده امامی هستند. بنا به باور شیعیان 
پس از رحلت پیامبر اسالم، رهبری جهان اسالم حّقًا به پسر عّم و داماد او، 
یعنی علی ابن ابی طالب و طبعًا به یازده تن از ساللۀ او، یکی پس از دیگری 
تعّلق دارد. شیعیان هم چنین معتقدند که در سال ۸۷۴ م. امام دوازدهم از بیم 
دشمنانش غایب شده و خداوند به نحوی معجزه آسا حیات وی را طوالنی 
کرده است. بنابراین او هنوز زنده و امام و رهبر شرعی، سیاسی و دینی جهان 
می باشد.۵ محور اصلی اعتقادات شیعه انتظار ظهور این شخصّیت معصوم، 

یعنی رجعت امام دوازدهم می باشد. 
الهی در اسالم،  انتظار ظهور شخصّیتی  با  امام دوازدهم  انتظار رجعت 
از  هستند(.  منتظرش  نیز  تسّنن  اهل  )که  است  همراه  َمهدی  ظهور  یعنی 
این روست که امام دوازدهم گاهی امام َمهدی نیز خوانده می شود. بر اساس 
باورهای شیعۀ دوازده امامی، امام غایب َمهدی، در آخر زمان قبل از روز 
قیامت رجعت خواهد کرد، دشمنانش را شکست خواهد داد و مقام به حّق 
خود را به عنوان فرمانروای روحانی و دنیوی جهان بر عهده خواهد گرفت. 
دست  به  آخر،  امام  جز  شیعه،  امامان  همۀ  تاریخی  شواهد  اساس  بر 
دشمنان و رقبایشان مسموم یا کشته شده و به شهادت رسیده اند. ولی از نظر 
امام  حسین،  امام  شهادت  آن ها  سرنوشت سازترین  و  پرماجراترین،  شیعیان 
سوم در نبردی بین دو گروه از مسلمانان کربال در سال ۶۸۰ میالدی رخ داد. 
بنابراین شیعیان امیدوارند با ظهور مهدی دشمنان ایشان شکست بخورند و 

از قبیل اساهارا Asahara رهبر فرقۀ اوم شنریکیو، و جیم جونز Jim Jones ، مؤسس فرقۀ   ۴
پی پل تمپل People’s Temple )معبد مردم(، یا دی مامبرو Di Mambro ازبنیانگذاران فرقۀ 

ُسالر تمپل Solar Temple )معبد خورشید(.
5 Momen, Moojan, An Introduction to Shiʿi Islam: the history and doctrines of Twelver 

Shiʿism, (New Haven: Yale University Press, 1985), 11-75; 161-71. [Hereafter: Mo-
men, Introduction]
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آنچه ناراستی و کژی در هزار و چهارصد سال گذشته رخ داده اصالح شود. 
غیرعادی نیست که در مقاطعی از تاریخ انتظار هزاره گرایان به ظهور موعود 
به اوج خود رسیده باشد. این رجعت پیامدهای خشونت باری به همراه دارد: 
پس از جنگی سخت شکست بزرگی بر دشمنان شیعه )که مقّدم بر همه اهل 
تسّنن می باشند( وارد خواهد آمد، جهان به دست شیعیان فتح خواهد شد و 

امام با عدالت و بر اساس احکام شیعه بر جهان حکمرانی خواهد کرد.٦
سرکوب  و  فشار  تحت  اقلّیتی  خود  تاریخ  از  بزرگی  بخش  در  شیعیان 
بودند. از همین رو خصیصۀ مظلومّیت و شهادت نقشی قوی در سراسر تاریخ 
شیعه داشته است. برگزاری مراسم پرشور بزرگداشت شهادت امامان شیعه، 
امام  رجعت  برای  آماده باشی  و  یادآور  امام حسین،  سّوم،  امام  به خصوص 

دوازدهم است که همۀ ناراستی ها را به راستی بدل خواهد کرد. 
طی سیصد سال اّول تاریخ اسالم شورش های گوناگونی به نام امام َمهدی 
در بین شیعیان رخ داد. اّما پس از سیصد ساِل اّول، هرچند انتظار هزاره گرایان 
گه گاهی اوج می گرفت، با این حال در جهان اسالم فقط چند شخصیت به 
این اّدعا که ظهور امام مهدی هستند برخاستند، و تا زمان ظهور باب )۱۸۴۴( 

هیچ کس در خط فکری شیعه دوازده امامی به چنین اّدعایی برنخاسته بود.

دعوی باب

بر اساس تقویم هجری قمری سال ۱۲۶۰ )۱۸۴۴م.( درست هزار سال از 
زمان غیبت امام دوازدهم می گذشت. بنابراین جای عجب نیست که در آن 
زمان انتظار هزاره گرایان شیعۀ دوازده امامی برای ظهور امام غایب به اوج 
در  بود  ساله  سه  و  بیست  جوانی  سال  آن  در  که  باب  باشد.۷  رسیده  خود 

6    On the Hidden Imam, see Momen, Introduction 161-71.

7 Amanat, Abbas, Resurrection and renewal: The making of the Babi movement in Iran, 
1844-1850, (London, Cornell University Press. 1989), 70-105. [Hereafter: Amanat, 
RR].

هم چنین قتیل ابن کربالئی )نام مستعار یکی از روحانیون کربال که در دهۀ ۱۸۴۰ بابی شد( نیز 
این  او  گفتۀ  به  بنا  می گوید.  خود  زمان  در  هزاره گرایی  با  ارتباط  در  شدیدی  انتظارات  از 
انتظارات از دایرۀ مسلمانان فراتر می رود و در بین مسیحیان اروپایی، صابئین، زردشتیان و 
 ،  ۳ ج.  الحّق  ظهور  مازندرانی،  است،  رایج  نیز  نعمت الّلهی  صوفیان  همچنین  و  یهودیان 
)طهران، بدون تاریخ(، ۵۱۴. ]از این پس: مازندرانی، ظهورالحّق[. خانم میر حسن علی در 
سال ۱۸۳۲ می نویسد: شیعیان شهر لکهنو در هند منتظر بودند که امام مهدی در سال ۱۲۶۰ 
ھ.ق. )۱۸۴۴ میالدی( ظاهر گردد. ظهور مهدی سودانی در سودان چهار دهۀ بعد نشان چنین 
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نخستین فصل کتابی که با نام قیّوم االسماء نگاشت ظاهرًا چنین اّدعا کرد که 
این کتاب را امام غایب فرستاده و باب مأمور ابالغ آن است. اّما مطالب این 
کتاب از دیدگاه های مختلف قابل تفسیر و برداشت های گوناگونی است. بر 
اساس شواهد موجود آنان که این کتاب را به دّقت خوانده اند –اعم از پیروان 
باب و یا روحانیون مخالف او – به روشنی در یافته اند که در این اثر باب در 
واقع مّدعی مقام بسیار باالتری است.۸ باب از نخستین روزهایی که به چنین 
اّدعایی برخاست تحقیر و محکوم به زندان شد و پس از نزدیک به چهار 
سال، هنگام اقامت در زندان قلعۀ ماکو اّدعای اصلی خود را به طور عیان 
آشکار ساخت، و بر خالف اعتقاد شیعیان که انتظارشان ترویج مذهب شیعه 
بلکه  غایب،  امام  تنها  نه  واقع  در  که  داشت  اعالم  وی  بود،  قائم  توسط 
پیامبری مستقل مانند پیامبر اسالم می باشد و آیین او ناسخ ادیان گذشته و 

بنیان گذار دور دینی جدیدی است. 
در اوج این نهضت تعداد بابیان به صد هزار نفر بالغ می شد که بیش از 
دو درصد جمعیت کشور را تشکیل می داد.۹ دعوی باب مبنی بر این که حامل 
پیام جدیدی از سوی خداوند و ناسخ دیانت اسالم است سازمان های مذهبی 
و سیاسی، هر دو را به چالش کشید، چه که اّدعای ظهور آیین جدیدی از 
بود.  آن  رهبر  نهایی  اختیارات  و  مرجعّیت  اّدعای  منزلۀ  به  خداوند  جانب 
علمای شیعه و پادشاهان قاجار با بسیج علیه این جنبش با این چالش روبرو 
سوی  از  بود  مجادله ای  و  مباحثه  شامل  ابتدا  در  دررویی  رو  این  گشتند. 
روحانیون شیعه، و تالشی از سوی مقامات سیاسی که با زندانی ساختن باب 
هر نوع تماس او را با دیگران محدود نمایند. در پاییز سال ۱۸۴۸، پس از 
قابل  تغییر  سلطنت،  تخت  به  الدین شاه  ناصر  جلوس  و  شاه  محمد  مرگ 
مالحظه ای در سیاست حکومت به وجود آمد. صدر اعظم جدید، امیرکبیر که 

انتظاراتی در آن زمان در بین اهل تسّنن است. 
8 Momen, ˝The Trial of Mulla ʻAli Bastami: a combined Sunni-Shi`i fatwa against the 

Bab.˝ Iran: Journal of the British institute of Persian studies, 1982, 20, 113-43. On 
the Qayyum al-Asma, see Lawson, Gnostic Apocalypse and Islam: Qur’an, Exegesis, 
Messianism and the Literary Origins of the Babi Religion, (London: Routledge 2012) 

9 On the number of Babis in Iran, see summary of the evidence in Peter Smith, ˝A Note 
on Babi and Baha’i numbers in Iran,˝ Iranian studies vol. 17, nos. 2-3, (1984), 295-
301.

هم چنین ن.ک. به فصل سوم، ساختار جامعۀ بابی.
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استان  در  محّلی  مشاجره ای  بود  کشور  در  آرامش  و  نظم  ایجاد  دنبال  به 
یک  به  تبدیل  مسلمان  مذهبی  رهبران  از  یکی  و  بابیان  بین  را  مازندران 
رویارویی نهایی نظامی با دین جدید نمود. مسئولین حکومتی با اعزام نیروی 
بزرگی از قشون سلطنتی و توپخانه و تجهیزات اقدام به محاصره چند صد 
بابی در مازندران و سرانجام کشتن تقریبًا تمامی آنان نمودند. به دنبال این 
ماجرا، در سال ۱۸۵۰ درگیری هایی در زنجان در شمال غربی و نی ریز در 
جنوب ایران به وقوع پیوست، که در هر دو شهر قشون بزرگ دولتی علیه 
بابیان وارد نبرد شد و با کشتن هزاران بابی آنان را شکست داد.۱۰ با تیرباران 
باب در آن سال، امیر کبیر احتمااًل مشکل بابی را خاتمه یافته تلقی کرد و 

امیدوار بود بتواند توّجه خود را به امور دیگر جلب نماید. 

استنباط خشونت در دعوی باب 

آنچه که قرن ها در شرح و توصیف زمان و شرایط ظهور از باالی منابر به 
مردم القاء می شد، ظهور امام َمهدی می بایست همراه با خشونت و جنگ و 
جهاد باشد. هم جنین می بایست هم زمان پیامبر اسالم و سایر امامان نیز به این 
جهان بازگردند. سوای آن باید رجعت دشمنان امامان نیز واقع شود. امام 
َمهدی می بایستی با رهبری لشکری عظیم از پیروان خود به نبرد علیه لشکر 
از  پیروز شود. یکی  آن  در  نهایی  و در مرحله  برخیزد  از دشمنانش  بزرگی 
عناوین امام مهدی ˝القائم بالّسیف˝ است )به معنای کسی که با شمشیر قیام 
پیروزی  از  قبل  زیادی  خشونت  و  خونریزی  شیعه  احادیث  در  و  می کند(، 
نهایی او پیش بینی شده است.۱۱ بسیاری از شیعیاِن مؤمن مشتاقانه انتظار ظهور 
امام را می کشیدند و مصّمم بودند که با ظهورش به او پیوسته در لشکرش 

شمشیر بزنند و دشمنانش را نابود سازند. 
دعوی باب در سال ۱۸۴۴ مبنی بر این که او نماینده امام غایب است او 
را در عرصۀ دیگری نیز در رویارویی با رهبران مذهبی شیعه قرار  داد. اینان 
مّدعی بودند که در غیاب امام به طور جمعی نماینده او می باشند. این اّدعا، 

ن.ک. به فصل ششم.  ۱۰
11 Ghaemmaghami, Omid, ̋ And the earth will shine with the light of its Lord˝ (Q 39:69): 

Qaʾim and Qiyama in Shiʿi Thought, in: Günther, S. and Lawson, T. (eds.), Roads to 
paradise: Eschatology and concepts of the Hereafter in Islam, vol. 1, (Leiden, Brill 
2017), 605-48. 
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نه فقط به آنان در جامعه اعتبار می بخشید، بلکه درآمد هنگفتی بابت خمس 
و زکوة و سهم امام نصیب آنان می ساخت. بدین ترتیب دعوی باب ایشان را 
با خطر بزرگی روبرو می ساخت. باب با اعالم ظهور خود به عنوان مهدی 
)در سال ۱۸۴۸( حکومت سکوالر ایران را نیز به چالش طلبید، چون از نظر 
شیعیان، امام، هم رهبر سیاسی و هم رهبر دینی جهان اسالم بود. اّما باب 
هرگز نه از کسی تقاضای خمس و زکوة نمود و نه طالب حکومت شد بلکه 
در نامه ای به محمد شاه اطمینان داد که هیچ  قصدی برای تصاحب قدرت او 
و  ندارم  آن حضرت  از  مال  تمّنای  به قدر خردلی  که  به حّق  ˝قسم   : ندارد 

مالک شدن دنیا و آخرت را شرک محض می دانم. ˝۱۲ 
با تشکیل نخستین گروه هجده نفری از پیروان باب، که به حروف حّی 
مشهورند، باب عازم زیارت مّکه شد و دستور داد پیروانش در عراق جمع 
شوند تا او بعد از زیارت مّکه به آنان بپیوندد و رسالت خود را به طور علنی 
اعالم دارد.۱۳ این اقدام به  وضوح بر اساس باورهای هزاره گرایان شیعه بود 
که معتقد بودند امام َمهدی پس از ظهور باید رسالت خود را در مّکه هنگام 
زیارت حج اعالم دارد. بر اساس همین باور، پس از اعالم ظهور خود به 
حجج اسالم، امام َمهدی باید از مکه به عراق رود و لشکر خود را به سوی 
پیروزی رهبری نماید. با اعتقاد به چنین احادیثی بابیان اّولیه گمان بردند که 
سفر باب به مّکه و سپس عراق آغاز همان نبرد خشونت باری است که به 
در  باب  پیروان  از  بسیاری  انجامید.  ایشان خواهد  دشمنان  نهایی  شکست 
حالی که مسلّح شده بودند در کوفه نزدیک نجف اجتماع کردند. غوغایی که 
آنان در عتبات عراق )شهرهای نجف و کربال( به پا کردند حّتی توّجه کنسول 

انگلیس در بغداد را به خود جلب نمود.۱۴ 

مهار خشونتی نهادینه

محمّد حسینی، نصرت الّله، حضرت باب، مؤّسسۀ معارف بهائی، )کانادا ۱۹۹۵، ۸۳۱(.  ۱۲
مازندرانی، ظهور الحّق، ۲۳۵.  ۱۳

˝استنباط من آنست که در ارتباط با ظهور امام شهرهای نجف و کربال دستخوش هیجان   ۱۴
 Sir به سر جاستین شیل Henry Rawlinson و جنبش شده  است.˝ از گزارش هنری رولینسن

Justin Sheil ، کاردار سفارت بریتانیا در طهران، موّرخ ۱۶ ژانویه ۱۸۴۵. 
(Public Record Office: F0 248). ن.ک. 

Moojan Momen, The Babi and Baha’i Religions, 1844-1944, (Oxford, George Ronald, 
1981), 78. [Hereafter: Momen, BBR] 
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حروف حّی˝  پیش از سفر مّکه باب یکی از نخستین مؤمنان به خود را از̋ 
به نام مّلا علی بسطامی برای تبلیغ آیین جدید به عراق فرستاده بود. علمای 
بزرگ شیعه در نجف این فرستادۀ باب را نپذیرفتند، بلکه اسباب دستگیری 
او را فراهم آوردند و در بغداد، در دادگاهی مرّکب از روحانیون ارشد سّنی 
و شیعه بسطامی را محاکمه و به مرگ محکوم ساختند. این مجازات بعدًا به 
استانبول  در  دریایی  نیروی  کشتی های  تعمیرگاه   در  شاّقه  اعمال  با  حبس 
تخفیف پیدا کرد و نامبرده کوتاه مدتی بعد فوت نمود.۱۵ باب هنگام زیارت 
گاه گردید. در راه بازگشت از  مّکه از نحوۀ برخورد با نماینده اش در عراق آ
کربال  به  رفتن  از  نوشت،۱۶سپس  او  ساختن  آزاد  منظور  به  نامه هایی  مّکه 
منصرف گشت. در نیایشی که از باب در دست است وی به درگاه خدا از ظلم 
و بی عدالتی که بر یکی از پیروانش وارد شده نالید و خدا را شاهد گرفت که 
قصد رفتن عتبات داشته ولی به مالحظۀ آن که اختالف و فتنه برنخیزد و 
آن  به  رفتن  از  از سر کسی کم نشود  و مویی  نشوند  به خدا تحقیر  مؤمنین 

سرزمین منصرف شده است. ۱۷
این واقعه که در آغاز رسالت باب رخ داد نگرش او را نسبت به جلوگیری 
آگاه بود که  از بروز هر نوع نشانه ای از خشونت روشن می سازد. باب کاماًل 
انصراف او از سفر به کربال موجب یأس برخی از پیروانش خواهد شد، و 
آنان از این که اّدعای او را موافق باورهای شیعی خود نمی یابند احساس 
سرخوردگی خواهند نمود. و در واقع دقیقًا چنین شد، ولی عالقه و احترام 
فوق العادۀ پیروانش به او مانع گردید که رویارویی و خشونتی بین ایشان و 
دشمنانشان درگیرد. از آن پس در شش سال بقّیۀ عمر کوتاهش کوشش باب 

صرف مهار خشونت نهادینه ای شد که در نفس اّدعای قائمیت نهفته بود.
در شرع شیعه، حّق اعالم جهاد صرفًا منحصر به امام است. باب ابتدا با 
این دعوی که نایب امام مهدی است، و در مراحل بعد با اعالم مهدوّیت و 
15 Momen, BBR 87-90. 

 ، (.Oneworld Publications, Oxford 2000 )، افنان، عهد اعلی: زندگانی حضرت باب  ۱۶
۶-۱۸۳ ]از این پس: افنان، عهد اعلی[؛ مازندرانی، ظهور الحّق، ۸۱– ۲۸۰. 

˝وانك لتعلم حكم ما امرت للعلمٌا بالورود علی االرض المقدسة ليوم رجعی لنظهر عهدك   ۱۷
المستسر هجرة وكان الكل من المسلمين * وانك لتعلم حكم ما قد سمعت فی ام القری 
من جهد العلمٌا ورد عبادك المبعدين * من اهل ارض المقدسة ولذلك رجعت من قصدی 
ولم اسافر من هذا السبيل لئال يقع فتنه وال يذل اهل طاعتك وال يرفع احد من راس شعرا 

بظلم.˝ ن.ک. افنان، عهداعلی ۱۸۴؛ محفظۀ مّلی آثار بهائی، ج. ۳۲، ۹۶-۷.  
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حّتی  هیچ گاه،  اّما  شد.  نیز  جهاد  اعالم  انحصاری  حّق  مّدعی  قائمّیت، 
هنگامی که پیروانش در نقاط مختلف مورد حمله واقع شدند از چنین حّقی 
استفاده نکرد و جواز جهاد نداد. باب حکم جهاد را لغو نکرد ولی در کتاب 
احکامش، بیان فارسی، با موکول نمودن حق اعالم جهاد به پادشاهان آینده 
بابی، عمال ً اجرای آن را غیر عملی ساخت و آن حق را در آن زمان و در 

آینده نیز از رهبران آیین بابی نیز گرفت. 
قیّوم  در  باب  که  است  معتقد  انگلیسی  پژوهندۀ   MacEoin مک ایون 
االسماء، در مورد جهاد نظر موافق داشته و بدین ترتیب او را طرفدار جهاد 
می داند.۱۸ اّما مک ایون نکتۀ اصلی این اثر باب را نادیده گرفته که این کتاب 
تعبیر و تفسیری است بر تمام قرآن، هر چند که اسمًا و ظاهرًا تفسیری بر یکی 
از سوره های قرآن است. متن کتاب شامل عبارات متعّددی از بقیۀ سوره های 
برای  را  قرآن  آنکه معنی واقعی  برای  باب  آن  نیز می باشد که ضمن  قرآن 
است.  افزوده  آیات  آن  بین  در  را  خود  توضیحات  سازد  روشن  خواننده 
بنابراین عباراتی از این متن که به جهاد مربوط می گردد و مک ایون آن ها را 
نقل نموده در واقع بازنویسی عبارات قرآن در این موضوع، و تعبیر و تفسیر 
آن  آیات، و شرح تعالیم قرآن در بارۀ جهاد است. باب در آن نخستین مراحل 
رسالت خود، هنوز مّدعی آوردن دین جدیدی نبود و از پیروانش می خواست 
که اکیدًا از احکام اسالمی پیروی کنند. در اثر دیگری به نام دالیل سبعه˝ به 

این امر صریحًا اشاره دارد :

تا آنكه مردم مضطرب نشوند از كتاب جديد و امر جديد و ببينند اين 
مشابه است با ]باورهای[ خود ايشان لعّل محتجب نشوند از آنچه از 

برای آن خلق شده اند.۱۹

نکتۀ مهّم دیگر آنکه پایگاه خود باب در مورد خشونت را می توان از نقل 
قول باال و دیگر آثارش و بویژه از شیوۀ رفتار و خلق و خوی او به روشنی 
استنباط نمود. تالش مک ایون برای آن که نبردهای بابیان با قوای دولتی را 
به جهاد تعبیر نماید با دو مانع غیرقابل عبور روبروست: یکی آن که تعالیم 

18 MacEoin, Denis, ˝The Babi Concept of Holy War˝,  12, (1982), 101-105.

باب، منتخبات آیات از آثار حضرت نقطه اولی، مؤّسسۀ مّلی مطبوعات امری )ایران،   ۱۹
۱۹۷۸(، ۸۵، )قابل دسترسی در سایت کتابخانۀ مراجع و آثار بهائی(. 
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بابی در آن زمان به بابیان اجازه جهاد نمی داد )الّبته بدون اجازه باب که او 
نیز چنین اجازه ای را نداد(، و دّوم آن که هیچ گونه مدرکی وجود ندارد که 
نشان دهد از رهبران وقایع طبرسی، نی ریز یا زنجان کسی از ایشان در مقابله 

با نیروی دولتی هرگز حکم جهاد داده باشد.
این رخداد نخستین روش باب در مهار میراثی از خشونت بود که شیعیان 
آن را الزمۀ ظهور موعود می دانستند. به تدریج در سال های بعد دّومین روش 
پیروان باب  باب در مهار خشونت ظاهر گشت. هرچه میزان خشونت علیه 
افزایش می یافت، وی در تعالیم خود بیش از پیش در مورد پرهیز از خشونت 
کید می نمود. این دستورات با صراحت بیشتری در بیان  و مقابله به مثل تأ
فارسی دیده می شود، آنجا که باب اعالم می نماید که هیچ کس نباید باعث 

حزن۲۰ یا سبب وحشت دیگری گردد.۲۱ 
سّومین روش باب در مهار خشونت مورد انتظار ، ارائۀ تفسیر و تعبیری 
نوین دربارۀ مفهوم پیشگویی های مربوط به جهاد و آشوب و خشونت بود. بنا 
به تفسیر و تصریح وی، این پیشگویی ها به جای معانی لفظی ظاهری، ناظر به 
معانی روحانی می باشد، یعنی هشداری است برای تشّنجات و آشوب های 
روحانی، نه آن که منظور نبرد و خشونت بدنی و ظاهری باشد. این بیانات 
همراه با زندگانی معصومانه باب به خوبی نشان می دهد که وی به  هیچ وجه 
انتظار نداشت که روزی پیشگویی های ویرانگر احادیث شیعه صورت واقع به 
خود گیرد.۲۲ با این شیوه او کوشش می کرد بابیان را از هزاره گرایی فاجعه بار 

دور نگاه دارد.

رویدادهای سال های ۱۸۵۰ – ۱۸۴۵ 

طور  به  که  خشونتی  با  مقابله  از  پرهیز  برای  باب  تالش های  علی رغم 
تاریخی در اّدعایش نهادینه بود، خشونت به وقوع پیوست. در این بخش به 

بررسی رویدادها و روشن ساختن علل وقوع خشونت می پردازیم. 

باب، بیان فارسی، ۱۴۳.  ۲۰
باب، بیان فارسی، ۲۴۵.   ۲۱

22 See for example the summary of the Persian Bayan to be found in; Momen, M. Selec-
tions from the Writings of E. G. Browne on the Babī and Baha’ī Religions, (Oxford: 
George Ronald, 1987), see in particular the chapters of Vahid 2, 325-38.
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همانطور که در باال اشاره شد، پس از زیارت مّکه باب به کربال نرفت، 
بلکه راهی ایران شد و در اوایل سال ۱۸۴۵ به بوشهر و در ژوئن همان سال 
این  ولی  شد  بازداشت  حکومت  سوی  از  باب  شیراز  در  رسید.  شیراز  به 
بازداشت با کفالت دایی  او به حصر خانگی تبدیل گردید. در سپتامبر ۱۸۴۶ 
در حالی که حاکم بار دیگر در صدد اقدام علیه باب بود به عّلت شیوع وبا 
به قصد  را  باب شیراز  آن جمله  از  از شهر خارج شدند،  در شیراز جمعی 
اصفهان ترک کرد. حاکم اصفهان، منوچهر خان معتمدالدوله در زمرۀ مریدان 
او درآمد. با ازدیاد توّجه عاّمه به باب سرانجام تعدادی از روحانیون سرشناس 
اصفهان با صدور فتوایی باب را کافر و مهدورالدم اعالم نموده خواستار قتل 
او شدند. معتمدالدوله باب را پنهان ساخت و تحت حفاظت خود قرار داد، 

ولی با وفات او در فوریه ۱۸۴۷ این حفاظت از باب سلب گردید.
در این هنگام محّمد شاه از روی کنجکاوی تصمیم به مالقات با پیامبر 
او،  اعتماد  مورد  حاکم  هم  که  می دید  شخصّیتی  را  او  زیرا  گرفت  شیراز 
معتمدالدوله، و هم یکی از عالم ترین روحانیون دربارش، سّید یحیی دارابی 
مجذوب اّدعایش شده بودند. به دستور شاه، حاکم جدید اصفهان باب را 
آقاسی،  میرزا  حاج  داشت،  اعزام  طهران  سوی  به  محافظینی  با  همراه 
صدراعظم محمدشاه مایل به این دیدار نبود. وی که نه به خاطر مهارت و 
زیرکی در سیاست، بلکه به خاطر نفوذی که به عنوان مرشد و مشاور مذهبی 
شاه داشت به صدارت رسیده بود به این تصّور که مالقات شاه با باب ممکن 
است مقام او را در خطر اندازد با دسیسه ای دستور داد باب را بدون این که 
اجازه ورود به طهران یابد به آذربایجان بفرستند. بدینترتیب باب در قلعه ای 
در ماکو واقع در نقطه دوردستی در شمال غربی ایران، که زیر نفوذ خود صدر 
اعظم بود زندانی گشت. به خاطر ارادتی که حاکم قلعه ماکو به باب پیدا کرد 
وی توانست تماس خود را با پیروانش حفظ کند. ولی با آگاهی حکومت از 
این امر در آوریل سال ۱۸۴۸، باب به قلعه چهریق در همان ناحیه، منتقل و 

زندانی گردید.۲۳
مقاله  این  موضوع  با  ارتباط  در  مهّمی  رویدادهای  شاهد   ۱۸۴۸ سال 
است. در اوایل این سال و قبل از ترک ماکو، باب ˝کتاب بیان˝ را که احکام 
آن جایگزین احکام اسالمی می شد نگاشت، و با این کار روشن ساخت که 

برای شرح حال باب ن.ک. به فصل اّول.  ۲۳
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نهضت او یک دین جدید است )و نه فقط یک جنبش اصالحی یا تجدید 
حیات اسالم(. اّما به سبب انزوای او در ماکو خبر این تحّول طبعًا نمی توانست 
به سرعت به پیروانش برسد. در سال ۱۸۴۸ گروهی از بابیان برجسته اقدام به 
تشکیل مجمعی در محلّی به نام بدشت بین طهران و مشهد نمودند. در این 
از  گشت.  اعالم  جدیدی  دینی  دور  آغاز  و  اسالمی  احکام  لغو  مجمع 
برجسته ترین نمادهای اعالم این استقالل، ظاهر شدن طاهره قرة العین، زن 
برجستۀ پیرو باب، بدون حجاب اسالمی در یکی از جلسات بود.۲۴ در بدشت 
به عمل  زندان  از  باب  آزاد ساختن  در مورد چگونگی  هم چنین مذاکراتی 
آمد. یک ماه بعد، در ژوییه ۱۸۴۸ باب را از چهریق به تبریز ، مرکز استان 
آذربایجان آوردند. در آنجا در جمعی، شامل ناصرالّدین میرزا ولیعهد )بعدًا 
ناصرالّدین شاه(، و روحانیون برجستۀ شهر او را مورد پرسش و محاکمه قرار 
دادند. در آن جلسۀ تاریخی باب مقام و اّدعای خود را به عنوان امام مهدی 
برابر دیگر سواالت شرعی و فقهی  قائم موعود رسمًا اعالم نمود و در  یا 
حاضران سکوت اختیار کرد. تقریبًا در همان زمان به دستور باب، مّلا حسین، 
یکی از پیروان برجستۀ او به اتفاق چند صد نفر بابی با برافراشتن پرچم سیاه 
پیشگویی های  از  یکی  تحّقق  سیاه  پرچم  برافراشتن  شد.  ایران  غرب  عازم 

مشهور در بارۀ ظهور مهدی موعود بود. 
به  اکنون  که  میرزا  ناصرالّدین  سپتامبر ۱۸۴۸   ۴ در  محّمد شاه  مرگ  با 
سلطنت رسیده بود رهسپار طهران شد و میرزا تقی خان را در مقام صدراعظم 
جایگزین میرزا آقاسی نمود. در ۱۲ اکتبر، درست یک هفته قبل از تاجگذاری 
رسمی ناصرالّدین شاه، مّلا حسین و همراهانش در بارفروش مازندران مورد 
موضع  آن  اطراف  در  و  بردند  پناه  طبرسی  شیخ  مقبره  به  گرفته  قرار  حمله 
تدافعی گرفتند. روحانیون ارشد بارفروش و نیز بعضی از افراد برجستۀ آن 
منطقه برای مقابله با بابیان به شاه جدید متوّسل شدند. از سوی دولت قشون 
بزرگی با توپ و تجهیزات فراوان برای مقابله با موضع دفاعی چند صد بابی 
که در قلعه شیخ طبرسی با اندک سالح سبک پناه گرفته بودند اعزام شد. این 
محاصره پنج ماه طول کشید که با چندین بار عقب نشینی قشون شاه همراه 
بود. سرانجام شاهزادۀ فرمانده نیروی دولتی قرآنی همراه تعّهدی که بابیان 
در صورت تسلیم در امان خواهند بود به درون قلعه فرستاد. به محض خروج 

ن.ک به فصول سّوم و هفتم.   ۲۴
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بابیان از قلعه سربازان دولتی همگی را قتل عام کردند، به جز چند نفر که 
توانستند جان سالم به در برند. 

بابیان توسط سربازان  آن  داد که در  واقعۀ دیگر در سال ۱۸۵۰ رخ  دو 
حکومتی محاصره شده به مقاومت پرداختند. یکی در نی ریز در جنوب ایران 
که بعد از یک ماه با نیرنگ، این بار توسط حاکم نی ریز، به پایان رسید. اّما 
محاصره دیگر در زنجان، در راه بین طهران و تبریز رخ داد. این واقعه پس از 
هشت ماه پایداری با فرسایش تدریجی نیروهای بابی، با یک حمله نهایی 
پایان یافت. هزاران نفر از بابیان و قشون حکومتی در این سه واقعه به قتل 

رسیدند. ۲۵
بعید نیست شیوۀ رفتار بابیان قبل از شروع این سه واقعه تحریک آمیز 
به  آن  ابالغ  در  و  بودند  برخاسته  بزرگی  پیام  با  آنان  باشد.  رسیده  به نظر 
هم میهنان خود از هر وسیله ای که با انتظارات ایشان از ظهور موافق بود سود 
می جستند ولی در هیچ یک از این رویدادها بابیان آغازگر جنگ و خشونت 
نبودند. در هر سه مورد نیروهای محّلی بودند که علیه آنان دست به جنگ 
که  است  دست  در  زنجان  و  طبرسی  شیخ  مورد  در  روشنی  شواهد  زدند. 
این حوادث است، که  برانگیختن  نمایانگر تحریکات روحانیون محّلی در 
بعدًا به مداخله حکومت مرکزی یا حکام محّلی برای حمایت از ایشان منجر 
از این سه واقعه، شواهدی یافت نمی شود که نشان دهد  شد. در هیچ یک 
بابیان خود را آغازگر یک جهاد تهاجمی  دانسته باشند. اگر بتوان تشابهی 
برای این رویدادها در تواریخ دینی یافت باید یادآور واقعه کربال در تاریخ 
اّولیه اسالم شد که در آن امام سوم شیعیان، امام حسین و گروه کوچکی از 
طرفدارانش در کربال توسط قشون بزرگ بنی امّیه در محاصره قرار گرفتند و 

بعد از نه روز نبرد، نهایتًا همگی به قتل رسیدند.۲۶ 
سایر  و  امام حسین  رجعت  با  موعود  شیعیان، ظهور  باورهای  مبنای  بر 
امامان )و نیز پیروان شهید آنان(، و دشمنان ایشان )یزید، شمر و دیگر خلفای 
بنی امیه و بنی عباس و مّتحدین آن ها( همراه خواهد بود که این بار در طی 
نبردی سخت برای همیشه خیر بر شّر پیروز خواهد شد. باب تفسیری جدید 

ن.ک. به فصل ششم.  ۲۵
26  Nabil [Zarandi], The Dawn-Breakers: Nabil’s narrative of the early days of the Baha’i 

revelation, (Wilmette, IL, Baha’i Publishing Trust, 1970), 326, 343, 413n, 471, 494, 
495. [Hereafter: Nabil]
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از مفهوم ˝رجعت˝ ارائه داد و اهمّیت زیادی برای آن قائل گردید. بر اساس 
پیش  از رجعت ظهور عینی همان اشخاص که هزار سال  او، منظور  نظرّیۀ 
تاریخی  اشخاص  آن  با خصوصّیات  افرادی  ظهور  بلکه  نیست،  می زیستند 
است، اعم از آنان که با حمایت و وفاداری خود، عائلۀ پیامبر را یاری دادند 
یا آنان که با ایشان به خصومت و دشمنی پرداختند. بدین ترتیب شاه صرفًا با 
یزید، خلیفه ای که دستور کشتن امام حسین را داد مقایسه نمی شد، بلکه او 
اینک رجعت یزید بشمار می رفت. نبیل زرندی به نقل از حاج میرزا جانی 
از واقعۀ  کاشانی که وقایع آن زمان را ثبت نموده می نویسد، دو سال پس 
طبرسی عباسقلی خان الریجانی فرمانده قشون دولتی در پاسخ شاهزاده احمد 

میرزا که از آن واقعه می پرسید گفت:

حقیقت امر اینست که هر کس کربال را ندیده بود، اگر طبرسی را 
می دید، نه فقط می فهمید که در کربال چه گذشته، بلکه تردیدی ]در 
بود  دیده  را  بشرویه ای  مّلا حسین  اگر  نمی کرد،  واقعه[  آن  تجدید 
رجعت سّید الشهداء ]امام حسین[ را به چشم می دید، و اگر شاهد 
نیزه  و  با شمشیر  این شمر است که  یقینًا می گفت،  بود  اعمال من 

بازگشته.۲۷ 

کاترین وسینگر Catherine Wessinger آن دسته از جنبش های هزاره گرا را 
˝گروه های  اّول  می کند:  تقسیم  گروه  سه  به  می شود  منتهی  خشونت  به  که 
هزاره گرای مورد تهاجم˝ که به طور کّلی جامعه منظور آنان را درک نکرده، 
با سرکوب و خشونت مقابله  ایشان  با  و  را منحرف و گمراه دانسته  ایشان 
می نمایند. آنان ممکن است یا با خشونت به رویارویی و مقابله پردازند، یا 
آن که دست به اقدامی نزنند. دّوم گروه های هزاره گرای شکننده یا ضعیف، 
گروهی که بر اثر فشارهای داخلی یا محیط اطراف مجبور است برای رسیدن 
هزاره گرای  گروه های  سوم  شود.  متوّسل  خشونت  به  خود  نهایی  هدف  به 
انقالبی که خشونت نتیجۀ مستقیم عقاید گروه یا دستور رهبران آن می باشد.۲۸ 

27 Nabil, 413-14. n. 2.

28 Wessinger, Millennialism, 16- 38; Wessinger, How the Millennium comes violently: 
From Jonestown to Heaven’s Gate, (New York, Seven Bridges Press, 2000), 18 -23. 
[Hereafter: Wessinger, Millennium]
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بر اساس این نظریه، در فرهنگی که بابیان در آن پرورش یافته بودند از آنان 
انتظار  یعنی  باشند،  انقالبی˝  هزاره گرای  ˝گروه  یک  که  می رفت  انتظار 
می رفت امام مهدی سربازان خود را در جنگ علیه قوای شّر )مخالفانش( 
رهبری کند. اّما باب هرگز چنین فکری را در بین پیروانش ترویج نکرد بلکه 
در جهت جلوگیری از خشونت اقدام نمود و مثاًل چنان که در باال دیدیم به 
پیروانش که در کربال جمع شده بودند پیام فرستاد که پراکنده شوند. حّتی 
هنگامی که بابیان در سال های ۱۸۴۸ و ۱۸۵۰ مورد حمله قرار گر فتند روش 
مسالمت و دوری از خشونت را از دست نداد. جنبش بابی در این مرحله از 
هر نظر در طبقه جنبش هزاره گرای مورد تهاجم قرار می گیرد، چه که قوای 
مذهبی کشور برای سرکوبی آن به مبارزه برخاسته و در جلب حمایت نظامی 

حکومت برای مقابله و سرکوبی این گروه موفق شدند. 

سوء قصد به جان شاه در سال ۱۸۵۲ 

باب هم چنین انتظار نداشت که نهضتش در کوتاه مّدت به پیروزی برسد 
و هرگز چنین پیشگویی نکرد. آنچه از شکست و قربانی دادن در سال های 
۱۸۴۸ تا ۱۸۵۰ نصیب بابیان و نهضت بابی شد چندان بر خالف پیشگویی های 
آثار بابی نبود. ولی آن شکست ها تصّورات و انتظارات موجود در احادیث 
شیعی را مبنی بر پیروزی های امام دوازدهم بر دشمنان و کافران، برباد داد.۲۹  
احکام  و  مقّدس  کتاب  با  را  دین جدیدی  نمود  اعالم  باب  آن که  از  پس 
این  بابیان  از  تعدادی  تا جایگزین احکام اسالمی گردد،  آورده  مخصوص 
به  امام دوازدهم  این نودینان آن بود که  را ترک کردند.۳۰ استنباط  نهضت 
هدف ترویج مذهب شیعه رجعت خواهد کرد نه آنکه دین جدیدی بنیان نهد. 
این دوران و  اثر این شکست ها و سرکوبی شدید  بر  می توان حدس زد که 
برآورده نشدن انتظارات و پیشگویی ها، بسیاری دیگر از بابیان یا ایمان خود 

را پنهان کردند و یا جنبش بابی را ترک گفتند.

در مورد پیشگویی های برآورده نشده ن.ک.  ۲۹
Dawson, Lorne. ̋ When Prophecy Fails and Faith Persists: A Theoretical overview, ̋  Nova 
Religio 3, no. 1, (October 1999), 60-82.

آمده است،  نبیل  تاریخ  در  اجتماع بدشت  از  زمینه  در همین  مثاًل ن.ک.به شرحی که   ۳۰
Nabil 295-98. هم چنین اکثر بابیان مراغه بعد از آگاهی از نسخ اسالم توسط باب، او را 

ترک کردند. مازندرانی، ظهور الحّق ۵۸. 
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با تیرباران باب و کشته شدن اکثر بابیان برجسته در درگیری هایی که از 
آن نام بردیم، آشفتگی و بی نظمی بر جامعه بابی حاکم شد و این نهضت 
فاقد هر گونه رهبری واضح و مشّخصی گردید. در طهران شاید حدود ۲۰۰ یا 
۳۰۰ بابی وجود داشت که چند تن از آن ها به اّدعای رهبری برخاستند. در 
بین آنان شاید کسی که بیشتر وجهۀ رهبری به خود گرفت شیخ علی ترشیزی، 
فرد  بود.  به ˝عظیم˝  ناحیۀ شمال شرقی خراسان، معروف  از  یک روحانی 
دیگری که اّدعای رهبری داشت خطیب ماهری نابینا و هندی تبار به نام سّید 
با  وی  می دانست.  باب  از  ملهم  را  خود  نوشته های  که  بود  هندی  بصیر 
آمیخته ای از عقاید هندو در مورد تناسخ، مّدعی بود که رجعت امام حسین 
است. این دو نفر به مّدت شش ماه برای رهبری بابیان طهران با هم رقابت 
 کردند.۳۱ به نظر می رسد که عظیم در این رقابت برنده شد، چه که سّید بصیر 
طهران را به قصد اصفهان و نهایتًا لرستان ترک گفت و در آنجا در اواخر سال 

۱۸۵۱ به دستور شاهزاده قاجار حاکم شهر به قتل رسید. 
مّدعی دیگر در طهران میرزا یحیی نوری ملّقب به ازل بود. ازل نامه هایی 
بود.  کرده  اعطا  او  به  را  رهبری  از  درجاتی  که  داشت  دست  در  باب  از 
علی رغم سعی فراوان خود، میرزا یحیی موّفقیتی نیافت و جوانی او )که فقط 
حدود بیست سال داشت( این امر را برایش غیرممکن  ساخت. وی ظاهرًا از 
بسیاری جهات تحت تأثیر نظریات عظیم قرار داشت. برادر ناتنی بزرگ تر 
بهاء  یا جناب  بهاء  عنوان  با  زمان  آن  در  که  نوری،  میرزا حسین علی  ازل، 
معروف بود، و بعدًا با عنوان بهاءالّله شهرت یافت، هیچ گونه اّدعای رسمی 
برای رهبری نداشت ولی از بسیاری جهات سازمان دهندۀ گروه بی سرپرست 
بابیان در طهران به شمار می آمد. خانه اش در طهران محّل مالقات بابیان و 
می آمدند.  طهران  به  ایران  نقاط  دیگر  از  که  بود  بابی  مسافران  اقامتگاه 
هم چنین وی ثروتش را صرف فعالّیت های نهضت بابی و کمک به بسیاری 
از بابیانی می کرد که بر اثر سرکوب ها و غارت ها از هستی ساقط شده بودند. 
شد.  ظاهر  طهران  فّعال  بابیان  بین  در  مختلف  گرایش  دو  زمان  آن  در 
گرایش اّول شامل کسانی بود که می خواستند به تالش خود ادامه دهند تا به 
پیروزی پیش بینی شده در احادیث شیعه نائل آیند. آنان را می توان پای بند به 
نوعی هزاره گرایی فاجعه بار شیعه به شمار آورد. انگیزۀ دیگر آنان انتقام از 

مازندرانی، ظهور الحّق ج.۴، ۹-۱۰.  ۳۱
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ازل رهبری  این گروه را عظیم و  تیرباران رهبرشان، باب بود.  به خاطر  شاه 
می کردند، و محّل مالقاتشان خانۀ سلیمان خان، از بابیان ثروتمندی بود که 
خانواده اش در دربار مقاماتی داشتند.۳۲ گرایش دّوم شامل دوری از هر گونه 
به  پیروان  ترغیب  و  تشویق  و  باب  آثار  به  مراجعه  و  خشونت آمیز،  عمل 
برای  به عنوان طریقی  آرمان ها عالی و فضایل اخالقی باب  به  روی آوری 
این گرایش  از  بود. می توان گفت کسانی که  به دین جدید  جذب دیگران 
پیروی می کردند تحّولی را به سوی نوعی هزاره گرایی ترقی خواه آغاز کرده 
بودند. عضو برجستۀ این گروه بهاءالّله و خانۀ او محل مالقات گروه بود. این 
گرایش ها خط و مرز واضح و مشخّصی نداشت و احتمااًل بسیاری از بابیان 

در جلسات هر دو گروه شرکت می کردند. 
در این زمان دو رخ داد مهم عامل موّثری در سوق گروهی از جامعۀ بابی 
طهران به خشونت گشت. در اوایل ژوئن ۱۸۵۱، صدر اعظم، امیرکبیر، که به 
اهمیّت نقش بهاءالّله در جامعۀ بابی پی برده بود، به هدف دور ساختن او از 
برود.  عراق  در  عتبات  زیارت  به  مّدتی  برای  بهاءالّله  که  داد  دستور  ایران 
فرستادن شخصّیت های سیاسی و غیر سیاسی به عتبات روش مالیم و غیر 
مستقیم حکومت برای دور نمودن مزاحمین خود از ایران بود. رفتن بهاءالّله 
و  تندرو  عناصر  خشن  رفتارهای  مانع  همواره  حضورش  که  طهران،  از 
تغییر داد.  تندرو  به نفع عناصر  را ناچار  بابی  احساساتی بود توازن جامعۀ 
تشکیل  و  قاجار  حکومت  سرنگونی  برای  توطئه  به  شروع  ازل  و  عظیم 

حکومت بابی نمودند.۳۳ 
دوّمین عاملِ بر هم زنندۀ این توازن ورود جوانی پارچه باف به نام حسین 
جان میالنی از استان شمال غربی ایران، آذربایجان بود. این جوان که آن 
زمان فقط حدود یک سال از آمدنش به این آیین می گذشت، در کاروان سرایی 
بیرون از دروازه نو در طهران اقامت نمود. بعد از چند روز ملّا عبدالکریم 
قزوینی وی را به حاجی سلیمان خان معرفی کرد. حاجی سلیمان خان که 
وی  خانه  در  که  کرد  دعوت  او  از  بود  شده  عالقمند  جوان  این  به  نسبت 
سکونت نماید. در مّدتی کوتاه حسین جان که قریحه و استعدادی بی مانند 
در خطابه و سخنوری داشت بر عظیم برتری یافت و گروه بابیانی را که در 

در مورد سلیمان خان ن.ک. به فصل سّوم.  ۳۲
مازندرانی، ظهور الحّق ۱۷ :۴.  ۳۳
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منزل حاجی سلیمان خان مالقات می کردند به دور خود جمع نمود.۳۴ وی 
به زودی اّدعا کرد که رجعت امام حسین است و اطرافیانش را به سجده در 
نیمه  و  تاریخی  شخصّیتی  توانست  ترتیب  بدین  دعوت  کرد.  خود  مقابل 
اساطیری را برای پیروانش به واقعّیتی ملموس در آورد، و حّداقل تا حدودی 

جاذبه و فرهمندی امام حسین را به خود منتقل سازد.
مالقات  جان  حسین  رهبری  تحت  خان  سلیمان  خانه  در  که  گروه  این 
می کردند بیش از پیش در صدد طرح نقشه ای خشونت آمیز ، یعنی کشتن شاه 
از  تیرباران باب و قتل بسیاری  از  انتقام  به منظور  این نقشه تاحّدی  بودند. 
هم مسلکانشان، و تا حّدی نیز بر این اساس بود که یک چنین واقعه سهمگینی 
تأسیس  و  آنان  پیروزی  به  منجر  و  ماوراءالطبیعه  نیروهای  مداخلۀ  موجب 

حکومت بابی خواهد شد.
با  نیز  دوری  خانوادگی  نسبت  که  آقاخان،  میرزا  جدید،  اعظم  صدر 
قدرت  دادن  نشان  او  قصد  بازگرداند.  عراق  از  را  بهاءالّله  داشت  بهاءالّله 
سیاسی خود به شاه در حّل و کنترل ˝مشکل بابی˝ بود. به محض بازگشت 
بهاءالّله به طهران، میرزا آقاخان وی را به مّدت یک ماه در منزل برادر خود 
جای داد تا نشان دهد یکی از برجسته ترین اعضای آن نهضت را از نزدیک 
طهران  به   ۱۸۵۲ می  ماه  تا  که  بهاءالّله  بدین ترتیب  است.۳۵  گرفته  نظر  زیر 
با  برقرار سازد.  ارتباط  این شهر  بابیان  با  دیگر  بار  نتوانست  بود،  بازگشته 
تپه های  به خانه های  تابستان ها  در  که  اشراف  به رسم  و  تابستان  فرارسیدن 
به  تا  از بهاءالّله دعوت نمود  آقا خان  خنک شمال طهران می رفتند، میرزا 
امالک ییالقی او در افچه برود. بدین ترتیب و در طی سه ماه بحرانی دوران 
قبل از سوء قصد به جان شاه، بهاءالّله در انزوا قرار داده شد و قادر نبود 
نفوذی بر بابیان داشته باشد. فقط یک بار در ماه ژوئن که بهاءالّله به افچه 
بهاءالّله  دیدار  این  در  و  کند  مالقات  او  با  توانست  عظیم  می شد،  منتقل 
مصّرانه کوشید که عظیم را از مسیری که در پیش گرفته بود منصرف سازد. 

نبیل می نویسد:

آقای کلیم به من گفتند، در طول سفر بهاءالّله، عظیم که بسیار مشتاق 

نبیل، نقل در مازندرانی، ظهور الحق، ج. ۴، ۲۳، یادداشت بدون شماره.   ۳۴
مازندرانی، ظهور الحق، ج. ۴، ۶۰-۶۱.   ۳۵
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دیدار بهاءالّله بود موّفق به مالقات ایشان شد. در آن مالقات بهاءالّله 
به طور مؤّکد او را از نقشه ای که در سر داشت بر حذر نمود و هشدار 
از کشتار و سرکوب  تازه ای  داد که چنین عملی موجب بروز موج 

بابیان خواهد شد. ۳۶ 

اّما سخنان بهاءالّله بی اثر ماند زیرا رهبری جلسات بابیان اینک در دست 
به  را  بابی  دوازده  او  بود.  سلیمان خان  در خانه  او  مریدان  و  حسین جان 
شمیران واقع در شمال طهران، که شاه در ماه های تابستان در آنجا اقامت 
شاه  کشتن  برای  فرصتی  دنبال  به  که  داد  دستور  آنان  به  و  فرستاد  داشت، 
باشند. هم زمان، یحیی ازل به زادگاه خود منطقۀ نور مازندران رفت تا مقارن 

این واقعه شورشی از بابیان در آنجا برپا کند. 
سوء قصد به جان شاه توّسط سه نفر انجام شد که ظاهرًا بسیار ناشیانه و 
ناوارد به چنین عملی دست زدند. تنها به این دلیل که تپانچه های خود را با 
ساچمه هایی که امکان نداشت کسی را بکشد پر کرده بودند. این نکته روشن 
جوان  جان،  توسط حسین  باید  قصد  سوء  برای  نهایی  دستور  که  می سازد 
بی تجربه ولی احساساتی و پرجاذبه انجام گرفته باشد که به طور یقین بی سواد 
بود و از اسلحه گرم هیچ اّطالعی نداشت. اّما دولت بر این باور بود که فرد 

باسواد و زیرکی همچون سّید علی عظیم کارگردان این سوء قصد است. 
آن  هولناک  و  پی آمدهای سهمگین  و  روبرو شد  با شکست  سوء قصد 
تمامی جامعۀ بابی را در بر گرفت. با شکنجه دو نفر از عاملین سوء قصد، که 
زنده مانده بودند، مأموران دولت به بابی بودن آن ها پی بردند و هم دستان 
ایشان را در شمیران دستگیر کردند. اکثر کسانی را نیز که در خانۀ سلیمان 
خان رفت و آمد داشتند پیدا کرده دستگیر نمودند. به عنوان سیاستی کّلی، 
دستور دستگیری و مجازات همۀ بابیان در سراسر کشور اعالم شد و پس از 
زیرزمینی  و  به صورت یک جنبش مخفی  بابی  نهضت  که  بود  کشتار  این 

درآمد و انسجام و یکپارچگی خود را برای مّدتی از دست داد.
این مرحله از تاریخ بابی را می توان چنین خالصه نمود که با تیرباران باب 
افتادن رهبری جنبش به دست افرادی ضعیف که همواره با یکدیگر در  و 

36 Nabil, 599.
حاجی سلیمان خان نیز توانست دو بار با بهاءالّله مالقات کند، ن.ک. مازندرانی، ظهور الحّق 
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پرجاذبه ولی  نفوذ یک رهبر  بابیان طهران تحت  از  بودند، گروهی  رقابت 
ناکارآمد، برای رسیدن به ˝هدف نهایی˝، یعنی تأسیس یک حکومت بابی، 
دست به کاری کاماًل غیرممکن زدند. آنان به آن امید بودند که با ایجاد یک 
واقعۀ خشونت آمیز و سهمگین، دشمنانشان نابود شوند، حکومت دلخواه را 
به دست آورند، و جهان را به راه راست رهنمون گردند. بدین ترتیب آن ها را 

می توان در گروه ˝جنبش هزاره گرای شکننده˝ قرار داد.

وقایع پس از سال ۱۸۵۲ 

پس از سوء قصد نافرجام به جان شاه، در سال ۱۸۵۲، اکثر رهبران جنبش 
بابی به جز بهاءالّله به قتل رسیدند. وی در زمان سوء قصد به جان شاه در 
زرگنده محّل ییالقی سفیر روسیه، از شوهر خواهرش که منشی وزیر مختار 
به  بهاءالّله  دستگیری  برای  سربازان  که  هنگامی  می کرد.  دیدن  بود  روس 
سفارت مراجعه کردند وزیر مختار او را تحویل آنان داد به این شرط که اگر 
بیگناه بود آزاد شود. بهاءالّله چهار ماه در زندان سیاه چال طهران زندانی شد 
و وقتی هیچ مدرکی علیه او نیافتند سرانجام در ژانویه ۱۸۵۳ به بغداد که آن 
زمان در قلمرو عثمانی بود تبعید گردید. میرزا یحیی ازل، برادر ناتنی بهاءالّله، 
که ادّعای رهبری بابیان را داشت نیز از ایران فرار کرد و وارد بغداد شد. در 
آنجا بین دو برادر اختالف افتاد. میرزا یحیی خواستار رویکردی تند و خشن 
بود )در یک مورد یکی از طرفداران خود را به ایران فرستاد تا شاید این بار 
موّفق به ترور شاه شود(،۳۷ بهاءالّله مسالمت جو بود و قصد داشت آشتی جویانه 
جامعۀ از هم پاشیده و پراکندۀ بابی را با تکیه بر خصایص اخالقی و روحانی 

بار دیگر احیا سازد. 
َمن ُیظِهُره الّله˝  باب در بسیاری از آثار خود بارها از ظهوری دیگر که او را̋ 
می نامد ]آن که خداوند او را ظاهر خواهد ساخت[ یاد کرده بود. در سال 
بغداد،  اطرافیان خود در  و  پیروان  از  بین گروه کوچکی  بهاءاللّه در   ۱۸۶۳
طی  در  وی  است.  ُیظِهُره الّله˝  ˝َمن  بیان،  کتاب  موعود  او  که  نمود  اعالم 
سال های ۶۸- ۱۸۶۶ که به ادرنه واقع در قلمرو اروپایی امپراطوری عثمانی 

مازندرانی، ظهورالحق ج.۴، ۶۴.    ۳۷
Shoghi Effendi, God passes by, rev. ed., (Wilmette, IL, Baha’i Publishing Trust. 1974), 
124. 
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تبعید شده بود، این اّدعا را به صورت آشکار اعالم نمود. در ادامۀ این اظهار 
امر علنی، بهاءالّله خود را ظهوری که بشارت آن در کتاب های مقّدس همه 
ادیان آمده اعالم کرد. اکثرّیت بابیان به بهاءالّله پیوستند و به بهائی معروف 

گشتند.
همان طور که دیدیم، تالش های باب برای آن که پیروان خود را از مواجهه 
با هزاره گرایی فاجعه بار دور سازد با زندانی شدن و سپس تیرباران او فرجامی 
نیافت. به همین دلیل حتّی نتوانست آن طور که می خواست تعالیم پیشرو و 

ترقّی خواهانه خود را در بین پیروانش انتشار دهد. 
از  حرکت  را  آن  پژوهندگان  امروز  که  فرایندی  که  بود  بهاءالّله  اّما 
˝هزاره گرایی فاجعه بار˝ به سوی ˝هزاره گرایی ترّقی خواه˝ می نامند در آثارش 
تجّلی داد. حّتی قبل از آنکه هیچ گونه اّدعایی مطرح نماید، در سال ۱۸۶۱ در 
تفسیر جدیدی که از حاکمّیت و اقتدار امام َمهدی ارائه داد و منظور آن را نه 
یک اقتدار دنیوی از راه جنگ و با زور اسلحه بلکه اقتداری روحانی که با 
فتح قلوب و افکار حاصل می شود دانست.۳۸ و هنگامی که در سال ۱۸۶۳ 
کلمۀ  نمود.  ممنوع  را  داشت، جهاد  اعالم  را  دعوی خود  بار  اّولین  برای 
انگیزۀ  با  ˝جنگجو  معنای  به  اسالمی  فرهنگ   از  بخشی  در  که  ˝مجاهد˝ 
مذهبی˝ است در آثار او معنای ˝طالب حقیقت روحانی˝ به خود گرفت .۳۹ 
بعدها بهاءالّله از این نیز فراتر رفته بیان داشت که حّتی اقدام نظامی دفاعی 
به خاطر دین خطا است و کشته شدن را بر کشتن مرّجح دانست: ˝إن ُتقتلوا 
از  را  پیروان خود  به طور مکّرر  بعد،  َتقتلوا˝۴۰ در سال های  َان  خیٌر لکم من 
درگیری در هر نوع آشوب و فتنه بر حذر داشت: ˝جمیع عباد را، مخصوص 
این حزب را، به  مواعظ حکیمانه و نصایح مشفقانه نصیحت نمودیم و از 

فساد و نزاع و جدال و محاربه منع کردیم.˝۴۱ 
بهاءالّله ، کتاب ایقان، نشر آثار امری، )النگنهاین – آلمان، ۱۹۹۸(، ۸۹، ۶۸.   ۳۸

39 Lawson, Todd, ˝The Baha’i tradition: The return of Joseph and the peaceable imagi-
nation˝ in: John Renard (ed.), Fighting words: Religion, violence, and the interpreta-
tion of sacred texts, (Berkeley, University of California Press, 2012), 144-48.

نقل در شوقی افندی، کتاب قرن بدیع، ترجمه نصرالّله موّدت، )مؤّسسۀ معارف بهائی،   ۴۰
الواح نازله خطاب به ملوک و رؤسای  کانادا، ۱۹۹۲(، ۳۹۹. هم چنین ن.ک. بهاءالّله، 

ارض، )مؤّسسۀ مّلی مطبوعات امری ، ۱۲۴ بدیع(، ۱۶۴.
بهاءالّله، لوح خطاب به شیخ محّمد تقی اصفهانی، )مؤّسسۀ معارف بهائی کانادا،۲۰۰۱(،   ۴۱

.۷
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بهاءالّله تفّکری جهان شمول که صلح جهانی و اّتحاد همه بشر را هدف 
داشت ارائه داد و پیروان خود را به سوی یک هزاره گرایی ترّقی خواه پیش 
طّی  و  به تدریج  که  است  بشر  نوع  تمامی  وظیفۀ  جهانی  چنین  ایجاد  برد. 
مراحلی آن را بنا نهند، ˝باید کّل به کمال اّتحاد و اّتفاق در ظّل سدرۀ عنایت 
به  مدت  کوتاه  در  نمی توان  است  بدیهی  باشند.˝۴۲  مستریح  و  ساکن  الهی 
چنین تحّول فرهنگی دست یافت. ولی حّتی در زمان بهاءالّله، شواهدی از 
حرکت در این جهت در جامعۀ بهائی مشهود بود. در سال ۱۸۸۹ که دو تن 
کشتند  کارد  ضربات  با  عشق آباد  در  روشن  روز  در  را  بهائی  فردی  شیعه 
مسئولین امور ایشان را محاکمه و به اعدام محکوم نمودند. ولی بهائیان با 
از  آنان، به درستی پیروی خود را  درخواست لغو مجازات اعدام در مورد 
سیاست دوری از خشونت و قتل به مقامات دولتی و هم شهریان خود نشان 
دادند. پس از بهاءاللّه جانشینان او، عبدالبهاء )۱۹۲۱–۱۸۴۴( و شوقی افندی 
را  جامعه  راهبردی  و  اعتقادی  فرایند   )۱۸۹۷-۱۹۵۷ عبدالبهاء  ارشد  )نوۀ 

برای رسیدن به چنین صلح و اّتحادی ادامه دادند.

علل دست یازی به خشونت

در چهار سال اوّل جنبش بابی، رویارویی بین باب و مقامات مذهبی و 
غیرمذهبی اکثرًا در سطح بحث و گفتگو بود. خشونت نسبتًا کم و در سطحی 
کوچک بروز می کرد – مثاًل باب به دستور حاکم شیراز مورد ضرب و شتم 
واقع شد و در حصر خانگی قرار گرفت، چندین نفر از پیروانش به شالق و 
تبعید از شیراز محکوم شدند، و در سال ۱۸۴۷ در قزوین شورشی بروز نمود 
که زود فروکش کرد )به دنباله مقاله مراجعه شود(. بنابراین علی رغم وجود 
خشونت بالقّوه، تا سال ۱۸۴۸ در مقیاس بزرگ هیچ خشونتی که به جدالی 

طوالنی بیانجامد رخ نداد.  
در اینجا به طرح دو سئوال می پردازیم: عواملی که به خشونت منتهی شد 
اکتبر  از  یافته  ابعاد خشونتی سازمان  امری موجب گردید که  بود؟ چه  چه 
۱۸۴۸، یعنی چهار سال پس از آغاز رسالت باب وسعت گیرد؟ در پاسخ این 

سواالت شاید بتوان دالیل زیر را ارائه نمود: 

بهاءالّله، منتخباتی از آثار حضرت بهاءاللّه، )نشر آثار امری، النگنهاین- آلمان، ۱۹۸۴(،   ۴۲
شماره ۴، ۱۲. 
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۱- همانطور که در باال گفتیم در فرهنگ شیعه، انتظار و آرزویی شدید 
برای ظهور مهدی موعود وجود دارد تا شیعیان را بر دشمنانشان پیروز گرداند. 
بسیاری از شیعیان آرزومندند که در زمان امام َمهدی زندگی کنند و بتوانند به 
لشکر او پیوسته در کنارش در جهاد شرکت نمایند، جهادی که پس از خشونت 
و کشتار بسیار به پیروزی منتهی می گردد، حکومت امام را بر کرۀ ارض مستقر 
می سازد و به یمن او جهان سرشار از عدل و داد خواهد شد. بنابراین هرگونه 
اّدعایی در مورد ظهور امام َمهدی به ناچار انتظاراتی در مورد وقوع یک نبرد 
بر  رفتارشان  و  اعمال  نیز  بابیان  از  بسیاری  دارد.  همراه  به  نهایی  ویرانگر 
اساس چنین فرضی بود. از جمله چنان که دیدیم در نخستین گردهم آیی  که 
باب در سال ۱۸۴۴ آنان را به کربال فراخواند تصّور اغلب آنان بر شرکت در 
جهاد بود. بعدًا هنگامی که بابیان با پرچم سیاه از خراسان به طرف غرب به 
راه افتادند، با این اقدام خود، دانسته یا نادانسته نهادی از ظهور َمهدی را به 
نمایش می گذاشتند. اّما به درستی نمی دانیم چنین افکاری تا چه حّد به ذهن 
بعضی از بابیان اّولیه رسیده بود. هم چنین هیچ نشانه  و سندی در دست نیست 
که بگوید چنین اقداماتی محور هدف اصلی رهبران بابی برای ابراز خشونت 

بوده است. 
)سال های   ۱۸۵۰ تا   ۱۸۴۸ سال های  بین  کرد  تصّور  است  ممکن   -۲
پیروزگرانه  نبرد  توّهم  بابیان  برخی  اذهان  در  بابیان(،  اصلی  درگیری های 
اّما آنچه از سخنان رهبران بابی گزارش شده  َمهدی موعود حضور داشته، 
او  مظلومّیت  و  کربال  در  شهادت  میدان  به  حسین  امام  رفتن  دربارۀ  بیشتر 
می باشد. همان طور که در باال گفتیم این واقعه مهمّ ترین نماد در شعائر مذهبی 
همه  شهادت  در  سوگواری  مراسم  برگزاری  سوای  است.  ایران  در  شیعه 
امامان، شهادت امام حسین در پایان نبردی که ضمن آن امام در کربال به 
دست نیروهای قوی و برتر دشمن به شهادت رسید، قرن هاست که بیش از هر 
واقعۀ تاریخی دیگر احساسات دینی شیعیان را بر انگیخته. بنابراین وقتی که 
به تصویرپردازی کربال متوّسل می شدند،  بابیان  به  بابی در خطاب  رهبران 
ترسیم  شهادت  و  مظلومیت  از  بلکه  تهاجم،  و  خشونت  از  نه  را  تصویری 
شّر  و  خیر  از  تصّور جهانی  به  منجر  استعاری  کاربرد  نوع  این  می نمودند. 
را  آن   Wessinger وسینگر  که  افراطی  دوگانه گرایی  نوعی  یعنی   – می شود 
یکی از عوامل ایجاد خشونت می داند، مخصوصًا در مورد گروهی که مورد 
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مخالفت و سرکوبی قرار می گیرند.۴۳
۳- بدیهی است که مخالفان بابیان نیز در این دیدگاِه دوگانه گرا نسبت به 
جهان به همان اندازه افراطی بودند و بابیان را کسانی مظهر شّر و درخور 
شیعه  روحانیون  بین  در  اصلی  جناح  می دانستند.  شمشیر  َدم  از  گذراندن 
قرن  دو  طّی  در  بود.  اصولی  مکتب  پیرو  کلی  طور  به  ایران  امامی  دوازده 
گذشته، در بین روحانیون اصولی در ایران و عراق حربۀ تکفیر مخالفان به 
طور روزافزونی رواج یافت. ایشان به ویژه از این حربه به هنگام رویارویی با 
مخالفان خود یا کسانی که مرجعّیت و موقعّیت اجتماعی ایشان را به چالش 
خونریزی  و  کشتار  معموًلا  تکفیری  چنین  می نمودند.  استفاده  می کشیدند 
سرکوب  متوّجه  ابتدا  ایران  در  گرایش  این  داشت.  پی  در  را  مخالفان 
خشونت آمیز مسلمانان غیر شیعه، یعنی اهل تسّنن بود. هنگامی که سّنیان در 
بیشتر نقاط ایران تهدیدی به شمار نمی رفتند خشونت ها متوّجه گروه هایی در 
درون جامعۀ شیعۀ دوازده امامی و کسانی شد که از آنچه روحانیون اصولی 
قرن هفدهم  پایان  در  باز می زدند.  داشتند سر  مردم  بر  را  آن  قصد تحمیل 
صوفیان و فالسفۀ عرفانی بودند که تحت این فشار مکتب اصولی قرار گرفتند 
و احکام تکفیر علیه آنان صادر می شد. در نتیجه بسیاری از آنان کشته شدند 
یا مجبور به ترک ایران گردیدند. بعد، در اواخر قرن هجدهم، توّجه علمای 
اصولی به سرکوبی گروه رقیب در بین روحانّیت دوازده امامی، یعنی علمای 
مکتب اخباری جلب شد. تا آن زمان بحث های پرشور بین این دو مکتب در 
جریان بود. سپس با صدور حکم تکفیر علیه اخباریون، مباحثه به سرکوبی 
به دست  اخباریون  رهبران  از  یکی  قتل  از  گردید. پس  تبدیل  خشونت آمیز 
مردم در سال ۱۸۱۷، که با تکفیر علمای اصولی انجام گرفت،۴۴ اخباریون به 
عنوان یک نیروی رقیب مهّم به همین شیوه عماًل حذف گردیدند.۴۵ بعد در 

43  Wessinger, Millennialism 15-17, 24-36; Wessinger, Millennium 17–21, 39-41, 265, 
271–73.

هم چنین   .۱۸۰ اسالمیه(،  علمّیۀ  )کتابفروشی  طهران،  العلماء،  قصص  محّمد،  تنکابنی،   ۴۴
ن.ک. 

Heern, Zachery M. The Emergence of modern Shiʿism: Islamic reform in Iraq and Iran, 
(London, Oneworld, 2015), 71- 86. [Hereafter Heern, Emergence] 

45 Heern, Emergence 168-79; Algar, Hamid, Religion and state in Iran: The role of the 
ulama in the Qajar period, (Berkeley CA, University of California Press 1969), 35-6, 
61, 64-66.
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دوازده  شیعه  از  دیگری  مکتب  به  اصولی  علمای  توّجه  بیستم،  قرن  اوایل 
حمالت  از  متعّددی  وقایع  نتیجه  در  و  شد،  جلب  شیخّیه  یعنی  امامی، 
این  به  توّجه  با  پیوست.  به وقوع  خشونت بار روحانیون اصولی علیه شیخّیه 
سابقۀ سرکوبی خشونت آمیز، هنگامی که با ظهور باب بابیان مردم را به آیین 
خود خواندند طبعًا رو در روی علمای اصولی قرار گرفتند و این احتمال که 
چرا  که  نکته  این  اّما  داشت.  وجود  گردند  روبرو  خشونت  و  سرکوب  با 
خشونت به خصوص در اواخر سال ۱۸۴۸ شروع شد مستلزم بررسی عوامل 

دیگری است:
اّدعای مقام  ابتدا فقط  ۴- همان گونه که در باال اشاره کردیم باب در 
نایب امام غایب را داشت. این اّدعا در این سطح صرفًا چالشی بود برای 
دستگاه روحانّیت شیعه که هم موقعّیت اجتماعی و هم درآمد خود را در خطر 
می دید. اّدعای علنی باب در سال ۱۸۴۸ که امام مهدی است به طور ضمنی 
مراجع حکومتی را نیز به چالش می کشید و روحانیون دریافتند که برای آنان 
آسان تر خواهد بود که حکومت را نیز در سرکوبی بابیان با خود هم راه سازند. 
تقی  قتل مال  با خشونتی شدید همراه شد  واقعه ای که  مثال نخستین  برای 
برغانی، رهبر جناح اصولی در قزوین در سپتامبر ۱۸۴۷ بود. هرچند مرتکب 
قتل فردی شیخی بود که به بابی بودن مّتهم گشت، بابیان را به دست داشتن 
در این قتل مّتهم ساختند و بسیاری از ایشان را در قزوین کشتند.۴۶ این اّولین 
موردی بود که بابیان در سرزمین ایران مورد قتل و غارت قرار گرفتند. در این 
مرحله، در حالی که محّمدشاه هنوز حیات داشت و باب آشکارا مّدعی مقام 
ماجرا  این  به  را  می توانستند حکومت  به سختی  روحانیون  نبود،  مهدویّت 
بکشانند و این واقعه بعد از مّدتی فروکش کرد. بعد از آنکه باب در سال 
۱۸۴۸ رسمًا اعالم مهدوّیت کرد ، دیگر روحانیون مشکلی در جلب همکاری 
به خشونت  به سرعت  امور  ترتیب  این مبارزه نداشتند و بدین  به  حکومت 

کشیده شد. 
 ۱۸۴۸-۱۸۵۰ سال های  بین  بابیان  اعمال  برخی  گفت  بتوان  شاید   -۵
برافراشتن پرچم سیاه در خراسان  از جمله  برانگیختن خشونت شد  موجب 
توسط بعضی از پیروان برجستۀ باب در ژوییه ۱۸۴۸. در سال ۷۵۰ میالدی 
برافراشتن پرچم سیاه در خراسان توسط ابومسلم خراسانی به سرنگونی اّولین 

ن.ک. به فصل سّوم، ساختار جامعۀ بابی.  ۴۶
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سلسۀ خلفای اسالمی، بنی امّیه منجر شد و اهمّیت نمادین این ماجرا بدون 
تردید از نظر حکومت پنهان نماند. 

۶- حرکت بابیان از خراسان به سوی غرب با پرچم سیاه مقارن با مرگ 
هر  مرگ  از  بعد  معمواًل  که  اوضاع  بی ثباتی  بروز  امکان  بود.  شاه  محّمد 
پادشاه در کشور رخ می داد بر این احتمال می افزاید. عکس العمل حکومت 
به این اقدام بابیان یا هر اقدام مشابهی می بایست سریع و خشونت آمیز باشد. 
و  پرکار  صدراعظم  ناصرالّدین  شاه  او  جانشین  شاه،  محّمد  وفات  از  پس 
خودکامه ای چون میرزا تقی خان را به کار گماشت که مصّمم به اصالحات 
اداری و ایجاد نظم و امنیت در کشور بود. میرزا تقی خان ظاهرًا نظر روحانّیون 
که بابیان را برهم زنندۀ آرامش و اخاللگر نظم اجتماعی قلمداد می نمودند 
پذیرفت. بنابراین وقتی شنید گروهی از بابیان در مازندران )شیخ طبرسی( 
مسّلح شده اند به شّدت عکس العمل نشان داد و بدون تحقیق در مورد علل 
این واقعه، فورًا لشکر و توپ و تجهیزات نظامی به منطقه اعزام داشت. وی 

در مورد زنجان و نی ریز نیز به همین نحو عمل نمود. ۴۷
بود.  خشونت  تسریع  در  مهمی  عامل  احتمااًل  باب  نمودن  منزوی   -۷
وقت،  اعظم  صدر  اّما  بود،  مخالف  خشونت  با  باب  دیدیم  که  همان طور 
حاجی میرزا آقاسی برای جلوگیری باب از تماس با پیروانش تصمیم گرفت 
او را در قلعه ای دور دست در گوشه ای از شمال غربی ایران زندانی سازد 
)ژوییه ۱۸۴۷ به بعد(. هر چند در طول زندان قاصدانی بین باب و پیروانش 
برای  را  باب  توانایی  زندان  محّل  افتادگی  دور  اّما  داشتند،  آمد  و  رفت 
سرپرستی و ادارۀ پیروانش به شّدت کاهش داد و بر احتمال خشونت افزود. 
از  بعد  ایران،  از  بابی  میانه روی  رهبران  از  بهاءالّله،  تبعید  کیفیت  به همین 
تیرباران باب در سال ۱۸۵۰، دست رهبران تندروی بابی را در اجرای نّیاتشان 

باز گذاشت و نهایتًا منتهی به سوء قصد به جان شاه در سال ۱۸۵۲ گردید. 

سخن پایانی

به اهدافش خواهد  با آرامش و صلح  او  آیین  باور بود که  این  بر  باب 

ن. ک. به فصل ششم.  ۴۷
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رسید. در سایر گروه های هزاره گرا، تجربۀ سرکوب غالبًا گروه را بدل به ˝گروه 
هزاره گرای شکننده˝ می کند. در این موارد معموًلا رهبر گروه برای رویارویی 
با موانع و دشمنی هایی که از هر سو آنان را احاطه کرده، و برای دستیابی به 
˝هدف نهایی˝ گروه، به راه حلّ های خشونت آمیز روی می آورد. چنین راه 
حل ّهائی مستلزم آسیب به دیگران )مانند حمالت گروه شنریکیو با گاز سمی 
سارین در توکیو( یا آسیب به خود اعضای گروه می باشد. اّما در مورد نهضت 
دارد.  باز  خشونت  از  را  پیروانش  که  کوشید  تمام  جدّیت  با  باب  بابی، 
توصیه های مکّرر او آن بود که بابیان افکار خود را به روایات خشونت آمیز در 
بارۀ رجعت َمهدی موعود که جزیی از فرهنگ شان شده بود مشغول ندارند. 
به نظر می رسد که رهبران محّلی بابی اکثرًا از این توصیه پیروی نمودند و فقط 
در مواقعی که مورد حمله واقع می شدند دست به اسلحه برده از خود دفاع 

می کردند. 
سال ۱۸۵۰ شاهد مرگ صدها بابی و تیرباران خود باب بود، لذا به نظر 
می رسد شرایط برای ایجاد آنچه پژوهندگان یک ˝گروه هزاره گرای شکننده˝ 
می نامند، حداقّل برای بابیان طهران فراهم گشته بود. این گروه نقشۀ انتقام 
از شاه را به خاطر تیرباران رهبر خود طرح ریزی نمودند که نافرجام ماند و به 

قتل تعداد زیادی از بابیان منتهی گشت. 
در نتیجه، این نهضت به حالتی مخفی درآمد و پس از چندین دهه به 
او  آثار  خّلاق  قدرت  گشت.  ظاهر  بهاءالّله  رهبری  به  بهائی  دیانت  عنوان 
موجد بروز دیدگاهی از صلح و اّتحاد الزم برای دور ساختن پیروانش از هر 

نوع خشونت و سوق ایشان به سوی یک هزاره گرایی ترّقی خواه شد. 
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فصل ششم

رویارویی دولت قاجار با بابیان، ۱۸۴۸–۱۱۸۵۰

سیامک ذبیحی مقّدم

خالصه: در نیمۀ قرن نوزدهم میالدی، ایران صحنۀ چهار نبرد بین دولت 
قاجار و بابیان بود که طّی آن چند هزار بابی و سرباز و چریک کشته شدند. 
این مقاله با بهره گیری از روایات شاهدان عینی و منابع دست اّول دیگر این 
رویارویی ها را نبردهایی که بر بابیان تحمیل شد می داند و نظریّه ای که این 
قلمداد  قاجار  خاندان  کردن  سرنگون  قصد  به  بابیان  شورش های  را  وقایع 
با این  گسترش سریع نهضت بابی ضدّیّت علما  می کند به نقد می کشد. با 
نهضت افزونی یافت و منجر به تشدید تصادم میان بابیان و مخالفان آن ها در 
بین مردم شد. در زمانی که وضع سیاسی کشور بی ثبات بود، دولت مرکزی 
که بابیان را بانی اغتشاش و اختالل نظم عمومی می دانست به سرکوب آنان 
جامعۀ  بعد،  سال های  خالف  بر  نهضت،  اّولیّۀ  سال های  در  نمود.  اقدام 
نوکیشان در مقابل حمالت به دفاع از خود می پرداختند. این مقاله به بررسی 
کّم و کیف نبردهائی که در فاصلۀ سال های ۱۸۴۸ تا ۱۸۵۰ میالدی روی داد 
یافته  انعّکاس  منابع موجود  را که در  بابیان  اهداف  و  می پردازد و مقاصد 

تحلیل می کند.

*

بخشی از این مقاله قباًل منتشر شده بود. ن. ک. به سیامک ذبیحی مقّدم، واقعۀ قلعۀ شیخ   ۱
طبرسی )دارمشتات: عصر جدید، ۲۰۰۲(.
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مقّدمه

در فاصلۀ سال های ۱۸۴۸ تا ۱۸۵۳ میالدی، ایران صحنۀ چهار نبرد مهّم 
 ،)۱۸۴۹–۱۸۴۸( مازندران  در  نبردها  این  بود.  بابیان  و  قاجار  دولت  بین 
وقایع  این  گرفت.  ۱۸۵۳( صورت  و   ۱۸۵۰( نیریز  و   )۱۸۵۱–۱۸۵۰( زنجان 
منجر به قتل حّد اقّل ۲۷۰۰ بابی و شمار بیشتری از سپاهیان دولتی و قوای 
به  نسبت  دولتی  مقامات  دیدگاه  در  دیرپا  و  تأثیری شدید  و  گردید  نامنّظم 
نهضت بابی و بعدًا جامعۀ بهائی بر جای گذارد. در پی واقعۀ مازندران، بروز 
حوادث نیریز و زنجان در سال ۱۸۵۰ اولیای امور را به اعدام باب مصّمم 
نمود. شهادت او و قتل شمار کثیری از پیروانش و از جمله بسیاری از بابیان 
پاشیدگی  هم  از  در  و  وارد ساخت  بابی  نهضت  به  برجسته ضربۀ شدیدی 

تقریبًا کامل نهضت تا نیمۀ دهۀ ۱۸۵۰ میالدی مؤّثر بود.۲
این مقاله به بررسی کّم و کیف سه نبرد اّول بین دولت و بابیان می پردازد 
و تحلیلی از مقاصد و اهداف بابیان حاضر ارائه می دهد. نبردهای بین بابیان 
کوشش هائی  به  و  شده  توصیف  ˝قیام˝  و  ˝شورش˝  اغلب  دولتی  قوای  و 
نافرجام از سوی بابیان برای سرنگونی خاندان قاجار تعبیر گردیده است. این 
آن  در  دول غربی  نمایندگان  گزارش های  و  قاجار  تواریخ رسمی  در  نظرّیه 
زمان نمایان است و مورد قبول بسیاری از محّققان کنونی نیز قرار گرفته است. 
اّما باید دانست که این برداشت ها مبتنی بر بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق 
منابع و شواهد موجود نیست. برای درک ماهّیت این نبردها و یافتن تفسیری 
مستدل از سبب بروز آن و اهداف بابیان، ضروری است که مشّخص شود چه 

روی داد و فهم بابیان از وضعّیت و اقداماتشان چه بود.
روایات متعّددی از این جنگ ها به قلم افرادی متعّلق به گروه های مختلف 
در دست است و بر اساس این منابع می توان با اطمینان و وثوق نسبی جریان 
منابع  میان  در  نمود.  ارزیابی  را  بابیان  مقاصد  و  کرد  بازسازی  را  حوادث 
موجود، تواریخ دست اّول بابی و بهائی و ازلی از اهّمّیت خاّصی برخوردارند. 
این تواریخ جزئّیات حوادث را بسیار بیش از آنچه در منابع دیگر آمده بازگو 
مهمّ تر  همه  از  و  می شوند  شامل  را  عینی  روایت  چند  هم چنین  و  می کنند 

در مورد نهضت بابی ن. ک. به:  ۲
Abbas Amanat, Resurrection and Renewal: The Making of the Babi Movement in Iran, 
1844–1850 (Ithaca; London: Cornell University Press, 1989).
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دیدگاه بابیان نسبت به موقعّیت و اهدافشان را نمایان می سازند.
بررسی دقیق این منابع چند نکته را در بارۀ مقاصد بابیان روشن می سازد. 
در واقعۀ مازندران، جمعی از بابیان که در حال عبور از آن والیت بودند مورد 
حمله قرار گرفته و عماًل در دام افتادند و لذا تصمیم گرفتند که به جنگی 
دفاعی پرداخته و بدان وسیله بر حّقانّیت آئین خود گواهی دهند. در نیریز، 
چون یکی از بابیان سرشناس که طرفداران زیادی در بین اهالی شهر داشت 
از دستور حاکم که او را از ورود به شهر منع نموده بود سرپیچید، حاکم نیریز 
قوائی گرد آورده به بابیان حمله نمود و بدین ترتیب موجبات جنگ و جدال 
را فراهم آورد. بابیان برای دفاع از خود با قوای حاکم به ستیزه پرداختند اّما 
در اندیشۀ اخراج حاکم و یا تصّرف شهر نبودند. در زنجان، کوشش نافرجام 
را  آتش جنگ  شهر  در  بابی  بزرگ  نسبتًا  جامعۀ  رهبر  دستگیری  به  حاکم 
برافروخت. حاکم با تقسیم شهر به دو قسمت مسلمان و بابی پیکاری دامنه دار 
علیه بابیان آغاز کرد. بابیان زنجان به جنگی کاماًل دفاعی پرداختند و به هیچ 
وجه در سر سودای تصّرف قدرت نداشتند. در هیچ یک از این نبردها که در 
محیطی محدود صورت می گرفت مقصد بابیان این نبود که حکومتی بابی به 

جای نظام حاکم قاجار برپا دارند.
از میان نبردهای بین دولت و بابیان، واقعۀ مازندران در محّل بقعۀ شیخ 
طبرسی را می توان نقطۀ عطفی در تاریخ نهضت بابی به شمار آورد. این اّول 
بار بود که دولت مرکزی که تا آن زمان به زندانی ساختن باب در نقطه ای 
دورافتاده از کشور بسنده کرده بود با عزم و اقتدار به سرکوب بابیان پرداخت. 
مرگ محّمد شاه و رسیدن ناصرالّدین شاه به سلطنت که با صدارت میرزا تقی 
خان امیر کبیر همراه بود سهمی اساسی در این امر داشت. سوای آن، این 
اّولین نبرد بین بابیان و دولت، بر حوادثی که به جنگ های بعدی منجر شد 
تأثیر گذاشت. بعد از واقعۀ شیخ طبرسی، چون آتش جنگ در نیریز و زنجان 

شعله ور شد، دولت با سرعت و قدرت بیشتری به مبارزۀ با بابیان قیام کرد.
در تاریخ طوالنی اذّیت و آزار بابیان و بهائیان که از سوی دولت یا با 
پشتیبانی آن صورت گرفته و تا امروز ادامه دارد، تنها در این دورۀ اّولّیه است 
دهۀ  در  کرده اند.  مقابله  با خشونت  را  نوآئین خشونت  جامعۀ  اعضای  که 
بیان  الّله موعوِد شریعت  ُیظهره  نمود که من  بهاءالّله اعالن  ۱۸۶۰ میالدی، 
است. اغلب بابیان دعوی ایشان را پذیرفتند. حّتی پیش از این تاریخ، بهاءالّله 
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عماًل رهبر جامعۀ بابی شده و هّم خود را صرف اصالح افکار و کردار آن ها 
نموده بود. از نیمۀ دهۀ ۱۸۵۰ میالدی به بعد، بهاءالّله به دفعات توّسل به 
خشونت را مردود شمرده و تصریح نموده بود که تنها راه مشروِع ترویج آئین 
پروردگار جذب قلوب و افکار از طریق استدالل و بیان و هم چنین روش و 
که خود آئین جدیدی را  سلوِک منطبق بر موازین واالی اخالقی است. بعدًا 
بنیان نهاد، عالوه بر نفی خشونت و زور، بر اطاعت از حکومت و اجتناب از 

کید ورزید. جدال و مناقشۀ سیاسی تأ

نبردهای بابیان با دولت: 
نه اعتراض اجتماعی و نه جهاد تهاجمی

به نظر برخی از محّققین، نهضت بابی اساسًا نوعی اعتراض اجتماعی 
˝بر ضّد طبقۀ حاکم˝ بوده است.۳ این گروه از محّققین پیدایش این نهضت 
را از جمله معلول فشارهای اقتصادی حاصله از سلطۀ غرب برشمرده اند. اّما 
شواهد موجود مؤّید این نظر نیست. مطالعۀ جایگاه اجتماعی بابیانی که در 
جنگ با قوای دولتی درگیر بوده اند نشان نمی دهد که تعداد زیادی از ایشان 
مانند  اقتصادی  فشارهای  از  ضربه پذیر  گروه های  یا  جامعه  فرودستان  از 
دهقانان یا اصناف و صنعتگران شهری بوده باشند، سوای آن که در آن زمان 
کارخانجات بزرگ و نهضت های کارگری که منشأ چنین قیام هائی می توانستند 
باشند وجود نداشت.۴ از موقعّیت اجتماعی و حرفه و پیشۀ حدود نیمی از 
بابیان حاضر در نبرد شیخ طبرسی اّطالعاتی در دست داریم و می دانیم که 
بسیاری از آن ها از طبقۀ علما بودند.۵ اّطالعات ما راجع به آن هائی که در 

3 V. Minorsky, “M. S. Ivanov: The Babi Risings in Iran in 1848–1852, Trudi of the 
Oriental Institute of the Academy of Sciences of the USSR, vol. 30, Moscow 1939,” 
Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol. 11 (1946), p. 878. See 
also Kurt Greussing, “The Babi Movement in Iran 1844–52: From Merchant Protest 
to Peasant Revolution,” in János M. Bak, Gerhard Benecke, eds., Religion and Rural 
Revolt (Manchester: Manchester University Press, 1984), pp. 256–69.

4 Moojan Momen, “The Social Basis of the Bābī Upheavals in Iran (1848–53): A 
Preliminary Analysis,” International Journal of Middle East Studies, vol. 15, no. 2 
(1983), pp. 157–83.

مؤمن در مقالۀ خود به بحث راجع به کتاب ایوانف پرداخته اّما بسیاری از نکاتی که مطرح 
کرده در مورد مقالۀ گرویسینگ نیز صادق است.

ن. ک. به مقالۀ امانت راجع به ساختار جامعۀ بابی در همین مجّلد.  ۵
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واقعۀ اّول نیریز شرکت داشتند کمتر و راجع به مبارزان در جنگ زنجان خیلی 
کمتر است. اّما به احتمال قریب به یقین، بابیان زنجان نمونه ای جامع از تمام 
جمعّیت شهر بودند و بابیان نیریز بخشی از اهالی یکی از محّلات شهر را در 
بر می گرفتند.۶ با توّجه به اّطالعات موجود مشکل بتوان گفت که این نبردها 
از عوامل اجتماعی و اقتصادی سرچشمه می گرفت. در مجموع، تصویری که 
از روایات شاهدان عینی این حوادث یا تواریخی که موّرخان بهائی و ازلی 
مذهبی  شدید  گرایش  و  دیدگاه  نمایانگر  می آید  دست  به  گذاشته اند  بجا 

رزمندگان بابی است.
بعضی دیگر از محّققین با آنکه عوامل اجتماعی و اقتصادی را چندان 
این  این همه،  با  ورزیده اند  کید  تأ بابی  نبردهای  مذهبِی  بر علل  نداده  بها 
حوادث را شورشی علیه دولت قاجار شمرده اند. به عقیدۀ براون مقصد بابیان 
سرنگونی زودهنگام حکومت قاجار و برنشاندن یک حکومت دینی بابی بر 
را  بابی  نهضت  الگار  بود.۷  مقّدسین  و  اولیا  سلطنت  استقرار  و  آن  جای 
قهر و خشونت  با  از مذهب شیعه شمرده که سعی داشت  برخاسته  بدعتی 
مذهب رایج را از جا برکند. به نظر او طغیان بابیان در تابستان سال ۱۸۴۸ با 
حرکت گروهی از نوکیشان به ریاست مّلا حسین بشروئی، که در میان اصحاب 
باب بیش از دیگران شهرت داشت، آغاز شد.۸ مکیون این نظر را ابراز داشته 

6 Momen, “Social Basis of the Bābī Upheavals, pp. 169–70.

7 Edward G. Browne, Materials for the Study of the Bábí Religion (Cambridge: Cam-
bridge University Press, 1918), p. xv; idem, ed. and trans., The Táríkh-i-Jadíd or New 
History of Mírzá ‘Alí Muḥammad the Báb (Cambridge: Cambridge University Press, 
1893), p. xvi.

عقیدۀ  این نظر خیلی پیشتر یعنی در دهۀ ۱۸۵۰ میالدی ابراز شده بود. لیدی شیل معتقد بود که̋ 
حقیقی˝ آئین باب ˝سلطنت مقّدسین˝ است:

Lady Mary L. Sheil, Glimpses of Life and Manners in Persia: With Notes on Russia, 
Koords, Toorkomans, Nestorians, Khiva, and Persia (London: John Murray, 1856), p. 
179.
بسیار محتمل است که بانی این نظر همسر او جاستین شیل وزیر مختار انگلیس در تهران بوده 
است. جاستین شیل در گزارش موّرخ ۱۲ فوریۀ ۱۸۵۰ خود نوشته: ˝پیروان این فرقه معتقدند که 
برتری آن ها مقّدر گردیده و بر مقّدسین جائز است که به هر وسیله ای مال و ثروت کّفار را اخذ 

کنند.˝ به نقل از:
Moojan Momen, The Bábí and Bahá’í Religions, 1844–1944: Some Contemporary West-
ern Accounts (Oxford: George Ronald, 1981), p. 5.

8 Hamid Algar, Religion and State in Iran, 1785–1906: The Role of the Ulama in the 
Qajar Period (Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1969), p. 144.
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که ˝بین سال های ۱۸۴۷ تا ۱۸۵۰، متعاقب اعالن باب که او نفس قائم است، 
پیروانش اسلحه به دست گرفتند تا آخرین جهاد را آغاز کنند و یا از مصائب 
و بالیای مقارن ظهور موعود نصیب برند، به این امید که اصالح نهائی امور 
را تسریع نمایند.˝۹ مکیون مانند براون معتقد است که بابیان در صدد تأسیس 
حکومت دینی بابی و سلطۀ فوری مقّدسین بر پهنۀ زمین بودند.۱۰ وی منازعات 
بابی  آئین  احکام  مطابق  ˝تهاجمی˝  جهاد  یک  با  را  دولت  و  بابی ها  بین 
مرتبط می داند ولی در عین حال می نویسد که بابیان در شیخ طبرسی و نیریز 
و زنجان بر ضّد دولت قاجار و قوای آن جهاد ˝تدافعی˝ اعالن کردند.۱۱ او 
هم چنین اظهار می کند که بابیان کوشیدند این جدال های محّلی را به یک 
انقالب گسترده تر بر ضّد قوای کفر بدل کنند و سپس دالئلی را برای عدم 
موّفقّیت آن ها ذکر می کند.۱۲ به طور خالصه او مّدعی است که بابیان به عّلت 
آراء و افکارشان راجع به ظهور قائم که مطابق عقیدۀ رایج در بین شیعیان 
باید مقابلۀ نهائی بین قوای خیر و شّر را آغاز می کرد، و به سبب آنچه باب 
راجع به جهاد در آثار خود نوشته بود عامدانه سعی کردند تا موجبات نزاع 
با دولت قاجار و علما را که در نظر ایشان مظاهر اصلی قوای شّر در عالم 

بودند فراهم آورند.
در فاصلۀ سال هائی که از انتشار مقاالت مکیون گذشته، سعیدی تحقیقات 
جامع تری راجع به حکم جهاد در آثار باب انجام داده است.۱۳ به عالوه، وی 
این موضوع را در ارتباط با نظام دینی باب در کّلّیتش بررسی کرده است. 
سعیدی به نحوی مقنع استدالل می کند که ˝اگرچه باب رسمًا و صریحًا جهاد 

9 Denis MacEoin, “From Babism to Baha’ism: Problems of Militancy, Quietism, and 
Conflation in the Construction of a Religion,” Religion, vol. 13, no. 3 (1983), p. 222.

10 Denis MacEoin, “Bahā’ī Fundamentalism and the Academic Study of the Bābī Move-
ment,” Religion, vol. 16, no. 1 (1986), p. 70; idem, “From Babism to Baha’ism,” p. 
222.

11 Denis MacEoin, “Babism,” Encyclopædia Iranica; idem, “The Babi Concept of Holy 
War,” Religion, vol. 12, no. 2 (1982), p. 121.

12 “Babi Concept of Holy War,” p. 121. Cf. idem, “Babism,” p. 316; idem, “Bahā’ī 
Fundamentalism,” p. 70.

تجزیه و تحلیل مکیون از نبردهای بابی توجیه علمی ندارد. نمونه هائی از آن در بخش های 
دیگر این مقاله آمده است.

13 Nader Saiedi, Gate of the Heart: Understanding the Writings of the Báb (Waterloo, 
Ont.: Wilfrid Laurier University Press, 2008), ch. 14.
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منتفی ساخت.˝۱۴ بحث  را در شریعت خویش  آن  اّما عماًل  ننمود  را نسخ 
به  ناظر  شدیدۀ  احکام  همۀ  بلکه  نیست  جهاد  موضوع  به  منحصر  سعیدی 
غیرمؤمنین را در بیان فارسی که مهمّ ترین اثر در میان آثار متأّخر باب است و 
تحریر آن در اواخر سال ۱۸۴۷ آغاز شده دربرمی گیرد. استدالل وی مبتنی بر 
بیانات  که  اّواًل توضیح می دهد  با یکدیگر است.  مرتبط  و  مهّم  سه مطلب 
متأّخرتر باب واضحًا نشان می دهد که تنها یک پادشاه بابی قدرت و اختیار 
اجرای احکام شدیدۀ بیان و از جمله جهاد را داشت. ثانیًا بیان می دارد که 
آن احکام تنها بعد از ˝ارتفاع˝ شریعت باب قابل اجرا بود و ارتفاع امر باب 
همان طور که خود او توضیح داده بود هنگام آمدن من ُیظهره الّله که ظهورش 
الهی وعده داده شده تحّقق  پیامبر حامل وحی  آثار باب در مقام یک  در 
می یافت.۱۵ ثالثًا ذکر می کند که باب احکام شدیدۀ خود را مشروط به شروطی 
نمود که منطقًا محال بوده و عماًل اجرای آن احکام را غیرممکن می ساخت.۱۶
ذکر این نکته نیز بجاست که مقصود باب از اشارات فراوان به موضوع 
˝یوم  برای  مؤمنان  به  اسلحه  تهّیۀ  دستور  مانند  خویش  اّولّیۀ  آثار  در  جهاد 
الجمع˝ که در قیّوم االسماء صادر گردیده، این بود که به مخاطبانش که اغلب 
از شیعیان بودند نشان دهد که او صاحب قدرت و اختیاری مافوق علمای 
دین است و لذا اشارات به جهاد مطابق افکار و اعتقادات رایج در میان 
دیگرش  آثار  و  االسماء  قیّوم  در  را  گاهانه حکم جهاد  آ باب  بود.  شیعیان 
مشابه حکم جهاد در مذهب شیعه صادر نمود.۱۷ در دالئل سبعه که از آثار 
متأّخرتر اوست توضیح می دهد که در قیّوم االسماء به احکام قرآن حکم نمود 
تا ˝مردم مضطرب نشوند از کتاب جدید و امر جدید و مشاهده کنند که این 

همانجا، ص۳۶۸.  ۱۴
در اینجا این نکته نیز شایان ذکر است که باب به صراحت نوشته بود که جمیع احکام او   ۱۵
منوط به تصویب من یظهره الّله است. بهاءالّله که اکثرّیت عظیم بابیان ایشان را موعود 
آئین بابی شناختند هنگامی که اعالن نمود که من یظهره الّله موعود است حکم جهاد را 

نیز بکّلی نسخ نمود.
16 Gate of the Heart, pp. 362–67.
در مورد حکم جهاد در آثار باب، هم چنین ن. ک. به فصول دّوم، پنجم و هفتم در همین 

مجّلد.
مکیون توضیح داده که حکم جهاد در قّیوم االسماء و آثار دیگری که قبل از بیان فارسی   ۱۷
صادر شده شبیه به حکم جهاد در مذهب شیعه است ولی ذکر نکرده که باب خود توضیح 

داده که این مسئله عمدی بوده است:
“ Babi Concept of Holy War,” p. 107
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مشابه است با خود ایشان لعّل محتجب نشوند...˝۱۸
این استدالل که بابیان در صدد بودند برای تأسیس یک ˝حکومت دینی 
بابی˝ ˝جهاد˝ کنند بیش از هر چیز مبتنی است بر اشارات به ملوک بابی در 
آثار ˝متأخّر˝ باب، مخصوصًا بیان فارسی.۱۹ اّما همان طور که ذکر شد این 
آثار به دالئل مختلفی عماًل جهاد تهاجمی را نفی می کردند، از جمله به این 
دلیل که نخست باید یک سلطان بابی وجود می داشت تا حکم جهاد تهاجمی 
را اجرا می کرد. در کتاب بیان مطلقًا حکمی وجود ندارد که اجازه دهد اهل 
ایمان بدون یک سلطان بابی اقدام به اجرای جهاد تهاجمی نمایند. هم چنین 
حکمی وجود ندارد که اجازه دهد بابیان به جهاد پردازند تا یک پادشاه بابی 

را بر تخت سلطنت نشانند.
نه تنها باب در آثار متأّخر خود عماًل امکان اجرای جهاد تهاجمی را نفی 
نمود، بلکه هیچ وقت به پیروان خود دستور نداد که برای انقراض سلطنت 
قاجار به جهاد پردازند و حتّی بعد از آنکه محّمد شاه دعوت باب را به قبول 
کرد و اذّیت و آزار بی وقفۀ بابیان آغاز شد چنین حکمی صادر  آئین بابی رّد 

ننمود.۲۰
مسئلۀ  به  می توانیم  گردید  بررسی  باب  آثار  در  جهاد  مسئلۀ  که  اکنون 
اهداف و مقاصد بابیانی که در وقایع سال های ۱۸۴۸ تا ۱۸۵۰ شرکت داشتند 
بپردازیم. برای بررسی به این مسئله، از تمام منابع اّولّیۀ موجود و مهمّ تر از 
تاریخ  به  پرداختن  از  پیش  برد.  بهره خواهیم  بهائی  و  بابی  تواریخ  از  همه 

مشروح تر این درگیری ها بررسی منابع و مآخذ ضروری به نظر می رسد.

مروری بر منابع اّولّیۀ وقایع مازندران و نیریز و زنجان

آثار حضرت  از  آیات  منتخبات  ایضًا،  بی تاریخ(، ص۲۹؛  )بی ناشر،  دالئل سبعه  باب،   ۱۸
نقطۀ اولی )طهران: مؤّسسۀ مّلی مطبوعات امری، ۱۳۴ ب(، ص۸۵.

19 MacEoin, “Bahā’ī Fundamentalism,” p. 70.

20 Peter Smith and William P. Collins, “Babi and Baha’i Millennialism,” in Catherine 
Wessinger, ed., The Oxford Handbook of Millennialism (Oxford; New York: Oxford 
University Press, 2011), p. 480.

مکیون به خوبی واقف به این مطلب است ولی سعی کرده آن را با این قول توجیه کند که 
جهاد تهاجمی اعالن نشد ˝احتمااًل به این عّلت که اعالن جهاد نادرست شمرده می شد مگر 
اینکه امکان موّفقّیت آن در حّدی معقول وجود داشت و روشن بود که این شرط در مورد 
بابیان تحّقق نداشت )Babi Concept of Holy War,” p. 121”).اّما همان طور که ذکر شد بر 

اساس آثار متأّخر باب، اعالم جهاد تهاجمی تحت هیچ شرائطی مجاز نبود.
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در بین نبردهای بین دولت و بابیان، بیش از همه در مورد واقعۀ قلعۀ شیخ 
طبرسی مدارک تاریخی در دست است. مهمّ ترین مدارک این نبرد سه اثر 
تاریخی بابی و بهائی به قلم سه نفر از شاهدانی است که از آن واقعه جان 
سالم بدر برده بودند. این سه تن که آثار خود را مستقّل از یکدیگر نگاشته اند 
ابوطالب شهمیرزادی و حاجی  از لطف علی میرزای شیرازی، میر  عبارتند 
باقی  زواره ای  مهجور  قلم  به  واقعه  این  به  راجع  نیز  قزوینی. شرحی  نصیر 
نبرد  عینی  تواریخ شاهدان  با  مقایسه  قابل  اهّمّیت  نظر  از  اگرچه  که  مانده 
بابی نسبتًا قدیمی و ارزشمند است. سند بسیار  اثر  اّما یک  طبرسی نیست 
مهّمی نیز در مورد این واقعه در دست است و آن فرمان ناصرالّدین شاه به 

حاکم مازندران است.۲۱

در بین سه روایت شاهدان عینیِ نبرد طبرسی، تاریخ لطف علی میرزای شیرازی قدیمی و   ۲۱
 Browne Manuscripts, Or. F. 28, item 3, طوالنی ترین اثر است: تاریخ بی نام، بی تاریخ
Cambridge University Library, Cambridge. مؤّلف آن در سال ۱۸۵۲ اعدام شد. لذا 
تاریخ وی نهایتًا به فاصلۀ سه سال و سه ماه از پایان واقعۀ مازندران تحریر شده است. 
شرح بدون نام و عنوان میر ابوطالب شهمیرزادی بسیار دیرتر ولی قبل از سال ۱۸۸۸ تحریر 
 Afnan ،گردیده است: تاریخ بی نام، بی تاریخ، فتوکپی فهرست نشدۀ نسخۀ به خّط مؤّلف
Library, Sandy, Bedfordshire. روایت حاجی نصیر قزوینی از مشاهدات عینی خود بسیار 
کوتاه تر از دو روایت دیگر است: ˝تاریخ جناب حاجی نصیر شهید،˝ عبدالعلی عالئی، 
۱۳۱ ب(،  امری،  مّلی مطبوعات  مؤّسسۀ  )طهران:  ملحقّات  و  تاریخ سمندر  ویرایشگر، 
صص۴۹۹–۵۲۰. وی شرح مزبور را مّدت نه چندان درازی قبل از درگذشتش در زندان 
در سال ۱۸۸۲/۱۳۰۰–۱۸۸۳ نگاشته است. سّید محّمد حسین زواره ای متخّلص به مهجور 
تاریخ خود به نام ˝وقایع المیمّیه˝ را ظاهرًا در سال ۱۸۶۱/۱۲۷۸–۱۸۶۲ تحریر کرده است: 
Browne Manuscripts, Or. F. 28, item 1, Cambridge University Library, Cam- خبی تاری
 The Bahá’í :عکس فرمان ناصرالّدین شاه به حاکم مازندران طبع گردیده است .bridge
الّله  روح   .World, vol. 5 (New York: Bahá’í Publishing Committee, 1936), p. 58
 Mullá Ḥusayn: Disciple at :مهرابخانی ترجمۀ انگلیسی این فرمان را منتشر کرده است

.Dawn (Los Angeles: Kalimát Press, 1987), pp. 249–51
عالوه بر روایات باال، شرحی به قلم آقا سّید محّمد رضا شهمیرزادی برادر کوچک تر 
میر ابوطالب شهمیرزادی که در باال نامش آمد باقی مانده است: تاریخ بی نام، بی تاریخ، 
این   .Afnan Library, Sandy, Bedfordshire ،به خّط مؤّلف فتوکپی فهرست نشدۀ نسخۀ 
شرح حاوی برخی اّطالعات راجع به واقعۀ مازندران است. وی ظاهرًا روایت خود را در 
العجم  نام شیخ  به  به قلم یک مسلمان  دهۀ ۱۸۹۰ نوشته است. هم چنین شرح کوتاهی 
موجود است که احتمااًل در سال ۱۸۶۰ تحریر شده است. برنارد دورن )که به نام بوریس 
العجم  شیخ  کالم  ˝من  عنوان  زیر  را  شرح  این  می شود(  شناخته  نیز  دورن  آندریویچ 

مازندرانی˝ منتشر کرده است:
 “Nachträge zu dem Verzeichniss der von der Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek er-
worbenen Chanykov’schen Handschriften und den da mitgetheilten Nachrichten über die 
Baby und deren Koran, von B. Dorn,” Bulletin de l’Académie Impériale des Sciences de 
St.-Pétersbourg, vol. 9 (1866), pp. 205–11.

حبیب برجیان شرح شیخ العجم را به انگلیسی ترجمه کرده است:
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اهّم منابع اّولین واقعۀ نیریز دو اثر است: یکی تاریخی متأّخر به قلم یک 
بهائی به نام مّلا محّمد شفیع نیریزی است که از شاهدان عینی و در زمان این 
واقعه کودکی خردسال بوده و دیگری اثری است بسیار قدیمی تر ولی مختصر 
به قلم سّید ابراهیم نیریزی که مسلمانی مّطلع بوده و شرحی فارغ از تعّصب 

نگاشته است.۲۲
در مورد پیکار زنجان دو تاریخ از اهّمّیت بسیاری برخوردارند: شرحی 
متأخّر به قلم میرزا حسین زنجانی که خود بهائی بوده ولی اّطالعاتش را از 
شرح  و  است  کرده  دریافت  مسلمان  و  بهائی  از  اعّم  واقعه  عینی  شاهدان 
کودکی  واقعه  بروز  هنگام  که  ازلی  زنجانی  عبداالحد  آقا  که  متأخّرتری 
خردسال بوده و در طول جنگ در قسمت مسلمانان شهر اقامت داشته نگاشته 

H. Borjian, “A Mazandarani Account of the Babi Incident at Shaikh Tabarsi,” Iranian 
Studies, vol. 39, no. 3 (2006), pp. 381–99.

مّلا محّمد شفیع نیریزی ممکن است تاریخ بدون نام و عنوان خود را در حدود سال ۱۸۸۰   ۲۲
بودند  بزرگ تر  او  خود  از  و  نشدند  کشته  واقعه  این  در  که  افرادی  از  او  باشد.  نوشته 
در  شفیع  محّمد  مّلا  تاریخ  از  خّطی  نسخه ای  فتوکپی  است.  کرده  دریافت  اّطالعاتی 
کتابخانۀ افنان موجود است: تاریخ بی نام، بی تاریخ، فتوکپی فهرست نشدۀ نسخۀ خّطی، 
Afnan Library, Sandy, Bedfordshire. این نسخه احتمااًل در اوائل دهۀ ۱۹۳۰ توّسط دو 
بهائی تسوید شده است. در مقالۀ حاضر از این نسخه استفاده شده است. فاضل مازندرانی 

و نیکال به نسخۀ دیگری از تاریخ مّلا محّمد شفیع دسترس داشته اند.
شرح سّید ابراهیم نیریزی نه تنها حاوی بسیاری اّطالعات ارزشمند است بلکه معتبرتر 
افشار،  ایرج  یحیی،˝  سّید  بارۀ  در  ˝سندی  به  ک.  )ن.  است  موجود  متأّخرتر  منابع  از 
اساطیر،  ]تهران:  شاه  ناصرالدّین  پادشاهی  دورۀ  در  ایران  تاریخ  سال  چهل  ویرایشگر، 
۱۳۶۸ ش[، ج۲، صص۶۳۵–۶۴۰(. مؤّلف شرح خود را بر دیوار شبستان مسجد بازار 
نیریز نوشته است. این شرح شامل دو قسمت است که در دو زمان مختلف نگاشته شده 
است. قسمت اّول شرح واقعۀ اّول نیریز است. قسمت دّوم که بسیار مختصرتر است راجع 
به قتل حاکم نیریز است که منجر به جنگ دّوم نیریز در سال ۱۸۵۳ شد. شرح سّید ابراهیم 
اّما واضح  موّرخ سال ۱۲۷۰ هجری قمری است که در اکتبر ۱۸۵۳ آغاز گردیده است. 
است که این تاریخ بعدًا به این نوشته اضافه شده زیرا از قرائن موجود در متن معلوم است 
که شرح مزبور قبل از اوائل ۱۲۷۱ )حدود نوامبر ۱۸۵۴( تحریر نشده است. مؤّلف هنگام 
اشاره به مهرعلی خان نوری که یکی از دو سردار سپاه بود که در سال ۱۸۵۰ با بابیان 
جنگید از او با لقب شجاع الملک یاد کرده است. مهرعلی خان در اوائل سال ۱۲۷۱ این 
لقب را دریافت کرد )ن. ک. به خبر مندرج در روزنامۀ وقایع اتّفاقیّه، پنجشنبه، ۱۷ صفر 

۹/۱۲۷۱ نوامبر ۱۸۵۴، صص۱–۲(.
عالوه بر این دو منبع، کتابی که حاج میرزا حسن فسائی راجع به تاریخ والیت فارس 
طبع  ناصری  فارسنامۀ  عنوان  زیر   ۱۸۹۶–۱۸۹۵/۱۳۱۳ سال  در  و  نوشته  قاجار  دورۀ  در 
ویرایشگر  )منصور رستگار فسائی،  نیریز است  واقعۀ  دو  بارۀ  در  گردیده حاوی شرحی 
]تهران: امیر کبیر، ۱۳۶۷ ش[، ۲ جلد(. نگارنده یک صوفی دانشمند بود. شرحی که وی 
راجع به واقعۀ اّول نیریز نوشته از خیلی جهات مشابه شرحی است که در تاریخ رسمی 

ناسخ التّواریخ آمده اّما حاوی برخی جزئّیات اضافی است.
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است.۲۳
این  به  راجع  اّطالعاتی  حاوی  نیز  بهائی  و  بابی  آئین  عمومی  تواریخ 
نبردها هستند. از بین این آثار، تاریخی که وقایع نگار بهائی نبیل زرندی بجا 
گذاشته از همه مهمّ تر است. اگرچه نبیل خود در هیچ یک از این وقایع حاضر 
نبود، اّما در سال های اّول نهضت بابی به این آئین ایمان آورده بود و بسیاری 
از بابیانی را که از ورطۀ این واقعات جان سالم بدر برده بودند می شناخت و 
از آن ها اّطالعاتی راجع به این وقایع دریافت کرده بود. هم چنین وی دسترسی 
به روایاتی به قلم شاهدان عینی این وقایع داشت که اکنون در دست نیستند 
و شاید حّتی از بین رفته باشند. اثری که زیر عنوان کتاب نقطة الکاف منتشر 
شده نیز سودمند است. نقطة الکاف متن نخستین تاریخ عمومی آئین بابی را 

دربردارد.۲۴

میرزا حسین زنجانی تاریخ خود را در حدود سال ۱۸۸۰ به اتمام رسانده است: تاریخ   ۲۳
از  نفر  دو  نام  وی   .Ms. orient. Oct. 1216, Staatsbibliothek, Berlin بی تاریخ،  بی نام، 
راویانی را که از ایشان اّطالعاتی کسب نموده ذکر کرده است: دو خانم بهائی به نامهای 
کربالئی حّوا و کلثوم خانم )تاریخ، برگ ۲۱ب(. شرحی که او نگاشته هنوز منتشر نشده 

است.
آقا  خانوادۀ  بود.  زنجان  محّلات  از  یکی  کدخدای  زنجانی  عبداالحد  آقا  پدر 
عبداالحد گویا از تابعان حّجت رهبر بابیان زنجان بوده اند. اّما هیچ یک از ایشان در 
محاصرۀ زنجان در کنار بابیان حامی حجّت نجنگیدند. آقا عبداالحد تاریخ خود را در 
پی خواهش براون نوشته است. نسخۀ این اثر به خّط نگارندۀ آن موّرخ رمضان ۱۳۰۹ 
 Browne Manuscripts, Or. F. 25, item ،]۱۸۹۲ است: تاریخ بی نام، رمضان ۱۳۰۹ ]آوریل
Cambridge University Library, Cambridge ,6. براون متن آن را به انگلیسی ترجمه و با 

یادداشت هائی در سال ۱۸۹۷ منتشر کرده است:
Edward G. Browne, trans., “Personal Reminiscences of the Bābī Insurrection at Zanjān 
in 1850, written in Persian by Āqā ‘Abdu’l-Aḥad-i-Zanjānī,” Journal of the Royal Asiatic 
Society, vol. 29, no. 4 (1897), pp. 761–827.

ترجمۀ براون گاه دقیق نیست.
تواریخی که میرزا حسین و آقا عبداالحد نگاشته اند اّطالعات ارزشمندی راجع به دیدگاه 
بابیان نسبت به واقعه به دست می دهند اّما شرح آن ها راجع به ترتیب حوادث چندان معتبر 
نیست. ناسخ التّواریخ اگرچه از خطا و اختالِف در قول بری نیست ولی بهترین مأخذ برای 

ترتیب و توالی حوادث واقعۀ زنجان است.
یارمحّمد نبیل زرندی در سال ۱۸۴۹ به آئین بابی ایمان آورد. وی تحریر تاریخ خود را در   ۲۴
اوت ۱۸۸۸ آغاز نموده و آن را در نوامبر ۱۸۹۰ به پایان برده است. شوقی افندی بخشی 
از روایت نبیل را که شامل تاریخ آئین بابی است تدوین و به انگلیسی ترجمه نموده است:
Nabil-i-Zarandi, The Dawn-Breakers: Nabíl’s Narrative of the Early Days of the Bahá’í 
Revelation, Shoghi Effendi, trans. and ed. (Wilmette, Ill.: Bahá’í Publishing Committee, 
1932).
تاریخ نبیل بسیار جامع تر از نقطة الکاف است و جزئّیات بیشتری را دربرمی گیرد. براون متن 
انتقادی نقطة الکاف را منتشر کرده است )ادوارد ج براون، ویرایشگر، کتاب نقطة الکاف در 
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عالوه بر متنی که سّید ابراهیم نیریزی نوشته و در باال ذکر شد، مهمّ ترین 
شروحی که راجع به نبردهای قوای نظامی با بابیان به قلم نویسندگان مسلمان 
تحریر شده در دو تاریخ رسمی این دوره یعنی ناسخ التّواریخ به قلم میرزا 
محّمد تقی لسان الملک سپهر و روضة الّصفای ناصری به قلم رضا قلی خان 
هدایت آمده است. گزارش های نمایندگان دولت های خارجی و جهانگردان 
و مبّشرین غربِی معاصر نیز حاوی اّطالعات مهّمی راجع به واقعات مزبور 

است.۲۵

حوادث نبرد شیخ طبرسی، سپتامبر ۱۸۴۸ – مه ۱۸۴۹

نبرد شیخ طبرسی هشت ماه امتداد یافت و در حدود ۱۵۰۰ کشته بجای 
گذاشت که تقریباً یک سّوم آن ها بابی بودند. نیمی از هجده حروف حّی که 
قتل  به  واقعه  این  در  را تشکیل می دادند  بابی  رهبری نهضت  هستۀ اصلی 
رسیدند. در مراحل نهائی محاصره، بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ نفر سپاهی منّظم و 
غیرمنّظم در برابر چند صد بابی پیکار می نمودند. ده ها سال پس از خاتمۀ 

تاریخ ظهور باب و وقایع هشت سال اّول از تاریخ بابیّه تألیف حاجی میرزا جانی کاشانی 
مقتول در سنۀ ۱۲۶۸ هجری ]لیدن: بریل، ۱۹۱۰ م[(. قرائن موجود در متن کتاب نشان می دهد 
که بخش تاریخی آن نهایتًا تا ژانویۀ ۱۸۵۲ تحریر شده بود. برای بحثی جامع راجع به نقطة 

الکاف ن. ک. به:
William McCants and Kavian Milani, “The History and Provenance of an Early Manu-
script of the Nuqtat al-kaf Dated 1268 (1851–52),” Iranian Studies, vol. 37, no. 3 (2004), 
431–49; Milani, “Noqṭat al-Kāf,” Encyclopædia Iranica.
منبع قابل توّجه دیگر تاریخ میرزا حسین همدانی است. این اثر دّومین تاریخ عمومی نهضت 
بابی است. براون ترجمۀ انگلیسی دو نسخۀ مختلِف این تاریخ را در سال ۱۸۹۳ منتشر کرد 
دانشگاه  کتابخانۀ  در  براون  مجموعۀ  در  خّطی  نسخۀ  دو  این  از  یکی   .)Táríkh-i-Jadíd(
کمبریج تحت شمارۀ F. 55 (9) نگاهداری می شود. این نسخه در واقع نسخۀ اصالح شدۀ تاریخ 
میرزا حسین همدانی زیر عنوان ˝تاریخ بدیع بیانی˝ است که محّقق بهائی آقا محّمد قائنی متن 
آن را تهّیه کرده است. میرزا حسین همدانی اثر تاریخی خود را در دهۀ ۱۸۷۰ میالدی نوشته. 
در مورد نبردهای قوای دولتی با بابیان، تاریخ وی اّطالعات چندانی به آنچه در نقطة الکاف 

موجود است نمی افزاید.
کیانفر،  )جمشید  سپهر  الملک  لسان  تقی  محّمد  اثر  قاجاریّه  تاریخ  التّواریخ:  ناسخ   ۲۵
ویرایشگر ]تهران: اساطیر، ۱۳۷۷ ش[( و روضة الّصفای ناصری اثر رضا قلی خان هدایت 
)قم: مرکزی، خّیام، پیروز، ]۱۳۴۰[ ش( شرح حوادث تاریخی را تا سال ۱۸۵۷/۱۲۷۴–
۱۸۵۸ دربرمی گیرند. مؤمن مجموعۀ وسیعی از گزارش ها و شرح های غربی ها را در کتاب 
وزیر مختار  گزارش های  از  برخی   .Bábí and Bahá’í Religions آورده است:  گرد  خود 

روسّیه در تهران و گزارشی از قنسول روسّیه در استرآباد در اثر زیر آمده است:
Prince Dolgorukov, “Excerpts from Dispatches written during 1848–1852 by Prince Dol-
gorukov, Russian Minister to Persia,” World Order, vol. 1, no. 1 (1966), pp. 17–24.
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واقعه، خاطرۀ آن هنوز در ذهن اهالی مازندران زنده و تازه بود.
مقدّمۀ نبرد طبرسی عزیمت گروهی از بابیان به رهبری مّلا حسین بشروئی، 
اّولین نفر از حروف حّی، از خراسان به سوی مازندران بود )ژوئیه – سپتامبر 
۱۸۴۸(. قصد آن ها سفر آذربایجان و رساندن خود به قلعۀ چهریق برای دیدار 
باب و احتمااًل نجات او از زندان بود. شمار بابیان در آغاز به حدود ۲۰۰ نفر 
۱۲ شّوال ۱۱/۱۲۶۴  روز  این گروه  بودند.  آن ها مسّلح  از  و عّده ای  می رسید 
به  سپتامبر(   ۴ در  شاه  محّمد  مرگ  از  پس  روز  چند  )تنها   ۱۸۴۸ سپتامبر 
بارفروش که در آن زمان مهمّ ترین شهر تجاری مازندران بود رسید.۲۶ اصحاب 
بابی هنگام ورود با گروهی از مردم عوام شهری و روستائی که عددشان به 
۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ نفر می رسید رو به رو شدند و جمعّیت راه را بر آن ها بستند. مّلا 
حسین به اصحاب خود دستور مراجعت داد. اّما از سوی جمعّیت به بابیان 
شّلیک شد و دو تن به قتل آمدند. مّلا حسین و چند نفر دیگر به جمعّیت 
حمله ور شدند و آن ها را پراکندند ولی جمعّیت عوام توانستند یکی دو بار 
دیگر به بابیان حمله کنند. در این بین عّده ای از بابیان که دیرتر به شهر رسیده 
بودند در کاروانسرای بارفروش مقر گزیدند. بعد از سفری طوالنی که طّی آن 
برخی بیمار شده و یکی فوت نموده بود اصحاب بابی بسیار خسته و محتاج 
به استراحت بودند. در روزهای بعد، صدها نفر از مردم دهات اطراف به 
با ورود  این حمالت  بابیان حمله کردند.  به  بار  پیوستند و چند  مردم شهر 
بود  مازندران  بزرگ  سرکرده های  از  یکی  که  الریجانی  خان  قلی  عّباس 

متوّقف شد و بابیان با نامبرده قرار گذاشتند که ناحیه را ترک کنند.
چون بابیان از بارفروش خارج شدند جمعّیتی از مردم شهر در پی آن ها 
روان گردید و خسرو قادیکالئی که راهزن بود با مردان مسّلحش ظاهرًا به 
غارت  اصلیش  مقصد  که  پیوست. خسرو  آن ها  به  بابیان  از  قصد حفاظت 
بابیان بود آن ها را در جنگل سرگردان نمود و بدین ترتیب سواران او و مردم 
بارفروش و دهات موّفق شدند در خفا عّده ای از بابیان را به قتل برسانند. 
چون اصحاب بابی به این امر پی بردند خسرو قادیکالئی را کشته و افراد او 

لطف علی میرزای شیرازی، تاریخ، ص۲۴. در مورد بارفروش، ن. ک. به مقالۀ زیر:  ۲۶
Xavier de Planhol, “Bābol i. The Town,” Encyclopædia Iranica.
در مقالۀ حاضر برای تعیین تاریخ های میالدی تا حّد امکان تقویم هجری قمری رایج در ایراِن 
عصر قاجار که تقویم هجری قمری حقیقی و بر رؤیت ماه نو )هالل( مبتنی است مبنا قرار 
گرفته. در آثار تاریخی روش معمول این است که از تقویم هجری قمری متوّسط یا حسابی 

استفاده می شود.
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را پراکنده نمودند و سپس در بقعۀ شیخ طبرسی که در آن حوالی بود مأمن 
از  بود  عبارت  بقعه  این   ۲۷.)۱۸۴۸ سپتامبر   ۲۱/۱۲۶۴ شّوال   ۲۲( گزیدند 
ساختمانی که قبر شیخ۲۸ در آن قرار داشت و صحن یا زمین سبزی که حصاری 
به ارتفاع حدود دو متر دور آن کشیده بودند. براون که سال ها بعد از شیخ 
توصیف  الجیشی ضعیف  نظر سوق  از  را  بقعه  موقعّیت  کرد  دیدن  طبرسی 
بودند.  ننموده  انتخاب  آن  به جهت موقعّیت  را  این محّل  بابیان  می کند.۲۹ 
چون انتظار داشتند که مورد حمله قرار می گیرند به بنای چهار برج کوچک 
دور بقعه پرداختند و از آن برج ها ناحیه را تحت نظر گرفتند. در طّی دو سه 
به آن ها  از حروف حّی بود و عّده ای دیگر  ماه بعد قدّوس که آخرین نفر 

پیوستند و شمار بابیان حاضر در شیخ طبرسی به حدود ۵۰۰ نفر رسید.
هنگامی که ناصرالّدین شاه از تحّصن بابیان در بقعۀ شیخ طبرسی مّطلع 
شد به سرکرده های مازندران دستور داد که آن ها را از بین ببرند.۳۰ به زودی 
آمدند. روز ۲۵  عّده ای از سرکرده ها با جمعّیتی نزدیک به ۴۰۰۰ نفر به محّل 
محّرم ۲۲/۱۲۶۵ دسامبر ۱۸۴۸ بابیان در روشنائی روز به جمعّیت حمله بردند 
و آن ها را غافلگیر کرده متواری نمودند. در این حمله هفتاد نفر یا بیشتر از 
مهاجمین و از جمله سردار سپاه به قتل رسیدند. هم چنین بابیان مقدار زیادی 
اسلحه و مهّمات و خواربار و نزدیک به صد اسب غنیمت گرفتند.۳۱ تصّرف 

لطف علی میرزای شیرازی، تاریخ، صص۵۲–۵۳.  ۲۷
بنا به قول مشهور صاحب بقعه شیخ احمد ابن علّی ابن ابی طالب طبرسی است. وی در   ۲۸

قرن ششم هجری/دوازدهم میالدی می زیسته است.
29 Edward G. Browne, A Year Amongst the Persians: Impressions as to the Life, Charac-

ter, and Thought of the People of Persia, Received during Twelve Months’ Residence 
in that Country in the Years 1887–8 (London: Adam and Charles Black, 1893), p. 565.

سپهر، ناسخ التّواریخ، ج۳، ص۱۰۱۹؛ هدایت، روضة الّصفاء، ج۱۰، ص۴۳۳.  ۳۰
سپهر )ناسخ التّواریخ، ج۳، ص۱۰۲۱( و هدایت )روضة الّصفاء، ج۱۰، ص۴۳۴( نوشته اند   ۳۱
که لشکر سرکرده های مازندران در آن سنگر  که بابیان در این حمله اهالی قریۀ افرا را 
گرفته بودند قتل عام نمودند. در منابع بابی و بهائی ذکری از قتل عام نیامده است. قول 
براون که مطابق اظهار مؤّلف نقطة الکاف، بابی ها در این حمله سربازان و مردم قریه هر 
الکاف  نقطة  متن   .)Táríkh-i-Jadíd, p. 362) نیست  صحیح  رساندند  قتل  به  را  دو 
)صص۱۶۱–۱۶۲( صرفًا به تخریب ده و تصّرف آذوقۀ ساکنان آن اشاره می کند و ضمنًا 
نشان می دهد که این اقدام به تالفی این صورت گرفته بود که اهالی ده به سپاه اجازه داده 
کشته بودند دیگر چه معنائی  بودند در ده آن ها سنگر گیرند. اگر بابی ها اهالی افرا را 
منزلۀ  به  را  اهالی  آذوقۀ  تصّرف  و  ده  تخریب  صرفًا  الکاف  نقطة  نویسندۀ  که  داشت 

مجازات آن ها قلمداد کند.
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این غنائم برای بابیان بسیار مهّم بود چه که اسلحه و تجهیزات ایشان مطلقًا 
تعداد  بابیان شاید  مزار شیخ طبرسی  به  نبود. هنگام ورود  مناسب و کافی 
زیادی شمشیر و خنجر داشتند ولی بیشتر از هفت تفنگ و شاید پنج اسب در 

اختیار نداشتند.۳۲
قلی  نوّاب مهدی  به عموی خود  ناصرالدّین شاه  این شکست،  از  پس 
میرزا که اخیرًا به حکومت مازندران منصوب شده بود دستور اکید داد که 
تاریخ ۳ صفر ۲۹/۱۲۶۵ دسامبر  در  کند. شاه هم چنین  قمع  و  قلع  را  بابیان 
و  خواند  تازه˝  ˝بدعت  را  بابی  نهضت  آن  در  و  کرد  فرمانی صادر   ۱۸۴۸
دانست. شاه در  مّلت˝  و  ˝لوازم دین˝ و ˝ضروری مذهب  از  را  آن  نابودی 
حاشیه به خطّ خود نوشته است: ˝صحیح است. مهدی قلی میرزا، در این 
و  دین  پای  نیست.  بازیچه  عمل  این  بکنید.  سعی  باید  حّد  از  زیاده  باب 
مذهب در میان است.˝۳۳ متن فرمان نمایانگر آن است که شاه جوان تا حّد 

بسیاری به سائقۀ تعّصب مذهبی دستور به سرکوب بابیان داده بود.
در  دهکده ای  به   ۱۸۴۹ ژانویۀ  اّول  نیمۀ  در  میرزا  قلی  مهدی  شاهزاده 
نزدیکی بقعۀ شیخ طبرسی وارد شد. وی منتظر رسیدن قوای کمکی بود و لذا 
به  ۱ صفر ۲۷/۱۲۶۵ دسامبر ۱۸۴۸ شروع  در  بابیان  ننمود.  بالفاصله حمله 
کندن خندقی در اطراف بقعه نموده بودند و اکنون مشغول ساختن قلعه ای 
محکم بودند. هم چنین به ذخیرۀ آذوقه مبادرت نموده و خود را برای محاصره 
آماده می کردند. هنگامی که بابیان پی بردند شاهزاده منتظر رسیدن عّباس 
قلی خان الریجانی و قوای اوست مصّمم شدند که خود اّول حمله کنند. در 
شب ۲۹ صفر ۱۲۶۵ )شب بین ۲۳ و ۲۴ ژانویۀ ۱۸۴۹( حدود ۲۰۰ تن از آنان 

به قوای دولتی حمله نموده و آن ها را تار و مار کردند.۳۴
چهار روز بعد عّباس قلی خان با جمعّیت خود به صحنه آمد و قوای او 
به تدریج به ۶۰۰۰ نفر بالغ شد.۳۵ در شب ۹ ربیع االّول ۱۲۶۵ )شب بین ۲ و ۳ 

لطف علی میرزای شیرازی، تاریخ، صص۴۳–۴۴، ۷۵.  ۳۲
33 Bahá’í World, vol. 5, p. 58.

لطف علی میرزای شیرازی، تاریخ، ص۹۱.  ۳۴
جنگ  و  قاجار  عصر  ایران  خدمت  در  سمینو  ژنرال  سمینو،  بارتلمی  ص۹۹؛  همانجا،   ۳۵
سعید  و  مافی(  )نظام  اّتحادّیه  منصوره  کوشش  به  قمری،  هجری   ۱۲۳۶–۱۲۶۶ هرات: 
موّرخ ۱۶  )نامۀ سمینو  ایران، ۱۳۷۵ ش(، ص۱۹۲  تاریخ  نشر  )تهران:  میرمحّمد صادق 

ژوئن ۱۸۴۹(.
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فوریۀ ۱۸۴۹( بیش از ۲۰۰ نفر از بابیان به سپاه عّباس قلی خان شبیخون زدند. 
در این حمله حدود ۴۰۰ نفر از سپاهیان و از جمله تعداد زیادی از سرکرده ها 
جان خود را از دست دادند. تلفات سنگین قوای عّباس قلی خان از جمله 
معلول این امر بود که در هرج و مرجی که در پی حملۀ بابیان در تاریکی شب 
در سپاه افتاده بود سربازان یکدیگر را هدف گلوله و ضرب شمشیر قرار داده 
بودند. این حمله برای بابی ها نیز تلفات نسبتًا سنگینی ببار آورد. بیش از 
چهل نفر و از جمله مّلا حسین بشروئی یا در میدان جنگ کشته شدند و یا 
بعدًا در اثر جراحات وارده جان سپردند. روز بعد قوای دولتی ظاهرًا برای 
اینکه فرصتی یابند تا مجروحین و بعضی از کشته های خود را جمع و بقّیه را 
قوای  رفتن  از  بعد  نمودند.  حمله  آغاز  و  آمده  قلعه  نزدیکی  به  کنند  دفن 
دولتی، بابی ها به میدان جنگ آمدند تا کشته های خود را ببرند اّما دیدند که 
سپاهیان اجساد بابی را برخی سر از تن جدا کرده و سرها را برده اند و برخی 
را سوزانده اند و یکی را هم سر برده و هم بدن سوزانده اند. با مشاهدۀ این 
صحنه اصحاب بابی اجساد سربازان را از خاک بیرون کشیده و سر از تن 

جدا نمودند و سرهای بریده را در نزدیکی قلعه بر چوب افراختند.۳۶
بزودی شاهزاده مهدی قلی میرزا با سپاهی جدید به صحنه بازگشت و 
و  منّظم  پیوستند و شمار سپاهیان  به یکدیگر  قوای وی و عّباس قلی خان 
غیرمنّظم به تدریج به ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ نفر رسید.۳۷ اکنون محاصره کامل و راه 
رسیدن آذوقه به قلعه به کّلی مسدود شده بود. در اواخر فوریه یا اوائل مارس 
قوای دولتی به قلعه یورش بردند اّما اصحاب بابی حمله را دفع کردند. در 
این زمان فوجی مجّهز به دو عّراده توپ و دو عّراده خمپاره و دو ُقنُفذ۳۸ به 

شیخ طبرسی رسید و بمباران سنگین قلعه در نیمۀ دّوم مارس آغاز شد.
تا اوائل آوریل بابیان تمام آذوقۀ خود را از شلتوک و حبوبات به مصرف 
و  بودند کشته  داشته  نگاه  قلعه  در  که  را  اسبی  رأس  و حدود سی  رسانده 
لطف علی میرزای شیرازی، تاریخ، ص۱۱۲؛ ابوطالب شهمیرزادی، تاریخ، ص۱۶؛ نصیر   ۳۶
قزوینی، ˝تاریخ،˝ صص۵۱۰–۵۱۱؛ مهجور، ˝وقایع المیمّیه،˝ صص۶۴–۶۵؛ براون، نقطة 
الکاف، ص۱۷۷؛ سپهر، ناسخ التّواریخ، ج۳، ص۱۰۲۷؛ هدایت، روضة الّصفاء، ج۱۰، 

صص۴۳۹–۴۴۰.
گزارش  ˝تاریخ،˝ ص۵۱۵؛  قزوینی،  نصیر  تاریخ، ص۱۱۹؛  شیرازی،  میرزای  علی  لطف   ۳۷

فـریـه به دالئـیـّتـه، ۲۱ فـوریـۀ ۱۸۵۰، بـه نـقـل از 
Momen, Bábí and Bahá’í Religions, p. 95.

قنفذ یا قمپز توپی لوله کوتاه و سبک بوده که در دورۀ قاجار استفاده می شده است.  ۳۸
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خورده بودند و حال ناچار بودند با خوردن علف خود را زنده نگاه دارند. 
چون عّباس قلی خان الریجانی و سرکرده های مازندرانی علی رغم قوا و 
تجهیزات برترشان در تسخیر قلعه فرو مانده بودند، دولت مرکزی در حدود ۹ 
خان  سلیمان  دستور  به  نمود.۳۹  اعزام  را  افشار  میرپنج  خان  سلیمان  آوریل 
انباشند.  باروت  به  برج  دو  زیر  در  را  نقب  و  زدند  نقب  قلعه  به  سربازان 
هنگامی که ترتیبات الزم کامل شد سپاهیان باروت را آتش زده و از چهار سو 
به قلعه یورش بردند. اصحاب بابی این یورش دّوم را نیز دفع کردند. بعد از 
این یورش سی نفر یا بیشتر از بابی ها قلعه را ترک کردند ولی رئیس این گروه 
و شاید چند نفر دیگر از آن ها به ضرب گلولۀ سپاه کشته شدند و بقّیه دستگیر 
شده و بعدًا به قتل رسیدند. در این زمان سپاهیان پی برده بودند که اصحاب 
نیز  رو شب ها  این  از  می روند.  بیرون  علف  کردن  جمع  برای  قلعه شب ها 
فضای اطراف قلعه را زیر باران گلوله می گرفتند. در نوزده روز آخر محاصره، 
بابی ها ناچار بودند برای رفع گرسنگی گوشت فاسد اسب هائی را که از قبل 
زین  و حّتی چرم  آن ها  استخوان  و  پوست  نیز  و  بودند  نموده  و دفن  کشته 

اسب ها را بخورند.
محاصرۀ قلعه زمانی خاتمه یافت که شاهزادۀ حاکم به مکر و پیمان شکنی 
متوّسل شد. وی به بابی ها وعده داد که اگر قلعه را ترک گویند امان خواهند 
یافت. به نشانۀ تحکیم این وعد و قسم، قرآن مهر کرده و به قلعه فرستادند. 
در بعد از ظهر ۱۵ جمادی الّثانی ۹/۱۲۶۵ مه ۱۸۴۹، باقیماندۀ اصحاب که 
شمارشان به حدود ۲۲۰ نفر می رسید از قلعه خارج شدند. پس از ترک قلعه 
سپاهیان آن ها را خلع سالح نموده بجز معدودی همه را قتل عام کردند )۱۰ 

مه ۱۸۴۹(.۴۰

مقاصد بابیان حاضر در شیخ طبرسی

سوی  به  بابیان  حرکت  هنگام  که  آورده  خود  تاریخ  در  زرندی  نبیل 

امیر کبیر مظنون شده بود که عّباس قلی خان بابی شده است. ن. ک. به نامۀ سمینو موّرخ   ۳۹
۱۶ ژوئن ۱۸۴۹، ژنرال سمینو، ص۱۹۲.

ابوطالب شهمیرزادی، تاریخ، صص۲۱، ۳۲–۳۳، ۳۶؛ هم چنین ن. ک. به براون، نقطة   ۴۰
ج۳،  التّواریخ،  ناسخ  سپهر،  Nabil, Dawn-Breakers, pp. 399–40؛  ص۱۹۲؛  الکاف، 

صص۱۰۳۵–۱۰۳۶.
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مازندران، مّلا حسین به امر باب بیرقی سیاه برافراشت.۴۱ در احادیث شیعی 
ذکر بیرق های سیاهی آمده که از خراسان به حرکت درآمده و عالمت ظهور 
قائم موعود است. نبیل حدیثی را نقل می کند که در آن ذکر ˝رایت سوداء˝ 
آمده و سپس اضافه می کند که این رایت در تمام مسیِر مشهد تا بقعۀ شیخ 
طبرسی برافراشته حمل شد و نیز بر فراز قلعه تا زمان سقوط آن در اهتزاز 
بود.۴۲ برخی از پژوهندگان راجع به اهّمّیت این واقعه اظهار نظر نموده اند.۴۳ 
احادیث  تحّقق  از  اینکه  از  گذشته  سیاه  بیرق های  برافراشتن  ایشان  نظر  به 
مربوط به ظهور قائم در خراسان خبر می داد، اهّمّیت سیاسی نیز داشت چه 
که عّباسیان دقیقًا با برافراشتن پرچمهای سیاه در خراسان قیام خود را بر ضّد 
امویان آغاز کرده و بساط خالفت آن ها را برچیده بودند. اّما باید پرسید که 
افراختن رایت سیاه در نظر بابیان چه معنا و مفهومی داشته و درک دولتیان 
و عاّمۀ مردم از آن چه بوده است. با توّجه به سؤال اخیر، مهّم است که هیچ 
شاهد و دلیلی که نشان دهد معاصران مفهومی سیاسی برای چنین عملی قائل 
شده اند وجود ندارد. در تواریخ رسمی قاجار نه تنها از نگرانی دولت از این 
اقدام بابیان صحبتی نشده بلکه حّتی کوچک ترین اشاره ای به رایات سیاه نیز 
نیامده است. یک توجیه این مسئله را در رسم چاوش خوانی )آواز چاوش( 
که در آن عصر رواج داشت توان یافت. این رسم نشان می دهد که چگونه 
ظّنی  سوء  آنکه  بدون  درآید  حرکت  به  افراشته ای  سیاه  بیرق  بوده  ممکن 

برانگیزد.۴۴
اعتاب  یا  مّکه  زیارت  به  را  مردم  که  بود  کسی  قافله  پیشرو  یا  چاوش 
مقدّسه در عتبات یا مشهد می برد و برای اینکه مردم را تشویق کند تا به او 
بپیوندند اشعاری را در ستایش پیامبر و ائّمۀ اطهار به آواز می خواند و بیرق 
شد  خواهد  آغاز  زودی  به  زیارت  سفر  اینکه  نشانۀ  به  را  مخصوصی 
برمی افراشت.۴۵ تاریخ لطف علی میرزا نشان می دهد که مّلا حسین و اصحاب 

41 Dawn-Breakers, pp. 324–25.

همانجا، ص۳۵۱.  ۴۲
43 Momen, “Social Basis of the Bábí Upheavals,” p. 161; MacEoin, “Babi Concept of 

Holy War,” p. 115.

با سپاس از زنده یاد صالح مولوی نژاد که توّجهم را به این نکته جلب کرد.   ۴۴
45 Ghulam Husayn Yusufi, “Čāvoš,” Encyclopædia Iranica.
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او بیم آن داشتند که به ایشان حمله شود و لذا با اظهار اینکه عازم زیارت 
کربال هستند می خواستند هوّیت خود را مخفی نگاه دارند.۴۶ با توّجه به رسم 
سیاه  رایتی  می توانسته اند  بابی  اصحاب  که  است  روشن  چاوش خوانی، 
عین حال  در  نمایند.  را جلب  احدی  ظّن  لزومًا سوء  آنکه  بدون  برافرازند 

برخی شواهد موجود داللت بر این دارد که قول نبیل کاماًل صحیح نیست.
در هیچ یک از تواریخ قدیمی تر  ذکری از برافراشتن رایت سیاه نیامده و 
از این گذشته در تاریخ لطف علی میرزا اشاراتی آمده که بر اساس آن وقوع 
از  پیش  میرزا که کمی  نظر می رسد. لطف علی  به  امری غیرمحتمل  چنین 
ورود بابیان به مازندران به آن ها پیوسته بود در تاریخ خود اشاره ای گذرا به 
لباس سیاه مّلا حسین نموده و می نویسد که معنای حدیث ˝رایات سود˝ از 
که  می رساند  میرزا  علی  لطف  اشارۀ  اوست.۴۷  سیاه  لباس  همین  خراسان 
میر  تاریخ  نبوده اند.  افراشته  سیاه  بیرق های  حامل  زمان  آن  در  اصحاب 
ورود  از  بعد  که  نامبرده  است.  نکته  این  مؤّید  نیز  شهمیرزادی  ابوطالب 
اصحاب مّلا حسین به بقعۀ شیخ طبرسی به آن ها پیوسته بود چند بار به تحّقق 
وعود راجع به بیرق های سیاه اشاره می کند. اّما از متن نوشتۀ او برمی آید که 
بابیان شخص مّلا حسین را مظهر ˝رایات خراسان˝ می دانسته اند.۴۸ در نقطة 
الکاف نیز به رایات مختلف مذکور در احادیث اشاره شده و در مورد ˝رایت 
علیه  بشروئی[  حسین  ]مّلا  الّشهداء  سّید  ˝جناب  مراد  که  آمده  خراسانی˝ 
الّسالم است که از خراسان حرکت نمود...˝۴۹ با توّجه به این شواهد، بعید به 
نظر می رسد که بابیان در مسیر مازندران حامل بیرق سیاهی بوده اند و حّتی 
به  مربوط  وعود  تحّقق  نشانۀ  را  آن  می کرده اند،  حمل  را  بیرقی  هم  اگر 
و  حسین  مّلا  حرکت  نفس  آن ها  نظر  در  بلکه  نمی پنداشته اند.  آخرالّزمان 
اصحاب وی از خراسان تحّقق وعد مذکور در احادیث راجع به رایات سیاه 

بود.
نبیل در جای دیگری از تاریخ خود شمار بابیان مجتمع در شیخ طبرسی 

تاریخ، صص۲–۳، ۸–۹.  ۴۶
همانجا، ص۱۹.  ۴۷

تاریخ، ص۲۵؛ هم چنین ن. ک. به صص۷–۸. ممکن است نبیل نسخۀ متفاوتی از تاریخ   ۴۸
میر ابوطالب را در دست داشته است. وی در عبارتی که از تاریخ میر ابوطالب نقل کرده 

.( Dawn-Breakers, p. 407) نوشته که مّلا حسین ˝حامل˝ رایت سوداء بود
براون، ص۱۵۳.  ۴۹
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نظر  این  از  نیز   ۳۱۳ رقم  سیاه،  بیرق های  مانند  می کند.۵۰  قید  نفر   ۳۱۳ را 
اهّمّیت دارد که در اخبار مربوط به ظهور قائم ذکر شده و آمده که اصحاب 
قائم ۳۱۳ نفرند. این رقم ارزش عددی کلمۀ ˝جیش˝ به حساب ابجد است 
کید برخی از بابیان بر  و مراد جیش یعنی سپاه قائم است.۵۱ بعید نیست که تأ
به  راجع  روایاتی  که  باشد  شده  موجب  احادیث  این  الّلفظی  تحت  تحّقق 
افراشتن بیرق سیاه و اینکه شمار اصحاب قلعۀ شیخ طبرسی ۳۱۳ نفر بوده در 

میان اهل ایمان رواج یافته و بعدًا به تاریخ نبیل راه یافته است.
در مورد اینکه چرا مّلا حسین و حدود ۲۰۰ نفر از بابیان راهی مازندران 
شدند شواهد زیادی در دست نیست. مّلا حسین کمی پیش از آن مجبور شده 
بود از مشهد خارج شود. عّلت آن این بود که خراسان در اثر طغیان ساالر 
علیه دولت ناآرام بود و در مشهد زد و خوردی میان بابیان و مردم روی داده 
بود۵۲ و چنین درگیری هائی تنها بر وخامت اوضاع می افزود. بر اساس گفتۀ 
خود ملّا حسین، مقصد او از ترک مشهد جز ˝اعالی کلمۀ حّق و شهادت˝ 
چیز دیگری نبود.۵۳ با وجود این به نظر می رسد که مّلا حسین هدف دیگری 
را نیز دنبال می نمود. یکی از اهداف اجتماع بدشت )ژوئن – ژوئیۀ ۱۸۴۸( 
مذاکره در مورد استخالص باب از زندان بود.۵۴ آواره مؤّلف یکی از تواریخ 
بابیان به محّل  این شد که  بر  متأخّر بهائی می نویسد که در بدشت تصمیم 
زندان باب در آذربایجان یعنی قلعۀ چهریق رفته و از آنجا رهائی ایشان را از 
محّمد شاه خواستار شوند و در صورت ضرورت باب را به جبر آزاد کنند اّما 
حّتی المقدور بکوشند که کار به جدال با دولت نکشد.۵۵ احتمااًل به عّلت به 
از  را  موالی خود  بودند  گردیده  مصّمم  بابیان  تبریز،  در  باب  بستن  چوب 

50 Dawn-Breakers, p. 354.

51 Mohammad Ali Amir-Moezzi, “Eschatology iii. In Imami Shi‘ism,” Encyclopædia 
Iranica.

شرح این زد و خورد در زیر آمده است.  ۵۲
لطف علی میرزای شیرازی، تاریخ، ص۱۸؛ هم چنین ن. ک. به ص۸۸.  ۵۳

54 Shoghi Effendi, God Passes By, rev. ed. (Wilmette, Ill.: Bahá’í Publishing Trust, 
1974), p. 31.

م(،   ۱۹۲۳ الّسعادة،  )قاهره:  ج۱  البهائیّه،  مآثر  فی  الدّّریّه  الکواکب  آواره،  عبدالحسین   ۵۵
ص۱۲۹. آواره به خطا ماکو )بجای چهریق( نوشته است.
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زندان نجات دهند.۵۶ بنا به نوشتۀ شیخ کاظم سمندر، مّلا حسین و همراهان 
او قصد داشتند به آذربایجان توّجه کنند تا به دیدار باب مشّرف گردند.۵۷ از 
بین دو موّرخ اصلی دربار قاجار، رضا قلی خان هدایت نیز ذکر نموده که 

مقصد اوّلیّۀ مّلا حسین توجّه به چهریق برای آزاد کردن باب بود.۵۸
برای  پیروانش  نقشۀ  بارۀ  در  باب  نظر  که  نمی دهد  نشان  موجود  منابع 
نجات ایشان چه بوده. استخالص باب اگر به جبر انجام می شد به معنای 
تلّقی  مشروع  را  عمل  این  بابیان  که  پیداست  بود.  دولت  امور  در  مداخله 
می کردند چون عکس العملی در برابر ظلم و ستم بود. حدس این مطلب که 
بابی موّفق به نجات باب شده بودند بعد چه می کرده اند دشوار  اگر گروه 
است. در هیچ یک از تواریخ بابی و بهائی به وضوح ذکری از نقشه های آتی 
این است که قصد داشتند عازم  آمده  اشاره ای که  تنها  نیامده است.  آن ها 
عتبات شوند.۵۹ اگر این قول به همین صورت صحیح فرض شود می رساند که 
بابیاِن همراه مّلا حسین قصد داشتند ایران را ترک گویند. اّما مشکل می توان 
تصّور کرد که موقعّیت بابیان در عتبات یعنی قلب عالم شیعه بهتر از ایران 
بسطامی  علی  مّلا  برای  که  آورد  خاطر  به  است  کافی  باشد.  می توانست 

فرستادۀ باب به عتبات چه پیش آمد.۶۰
باید در نظر داشت که حرکت بابیان به سمت مازندران در چه وضع و 
موقعّیتی صورت می گرفت. سه ماه پیش از آن، باب را به تبریز مرکز والیت 
آذربایجان آورده و در حضور ولیعهد و علما استنطاق نموده بودند )در حدود 

ن. ک. به هدایت، روضة الّصفاء، ج۱۰، ص۴۲۸.  ۵۶
تاریخ  ˝تاریخ جناب سمندر،˝ عبدالعلی عالئی، ویرایشگر،  شیخ کاظم سمندر قزوینی،   ۵۷
سمندر و ملحقّات )طهران: مؤّسسۀ مّلی مطبوعات امری، ۱۳۱ ب(، ص۱۶۸. سمندر این 
مطلب را در ضمن شرح حال کوتاه یکی از بقّیة الّسیف واقعۀ مازندران که او را مالقات 

کرده بود ذکر کرده است.
روضة الّصفاء، ج۱۰، صص۴۲۲، ۴۲۸–۴۲۹. هم چنین ن. ک. به:  ۵۸

Edward G. Browne, ed. and trans., A Traveller’s Narrative Written to Illustrate the Epi-
sode of the Báb (Cambridge: Cambridge University Press, 1891), vol. 2, p. 189.

الکاف،  نقطة  براون،  به  تاریخ، ص۸۸. هم چنین ن. ک.  میرزای شیرازی،  لطف علی   ۵۹
ص۱۶۶؛ Nabil, Dawn-Breakers, p. 32؛ سپهر، ناسخ التّواریخ، ج۳، ص۱۰۱۴؛ هدایت، 

روضة الّصفاء، ج۱۰، ص۴۳۱.
60 Moojan Momen, “The Trial of Mullā ‘Alī Basṭāmī: A Combined Sunnī-Shī‘ī Fatwā 

against the Bāb,” Iran, vol. 20 (1982), pp. 113–43.
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۲۳ آوریل ۱۸۴۸(.۶۱ در این مجلس باب علنًا مّدعی شده بود که قائم موعود 
که تهدیدی برای قدرت  )امام غائب یا مهدی( است و به سبب این اّدعا 
 ۱۸۴۸ آوریل  از  پیش  بودند.  زده  چوب  را  ایشان  می شد  محسوب  علما 
مواردی پراکنده از اذّیت و آزار بابیان پیش آمده بود. اّما چنین حوادثی بعد 
از محاکمۀ باب در تبریز ظاهرًا بیش از پیش روی داده چه که علما که بر اثر 
اّدعای صریح باب بر سر خشم آمده و ضمنًا از مشاهدۀ مجازات وی جری تر 
بابیان  آزار  به  را  مردم  عاّمۀ  و  دولتی  مقامات  گذشته  از  بیشتر  بودند  شده 
تحریک می نمودند. شرحی که آستین رایت )Austin H. Wright( میسیونر 
امریکائی معاصر باب که در نزدیکی چهریق محّل زندان باب اقامت داشت 
آوردند  تبریز  به  محاکمه  برای  را  باب  که  زمانی  که  می دهد  نشان  نگاشته 
مجازات  و  جریمه  باید  شوند  یافت  جا  ˝هر  بابیان  که  داد  دستور  دولت 
گردند.˝۶۲ دو حادثه که در تابستان ۱۸۴۸ قبل از حرکت اصحاب مّلا حسین 
به سوی مازندران روی داد نمایانگر بحرانی است که بابیان را در بر گرفته 
بود. حادثۀ اوّل در مشهد و حادثۀ دّوم در نیاال متعاقب اجتماع بدشت رخ 

داد.
در مشهد در پی منازعه ای بین یک جوان بابی و یکی از خدمتگزاران 
تنی از علمای شهر، جوان بابی مزبور را اّول تعزیر نموده و سپس مهار کرده 
در کوچه و بازار گردانیدند. متعاقبًا قریب هفتاد نفر از بابیان شمشیر به دست 
کوشیدند وی را آزاد نمایند و در زد و خوردی که روی داد چند نفر از مردم 
شهر و بابی ها مجروح شدند.۶۳ به سبب این حادثه بود که ملّا حسین از مشهد 
اخراج شد و پس از آن راهی مازندران گشت. در اجتماع بدشت طاهره که 
تنها بانو در بین حروف حّی بود بی حجاب در جمع بابیان حاضر شد و بدین 
 Dawn-Breakers,) مطابق قول نبیل، استنطاق باب در اواخر ژوئیۀ ۱۸۴۸ صورت گرفت  ۶۱
p. 301). اّما شواهد موجود نشان می دهد که محاکمۀ او در نیمۀ دّوم ماه آوریل سال مزبور 
روی داد. ن. ک. به نامه های آقا سّید حسین کاتب و خال اصغر منتشره در ابوالقاسم 
کسفورد: Oneworld، ۲۰۰۰ م(، صص۳۳۷– افنان، عهد اعلی: زندگانی حضرت باب )آ
زندگانی  عهد اعلی:  ۳۳۹. هم چنین ن. ک. به سیامک ذبیحی مقّدم، ˝معّرفی کتاب. 

حضرت باب،˝ پیام بهائی، شمارۀ ۲۵۳ )دسامبر ۲۰۰۰(، ص۴۰.
62 The Literary World, vol. 8, no. 228 (14 June 1851), p. 470.

نامۀ رایت موّرخ ۱۰ فوریۀ ۱۸۵۱ است.
مهجور، ˝وقایع المیمّیه،˝ صص۶–۸؛ ابوطالب شهمیرزادی، تاریخ، صص۲۳، ۴۶–۴۷؛   ۶۳

سمندر، ˝تاریخ جناب سمندر،˝ ص۱۶۸. هم چنین ن. ک. به
Nabil, Dawn-Breakers, pp. 288–89.
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طریق نسخ شریعت اسالم و آغاز قیامت را اعالم نمود. پس از اینکه خبر این 
واقعه و نقض احکام اسالمی و شایعۀ اعمال قبیحی که به بابیان نسبت داده 
می شد به گوش اهالی نیاال در مازندران رسید، اهالی این روستا به بابیانی که 
و  نمودند  مجروح  یا  کشته  را  عّده ای  و  کرده  حمله  بودند  آمده  بدشت  از 

اموالشان را به تاراج بردند.۶۴
نیز مؤّید وجود جّوی از خصومت و  تاریخ لطف علی میرزا  مندرجات 
مّلا  اصحاب  که  می نویسد  او  است.  زمان  این  در  بابیان  به  نسبت  دشمنی 
به  تازه  که  میرزا  موکب شاهزاده خانلر  به  مازندران  به  ورود  هنگام  حسین 
حکومت آن والیت منصوب شده بود برخوردند )نیمۀ دّوم ماه اوت(. وقتی 
که شاهزاده پی برده بود که گروه مزبور بابی هستند به چند نفر از ایشان با 
شما همه بابی هستید و شما مفسد فی االرض۶۵ هستید. قتل  تغّیر گفته بود که̋ 
بقتل  کنند  پیدا  را  و شاه ]محّمد شاه[ حکم کرده هر جا شماها  شما الزم 
رسانند.˝۶۶ اگرچه در منابع دیگر ذکر نشده که محّمد شاه دستور به قتل بابیان 
بابیان  که  است  و دشواری  نمایانگر وضعّیت حاّد  این حادثه  اّما  بود  داده 
دچار آن شده بودند. کمی پیش از آن، مّلا حسین به پیشنهاد لطف علی میرزا 

دستور داده بود که شب ها عّده ای از اصحاب کشیک بکشند.۶۷
هنگامی که اصحاب بابی در نزدیکی بارفروش خبر مرگ محّمد شاه را 
شنیدند راهی این شهر گردیدند. آن ها بدون شک می دانسته اند که به سبب 
حضور سعید العلماء عالم صاحب نفوِذ این شهر که کینه ای شدید نسبت به 
مّلا  در عین حال همراهان  پا شود.  به  غائله ای  است  داشت ممکن  بابیان 
حسین ظاهرًا چاره ای جز این نداشته اند. کمی پیش از آن، آن ها ناگزیر شده 
بودند قریۀ َاریم را ترک کنند چون بعضی از مردم شکایت کرده بودند که 
بابیان چراگاه مالهای ایشان را اشغال کرده اند و برخی دیگر گفته بودند که 
آذوقه کمیاب شده است چون اصحاب بابی پول خوبی بابت مایحتاج خود 
می پرداختند و همه برنج و اجناس خود را به آن ها می فروختند. مردم تهدید 
64 Nabil, Dawn-Breakers, pp. 298–300; Munirih Khanum, Munírih Khánum: Memoirs 

and Letters, Sammireh Anwar Smith, trans. (Los Angeles: Kalimát Press, 1986), pp. 
15–16.

اصطالح ˝افساد در ارض˝ مبتنی بر آیات قرآنی و از جمله آیۀ ۳۲ از سورۀ مائده است.  ۶۵
تاریخ، ص۱۴.  ۶۶

همانجا، صص۴، ۶.  ۶۷



باب و جامعۀ بابی ایران  ۲۷۶

کرده بودند که اگر بابی ها آن محّل را ترک نکنند شب بر سر آن ها خواهند 
ریخت.۶۸ فوت محّمد شاه وضعّیت را به مراتب پیچیده تر نموده بود. دیگر 
برای اصحاب بابی مقدور نبود که به سفر خود ادامه داده از یک محّل به 
محّل دیگری روند زیرا خطر آن وجود داشت که در معرض حمله قرار گیرند، 
چه از جانب راهزنانی که از هرج و مرج استفاده کرده مجال عمل یافته بودند 
و چه از سوی مردم یا مقامات دولتی که ممکن بود بابیان را گروهی از اشرار 
و راهزنان تلقّی کنند.۶۹ در نامه ای که به فاصلۀ کوتاهی بعد از مرگ محّمد 
تمام  در  است  شهری  تنها   ... ˝ساری  که  آمده  شده  نوشته  ساری  از  شاه 
مازندران که دچار اغتشاش نشده و راه ها همه جا پر است از راهزنان...˝۷۰ 
بارفروش نزدیک ترین شهر بزرگ به اریم بود و در آنجا اصحاب مّلا حسین 
می توانستند تا برقراری مجّدد امنّیت آذوقۀ کافی برای گروه خود به دست 

آورند.
رسمی  تاریخ  دو  الّصفاء  روضة  مؤّلف  نه  و  التّواریخ  ناسخ  صاحب  نه 
اصلی این دوره در توصیف ورود بابیان به بارفروش اشاره ای نکرده اند که 
به صراحت در روایت  این مطلب  اّما  قرار گرفتند.  بابیان مورد حمله  گروه 
عینی لطف علی میرزا و نیز تواریخ بابی و بهائی دیگر آمده و شرحی که شیخ 
العجم نوشته هم ظاهرًا مؤّید آن است. شیخ العجم نوشته که خبر رسیده بود 
۵۰۰ نفر بابی خروج کرده اند و قصد دارند به بارفروش شبیخون زنند. مردم 
بارفروش سالح برداشته و در انتظار بابیان نشسته بودند تا آن ها را به قتل 
رسانند. وقتی که بابیان وارد شدند زد و خوردی صورت گرفت و مّلا حسین 
هفت هشت نفر از مردم شهر را کشت.۷۱ اگرچه ممکن است تلفات مردم شهر 
در این رویارویی اّول بیش از این تعداد بوده، اّما در مجموع شمار کشتگان 

همانجا، صص۲۰–۲۱.  ۶۸
ن. ک. به نصیر قزوینی، ˝تاریخ،˝ ص۵۰۴.  ۶۹

70 Anonymous, 12 September 1848, “Translation: Extract of a letter from a person sent 
to M. [Mazandaran] by Colonel F. [Farrant],” “Enclosed Farrant’s No. 85 of 1848,” 
The National Archives of the UK, Foreign Office Records, FO 60/138.

به  نایب سرهنگ فرانسیس فرانت کاردار سفارت انگلیس در تهران بود. هم چنین ن. ک. 
لطف علی میرزای شیرازی، تاریخ، صص۲۵–۲۶؛

Robert Grant Watson, A History of Persia from the Beginning of the Nineteenth Century 
to the Year 1858 (London: Smith, Elder and Co., 1866), p. 360.

.Borjian, “A Mazandarani Account,” p. 391 من کالم شیخ العجم،˝ صص۲۰۶–۲۰۷؛˝  ۷۱
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بارفروشی زیاد نبوده و این مطلب نشانۀ آن است که بابیان قصد حمله به 
مردم شهر را نداشته اند. در مقابل، دفعاتی که مّلا حسین و اصحاب قلعۀ شیخ 
طبرسی به سپاهیانی که آن ها را در محاصره داشتند حمله کردند ثابت نمودند 

که توانائی آن را دارند که تلفات سنگینی بر دشمنانشان وارد آورند.
بعد از خروج از بارفروش اصحاب بابی به اکراه موافقت کردند که خسرو 
قادیکالئی و مردان مسّلح او آن ها را همراهی کنند. سبب این بود که جمعّیتی 
و  داشتند  کشیدن  انتقام  و قصد  بودند  روانه شده  آن ها  دنبال  بارفروش  از 
بابیان نیز غریب و با منطقه ناآشنا بودند و عبور از راه های تنگ و جنگل های 
انبوه و زمین های باتالق مازندران دشوار بود. هنگامی که اصحاب بابی پی 
بردند که سواراِن خسرو برخی از ایشان را کشته اند و قصد دارند بقیه را نیز 
نیمۀ شب  در  را  قادیکالئی  کنند خسرو  را غارت  اموالشان  قتل رسانده  به 
کشتند و به مردان او حمله کرده آن ها را پراکنده ساختند. بابیان هنگام حمله 
تمام اموال خود را در جنگل رها کردند و به تعقیب سواران خسرو قادیکالئی 
پرداخته به روستائی که به گمانشان قادیکال بود حمله ور شدند. بعد که به 
محّل اّولّیه بازگشتند دیدند که اثری از اموال ایشان باقی نمانده. لذا با کمک 
و راهنمائی یکی از مردم دهات اطراف که او را به اسارت گرفته بودند به 

بقعۀ شیخ طبرسی که در نزدیکی بود رفتند.
عّلت اینکه بابیان تصمیم گرفتند در شیخ طبرسی بمانند این بود که دیگر 
ادامۀ سفر برایشان ممکن نبود. از تواریخ شاهدان عینی روشن است که مّلا 
گاه بود که سفر آن ها به آخر رسیده است. وی  حسین رهبر جمعّیت بابی آ
هنگام ورود به بقعه همراهان خود را طرف خطاب قرار داده و گفته بود که 
در اینجا همۀ آن ها شهید خواهند شد.۷۲ لطف علی میرزا در تاریخ خود ناله 
نیست توصیف  از شهادت گزیری  را هنگامی که شنیدند  و حنین اصحاب 
می کند. بعد از مرگ محّمد شاه دیگر برای بابیان امکان نداشت که نقشۀ 
اّولّیۀ خود را برای نجات باب دنبال کنند. گذشته از ناامنی منطقه و خطر 
انتقام خون  حملۀ راهزنان، دشمنان بابی ها در صدد کشتن آن ها و کشیدن 
مردم بارفروش و خسرو قادیکالئی و همراهانش بودند. اگر اصحاب بابی در 
راه های تنگ مازندران به حرکت می پرداختند خود را به سهولت در معرض 
حملۀ دشمنانشان قرار می دادند. لهجه و لباس آن ها نشان می داد که غریب 

لطف علی میرزای شیرازی، تاریخ، ص۵۴.  ۷۲
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والیتند.۷۳ از تاریخ حاجی نصیر قزوینی مشهود است که اصحاب مّلا حسین 
انتظار داشتند که مردم شهر به زودی به آن ها حمله خواهند کرد.۷۴ ضمنًا به 
نظر می رسد که به دهات اطراف نیز پیغام رفته بود که بابی ها جماعتی کافرند 
که کشتن آن ها و غارت اموالشان مباح است.۷۵ تا مّدتی بعد از ورود اصحاب 
به بقعۀ شیخ طبرسی، اهالی قادیکال و روستاهای دیگر هر کسی را که در 
ناحیه غریب بود غارت کرده و حّتی معدودی را نیز به قتل رسانده بودند.۷۶ 
حاصل کالم اینکه بابیان در دام افتاده بودند. لذا به ساختن استحکاماتی 
ابتدائی حول مزار شیخ طبرسی پرداختند. این مطلب که اّولین حملۀ بزرگ به 
بابی ها سه ماه بعد روی داد صرفًا به این عّلت بود که سرکرده ها و بزرگان 
مازندران ناچار شده بودند برای تاجگذاری شاه به تهران بروند.۷۷ اّما در این 

فاصله، اهالی قادیکال به اصحاب بابِی مجتمع در بقعه حمله کردند.۷۸
در این وضع بود که دو مسئلۀ جهاد )تدافعی( و شهادت در نظر گروه 
بابی جلوه ای نمایان یافت. بابیان بنا به سابقۀ شیعی خود همچون عموم مردم 
ایران عمیقًا با این دو مسئله آشنا بودند. به اعتقاد ایشان ظهور قائم نقطۀ اوج 
تاریخ شیعه بود. چون جنگ آغاز شد در نظر اصحاب بابی چنین می نمود که 
حادثۀ کربال بار دیگر در جریان وقوع است. به چشم آن ها خاندان قاجار 
همچون بنی امّیه بودند و علمای دشمن آن ها همان افرادی بودند که بنا به 
اخبار و احادیث با قائم به ستیز می پرداختند. اّولین حملۀ بزرگ به بابی ها در 
ماه محّرم روی داد یعنی همان ماهی که در آن امام حسین به شهادت رسیده 
بود. مّلا حسین در صحبتش با نمایندۀ شاهزاده به خصوص به این مطلب 

اشاره نموده شباهت آن را به رفتار بنی امّیه با امام حسین متذّکر شد.۷۹
عوامل مختلفی نشان می دهد که بابی ها در صدد طغیان بر ضّد دولت 
به شمشیر و خنجر و  که در آغاز  نبودند. اسلحه و تجهیزات محدود آن ها 

همانجا، ص۶۱؛ مهجور، ˝وقایع المیمّیه،˝ ص۳۷.  ۷۳
˝تاریخ،˝ ص۵۰۴.  ۷۴

لطف علی میرزای شیرازی، تاریخ، ص۳۶.  ۷۵
ابوطالب شهمیرزادی، تاریخ، ص۳.  ۷۶

سپهر، ناسخ التّواریخ، ج۳، ص۱۰۱۷؛ هدایت، روضة الّصفاء، ج۱۰، ص۴۳۳.  ۷۷
.Nabil, Dawn-Breakers, p. 345 براون، نقطة الکاف، ص۱۶۰. هم چنین ن. ک. به  ۷۸

لطف علی میرزای شیرازی، تاریخ، ص۸۷؛ مهجور، ˝وقایع المیمّیه،˝ ص۴۲.  ۷۹
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هجده تفنگ و معدودی اسب منحصر بود و نیز حضور تعدادی کودک و 
سالخورده چنین جمعّیتی را در خور مقابله با لشکر رزم آزموده نمی ساخت.۸۰ 
اگر اقدامات بابیان مجتمع در شیخ طبرسی جزئی از یک طرح بابی برای 
سرنگون ساختن دولت بود در آن صورت معقول بود که بابیان در نقاط دیگر 
جویند.  سود  شاه  محّمد  درگذشت  پی  در  حاصله  اغتشاش  از  کنند  سعی 
متعاقب مرگ محّمد شاه در بسیاری از نقاط کشور شورش و اغتشاش بروز 
نمود و ساالر که قباًل در خراسان سر بر طغیان برداشته بود از فرصت حاصله 
استفاده نموده موقعّیت خود را تحکیم بخشید. شورش وی یک سال و نیم 
دیگر بخش عظیمی از قوای نظامی کشور را به خود مشغول داشت. بدون 
رسیدن کمک از خارج، سقوط قلعۀ شیخ طبرسی امری محرز بود و دیر یا زود 
اّتفاق می افتاد. در جنگ محاصره ای همیشه حوادث و تحّوالت خارج قلعه 
است که پیروزی یا شکست مدافعان قلعه را رقم می زند.۸۱ از این رو تدارک 
مدافعه در شیخ طبرسی امری بی حاصل بود مگر اینکه با طغیان بابی ها در 
نقاط دیگر کشور توأم می شد. به نظر می رسد که اگر قصد بابیان شورش بود 
علی حّجت  محّمد  مّلا  مثال  برای  داشتند.  را  آن  انجام  توانائی  خوبی  به 
زنجانی که حدود دو سال بعد در بزرگ ترین جنگ بین بابیان و دولت، قوای 
بابی را رهبری کرد در بحبوحۀ واقعۀ شیخ طبرسی از پایتخت گریخت. وی 
پیروان زیادی در زنجان داشت و در مّدتی که به اجبار در تهران توّقف داشت 
با پیروانش در تماس بود. چون اّولین حملۀ بزرگ به اصحاب بابی در شیخ 
طبرسی در نیمۀ دّوم دسامبر روی داد یعنی سه ماه و نیم پس از مرگ محّمد 
شاه و واقعۀ قلعه تا ماه مه سال بعد امتداد یافت، اگر به بابیان زنجان دستور 
رسیده بود که طغیان کنند ظاهرًا فرصت کافی برای تدارک آن داشتند. یکی 
دیگر از زعمای بابی یعنی آقا سّید یحیی وحید دارابی که حدود دو سال بعد 
بسیاری  پیروان  یزد  در  هم چنین  و  شهر  آن  در  نیریز شرکت جست  نبرد  در 

ن. ک. به لطف علی میرزای شیرازی، تاریخ، صص۴۳–۴۴، ۸۰.  ۸۰
˝در تاریخ جنگ موردی دیده نشده که بعد از اینکه قوای مدافع در یک قلعه محاصره   ۸۱
گردید، توانسته باشد به تنهائی و با امکانات و تجهیزات خود نیروی مهاجم را وادار کند 
که دست از محاصره بردارد. دفاع از یک قلعه همیشه جنگی است برای فرصت بیشتر 

یافتن.˝ به نقل از:
Gert Bode, “Siege,” in Trevor N. Dupuy, editor-in-chief, International Military and De-
fense Encyclopedia (Washington D. C.; New York: Brassey’s [US], Inc., 1993), vol. 5, 
p. 2417.
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نه  این،  با وجود  بود.  بابی  قیام  تدارک یک  به  قادر  نیز ظاهرًا  او  داشت. 
حّجت و نه وحید و نه هیچ بابی دیگری نکوشید قیامی به پا کند. باب علی 
رغم مسجونّیتش با اصحاب خود در ارتباط بود و اگرچه محتمل است که در 
یک نوبت اهل ایمان را به پیوستن به بابیان در بقعۀ شیخ طبرسی امر نموده 

باشد اّما هیچ گاه دستور به جهاد تهاجمی نداد.
اّولّیۀ بابی و تواریخ متأّخرتر  در شرح واقعۀ شیخ طبرسی که در تواریخ 
بهائی آمده شاهدی موجود نیست که نشان دهد بابیان حاضر در آنجا در سر 
هوای تأسیس یک حکومت دینی بابی داشته اند. اّدعای سپهر موّرخ دربار 
که مّلا حسین به بابی ها وعده می داد که ˝هر یک پادشاه مملکتی و حاکم 
والیتی˝ خواهد شد۸۲ تضاّدی آشکار با مفاد این تواریخ دارد که طبق آن مّلا 
حسین به فاصلۀ کوتاهی پس از ورود بابی ها به مازندران و برخوردشان با 
موکب شاهزاده خانلر میرزا، به همراهان خود هشدار داده بود که همگی به 
قتل خواهند رسید. وی گفته بود که هر کدام از ایشان که مایل بود گروه را 
ترک نماید باید همان موقع اقدام می کرد چه که ˝بعد از این بخواهد برود 
ممکن نمی باشد. راهها را خواهند گرفت و خونهای ما را خواهند ریخت. 

عنقریب از ]هر[ طرف اعدا هجوم خواهند آورد.˝۸۳
روایات شاهدان عینی نشان می دهد که اصحاب بابی خود را یاغی و 
شورشی نمی شمردند و در پاسخ به مقامات دولتی نیز انکار چنین مقصدی 
نمودند. برخی منابع به تعویض نامه و پیام بین بابیان و شاهزاده مهدی قلی 
میرزا اشاره می کنند. مطابق تاریخ لطف علی میرزا، شاهزادۀ حاکم نامه ای با 
لحن درشت خطاب به مّلا حسین فرستاده بود و بابی ها را مّتهم کرده بود که 
فساد به پا کرده اند. شاهزاده هم چنین نوشته بود که بابیان چارۀ لشکر سلطان 
میرزا  علی  لطف  سپس  کنند.  ترک  را  والیت  باید  و  بکنند  نمی توانند  را 
مختصرًا سؤال و جواب بین مّلا حسین و فرستادۀ شاهزاده را نقل می کند. 
فرستاده گفته بود که بابیان باید معجزه ای بیاورند تا حّقّیت آن ها اثبات شود 
و اینکه شاهزاده گفته بود که اگر بابیان معجزه ظاهر کنند او با آن ها مّتفق 

ناسخ التّواریخ، ج۳، ص۱۰۱۹.  ۸۲
نقطة  براون،  به  ک.  ن.  هم چنین  صص۱۸–۱۹.  تاریخ،  شیرازی،  میرزای  علی  لطف   ۸۳

.Nabil, Dawn-Breakers, p. 326 الکاف، صص۱۵۵–۱۵۶؛
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که  بود  گفته  حسین  مّلا  کوشید.۸۴  خواهد  شاه  ناصرالّدین  دفع  به  شده 
بزرگ ترین معجزه که نزول آیات باشد ظاهر شده بود ولی آن ها آن را رّد کرده 
بودند و پرسیده بود که چرا مّلاهای خود را نمی آورند تا به طریق علمّیه با 
بابی ها صحبت کنند و اگر بر بابی ها فائق آمدند آن ها را به قتل رسانند واّلا 
تصدیق امر حّق نمایند.۸۵ سپس مّلا حسین برای دریافت جواب قّدوس به 
پیام شاهزاده حضور وی رفته بود و صحبت با فرستادۀ شاهزاده موّقتًا قطع 
را  فرستادۀ شاهزاده  لحنی شدید  با  مراجعت  از  پس  مّلا حسین  بود.  شده 
خطاب کرده و ظلم های وارده بر اصحابش را شرح داده بود و گفته بود که 
دشمنان بابی ها منشأ فساد بوده اند نه اصحاب او. در جواب شاهزاده که گفته 
بود مقاومت لشکر سلطان را نمی توانند بکنند مّلا حسین گفته بود که حّق 
همیشه بر باطل فائق آمده و اینکه اگر همۀ عالم بر علیه او به جنگ پردازد به 
تنهائی نزاع خواهد کرد تا اینکه شهید شود و یا بر دشمنان خود غلبه کند.۸۶
در جواب شاهزاده که گفته بود اگر بابی ها معجزه ای ظاهر کنند با آن ها 
مّتفق خواهد شد تا شاه را دفع کنند مّلا حسین گفته بود که او طالب سلطنت 
دنیای فانی نیست و شاهزاده و دشمنان بابی ها را سرزنش نموده بود که به 
بودند.  داده  نسبت  امری  چنین  نمی شناختند  و  ندیده  را  آن ها  که  بابی ها 
هم چنین گفته بود که مشهد را ترک کرده بود ˝بجهة تبلیغ حّق˝ به هر نحو که 
از ترک  او  بر باطل خواه بسیف خواه بشهادت...˝  بغلبۀ  ظاهر شود ˝خواه 
والیت سر باز زده و گفته بود که ˝بشمشیر امر حّق را ظاهر خواهم کرد˝ و 
را  خان(  قلی  )عّباس  الریجانی  سردار  فریب  بارفروش  در  که  بود  افزوده 
خورده بود و دیگر فریب نخواهد خورد و این قلیل اصحابی که هستند را 
متفّرق نخواهد کرد تا اینکه بر کّل غالب گردند و یا همه کشته شوند. مّلا 
حسین تلویحًا به خدعه و نیرنگ شاهزاده اشاره کرده و گاه ناصرالّدین شاه را 
نوشته و  به شاهزاده  پایان جواب مختصری  در  و  بود  بّچه˝ خوانده  ˝سگ 

بابیان  که  نشان می دهد که شاهزاده تصّور می نموده  این مطلب  تاریخ، صص۸۳–۸۴.   ۸۴
قصدشان طغیان است.

همانجا، صص۸۴–۸۵. میر ابوطالب شهمیرزادی نیز درخواست بابیان برای مالقات با   ۸۵
الکاف،  نقطة  براون،  به  )تاریخ، ص۱۲(. هم چنین ن. ک.  است  کرده  روایت  را  علما 

ص۱۶۳.
لطف علی میرزای شیرازی، تاریخ، صص۸۵–۸۸.  ۸۶
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و  بابی ها رحم  که  بود.۸۷ واضح است  را ختم کرده  او  فرستادۀ  با  صحبت 
شفقت طلب نمی کردند. مطلبی که مّلا حسین در بارۀ عّباس قلی خان گفته 
بود و نیز اشارۀ وی به نیرنگ شاهزاده نشان می دهد که مّلا حسین می پنداشت 
که  بود  این  و قصد وی صرفًا  بود  نتواند  اعتماد  که سخنان شاهزاده محّل 
اصحاب بابی را به ترک قلعه برانگیزد تا آن ها را به راحتی به قتل رساند. 
ضمنًا اظهارات مّلا حسین آنسان که لطف علی میرزا آن ها را نقل کرده به 
وضوح نمودار عزم بابیان به انتشار امر بابی و دفاع از خویش است. هم چنین 
از صراحت کالم و لحن شدید مّلا حسین می توان استنباط نمود که اگر بابیان 
آن  ابراز  در  بودند  در صدد سرنگونی شاه  واقعًا  در شیخ طبرسی  گردآمده 

تأّملی نشان نمی دادند.۸۸
مّلا حسین و اصحاب او می دانستند که به جنگی مشغولند که به پیروزی 
نمی انجامید. امید آن ها این بود که نحوۀ پیکارشان شاهدی باشد بر حّقانّیت 

و قدرت آئین بابی.

آرامش بین دو طوفان: مه ۱۸۴۹ – مه ۱۸۵۰

و  دولتی  قوای  بین  بعدی  برای جنگ های  را  نبرد شیخ طبرسی صحنه 
بابیان آماده کرد و دستور العملی گردید برای نحوه و اسلوب این جنگ ها. 

همانجا، صص۸۸–۸۹.  ۸۷
۸۸ مکیون در مقالۀ خود ”Babi Concept of Holy War” )صص۱۱۵–۱۱۷( تحلیلی از اهداف 
و مقاصد بابیان حاضر در شیخ طبرسی به دست می دهد. وی با استشهاد به تاریخ لطف 
علی میرزا می نویسد که مّلا حسین به ˝تقاضای˝ شاهزاده که مازندران را ترک کند جواب 
رّد داد )ص۱۱۶(. بکار بردن لغت ˝تقاضا˝ در مورد دستور شاهزاده به بابیان که مازندران 
را ترک کنند گمراه کننده است. ناصرالّدین شاه بشخصه به شاهزاده دستور اکید داده بود 
که بابیان را قلع و قمع کند و مّدت کوتاهی پس از آن فرمانی خطاب به او صادر کرده و 
این طایفۀ نجس مردود را همچه ]همچو[ باید از صفحۀ دارالمرز پاک کنی  نوشته بود که̋ 
که اثری باقی نماند˝ (Bahá’í World, vol. 5 , p. 58(. بابی ها از مأمورّیت شاهزاده باخبر 
شده بودند و می دانستند که سپاهیان مازندرانی مأمور به معاونت شاهزاده شده اند. برخی 
از اهالی که سابقًا اظهار همراهی با بابی ها نموده بودند اکنون از آن ها رو گردانده بودند. 
شاهزاده نامۀ خود را با لحنی درشت نوشته و بابی ها را به فساد مّتهم کرده بود )لطف 

علی میرزای شیرازی، تاریخ، صص۸۲–۸۳(. سخن شاهزاده ˝تقاضا˝ نبود.
مکیون گفتۀ مّلا حسین را که ˝تا امر حّق ظاهر نشود از این والیت بیرون نخواهم 
رفت˝ نقل می کند (Babi Concept of Holy War,” p. 116“) اّما اشاره ای نمی کند که مّلا 
حسین در عین حال گفته بود که یک بار در بارفروش فریب سردار الریجانی را خورده 
بود و دیگر فریب نخواهد خورد )لطف علی میرزای شیرازی، تاریخ، ص۸۹(. این مطالب 
نشان می دهد که به نظر مّلا حسین ˝تقاضای˝ شاهزاده صرفًا حیله بود و اگر اصحاب بابی 

دستور او را پذیرفته و قلعه را ترک می کردند همگی کشته می شدند.
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این نبرد به بابیان و علما و حاکمان محّلی روش دولت مرکزی را در مقابل 
بابی ها نشان داد و روشن ساخت که در موارد مشابه چه اقدام و عملی را از 
آن می توان توّقع داشت. بعد از واقعۀ شیخ طبرسی بر بابیان روشن بود که 
احتمال آنکه با دولت به تفاهم رسند ناچیز است. در عین حال، اقدامات امیر 
کبیر دست علما را بر علیه بابی ها قّوت بخشیده بود حّتی اگر چنین قصدی 
نداشت. هم چنین سیاست امیر به حاکمان محّلی نشان داد که دولت مرکزی 
هیچ نوع مسالمتی را با بابی ها برنخواهد تافت و برای آنکه بر سر قدرت 

باقی بمانند ناگزیرند که با بابی ها سخت برخورد کنند.
برای امیر کبیر سرکوبی نهضت بابی به فاصلۀ کوتاهی پس از رسیدن به 
مقام صدارت اولوّیت یافته بود. اقدام او علیه بابیان نه به عّلت تعّصب کور 
دینی بلکه به سبب اوضاع حاکم بر کشور بود. مقارن درگذشت محّمد شاه 
وضع کشور بسیار نابسامان بود. به سبب سوء تدبیر حاجی میرزا آقاسی در 
سال های آخر صدارتش نارضایتی رواج یافته بود و خزانۀ دولت تهی گردیده 
و حکومت به مرز ورشکستگی رسیده بود. پس از مرگ شاه، در بسیاری از 
نقاط کشور اغتشاش به پا شد و در خراسان طغیان ساالر گسترش یافت. امیر 
کبیر برای تحکیم پایۀ حکومت جدید و نیز اجرای اصالحات مورد نظرش 
ناگزیر بود در کشور آرامش برقرار نماید. به تشخیص او گسترش نهضت بابی 

نتیجه ای جز بروز اغتشاش نداشت.
امیر کبیر بابیان را مقّصر می دانست زیرا عقایدی را پذیرفته بودند که در 
نظر علما که خود را اعظم مدافع دین می شمردند بسیار منفور بود. برای او 
روشن بود که اعتقادات بابیان و اقدامات آن ها برای نشر آئین خود فقط و 
فقط مخالفت علما و عاّمۀ مردم را که سرسپردۀ ایشان بودند برمی انگیخت. 
ممکن نبود از علما توّقع داشت که برای بابی ها حّق وجود در ایران قائل 
شوند چون این امر از تسّلط آن ها بر عاّمۀ مردم می کاست. بنا به این دالئل، 

امیر مایل نبود موضعی بی طرف نسبت به بابیان اّتخاذ نماید.
و  دولتی  مقامات  بین  در  بابی  آئین  انتشار  از  کبیر  امیر  این،  از  گذشته 
مستخدمین حکومت و نیز نظامیان سخت نگران بود. کنیاز دالگوروکی وزیر 
مختار دولت روسّیه در تهران در گزارشی که در ۷ مارس ۱۸۴۹ در گرماگرم 

واقعۀ قلعۀ شیخ طبرسی تحریر کرده می نویسد:
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اّما هرچقدر این مسئله ]یعنی پیشروی طغیان ساالر در خراسان[ مهّم 
باشد، از زمانی که پیروان باب در تمام نقاط مملکت ظاهرًا رو به 
افزایش بوده اند به همان اندازه جامعه را به خود مشغول نداشته. امیر 
به من اظهار نمود که تعداد آن ها را هم اکنون می توان ۱۰۰۰۰۰ نفر 
تعیین کرد و در والیات جنوبی نیز پیدا شده اند و شمار زیادی از 
آن ها در خود تهران هستند و باالخره اینکه وجود آن ها در آذربایجان 

کم کم سبب نگرانی شدید او شده است.۸۹

˝گمان  نوشت:  تهران  در  انگلیس  مختار  وزیر  شیل  جاستین  بعد  سال 
می رود که این آئین در تهران پیروانی در بین همۀ طبقات یافته و حّتی توپخانه 
و پیاده نظام نیز مستثنی نیستند. تصّور می شود که تعداد آن ها در این شهر 
ممکن است به حدود دو هزار نفر برسد.˝۹۰ امیر کبیر احتمااًل وحشت داشت 
در  اغتشاش  بروز  به  منجر  آنکه  بر  عالوه  بابی  نهضت  گسترش  ادامۀ  که 
اطراف کشور شود باعث اختالف و کشمکش در بین مستخدمین حکومت و 
اثر منفی گذارد و اجرای  این ترتیب بر عملکرد دولت  به  نظامیان گردد و 
اصالحات مورد نظرش را دچار تأخیر نموده و یا حّتی به مخاطره اندازد. به 
نظر می رسد مالحظاتی نظیر آنچه ذکر شد توأم با گرایش وی به استفادۀ از 
زور و قدرت به حّد افراط، عّلت سیاست خشونت آمیز وی نسبت به بابیان 

بود.
بعد از آنکه واقعۀ شیخ طبرسی به پایان رسید تا چندین ماه برخوردی مهّم 
بین بابیان و مقامات دولتی روی نداد. اّما وقتی آقا سّید یحیی دارابی ملّقب 
به وحید که بیش از سایر پیروان باب صاحب نفوذ بود برای نشر آئین بابی 
به  تبلیغ دین جدید سرانجام  او در  اقدامات  تغییر کرد.  وارد یزد شد وضع 

واقعۀ اّول نیریز منجر شد.
وحید در حدود ژانویۀ ۱۸۵۰ وارد یزد شد.۹۱ وی قبل از آنکه به باب ایمان 
89 “Excerpts from Dispatches,” p. 19.

گزارش به پالمرستون، ۱۲ فوریۀ ۱۸۵۰، به نقل از  ۹۰
Momen, Bábí and Bahá’í Religions, p. 6.

در سال ۱۸۶۷ یزد به تخمین ۴۰۰۰۰ نفر جمعّیت داشت. ن. ک. به:  ۹۱
Hooshang Amirahmadi, The Political Economy of Iran under the Qajars: Society, Pol-
itics, Economics, and Foreign Relations, 1796–1926 (London; New York: I.B. Tauris, 
2012), p. 19, Table 3.2.
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آورد عالمی بلندآوازه بود که به دربار محّمد شاه راه داشت. وحید در یزد به 
دنیا آمده بود و یکی از دو همسر وی و فرزندانشان و نیز دو نفر از برادران 
مرید  یزد جمعی  اهالی  میان  در  و هم چنین  داشتند  اقامت  آن شهر  در  وی 
داشت. اقدامات وحید بزودی مخالفت علما را برانگیخت و نایب الحکومۀ 
نامبرده  است  نماید. ممکن  توقیف  را  ایروانی سعی کرد وی  آقا خان  یزد 
او داشته  برای کار  اقدامی علیه وحید نکند عواقبی  اگر  وحشت داشته که 
باشد. بابی ها مصّمم بودند از رهبر خود در برابر اقدام اولیای حکومت دفاع 
کنند و بین دو طرف زد و خوردهائی صورت گرفت. در این بین فردی به نام 
محّمد عبدالّله که از رؤسای اشرار بود وارد نزاع شده جانب وحید را گرفت.
محّمد عبدالّله قباًل با اولیای حکومت در افتاده بود. نامبرده بعد از مرگ 
محّمد شاه از ثروتمندان پول گرفته بود تا از نفوذ خود استفاده کرده و اشرار 
که حاکم جدیدی برای یزد تعیین شده  شهر را از غارت مردم بازدارد. بعدًا 
بود محّمد عبدالّله را به سمت رئیس عوانان خود منصوب کرده بود. اّما بعد 
دولت مرکزی حاکم جدید را از سمتش برکنار نموده و سعی کرده بود به 
دیگری  حاکم   ۱۸۴۹ سال  اواخر  در  دهد.۹۲  خاتمه  عبدالّله  محّمد  شرارت 
منصوب شده بود و نایب الحکومۀ وی آقا خان ایروانی به فاصلۀ کوتاهی 
پس از ورود به یزد یکی از اشرار را اعدام کرده بود. در پی این امر محّمد 
عبدالّله بر آقا خان شوریده بود اّما مغلوب شده و ناگزیر خفا اختیار کرده بود 

)حدود اواخر نوامبر تا اوائل دسامبر ۱۸۴۹(.۹۳
پس از آنکه بین بابی ها و قوای حکومت زد و خوردهائی صورت گرفت 
محّمد عبدالّله از خفا بیرون آمده به کمک وحید شتافت. اقدام وی احتمااًل 
به این امید بود که نفوذ از دست رفته را در شهر دوباره باز یابد و نیز از آقا 
خان انتقام کشد. ممکن است محّمد عبدالّله گمان می کرده که بابی ها با او 
مّتفق خواهند شد. بعد از جنگ شیخ طبرسی و وخیم تر شدن وضع بابیان در 
کشور، احتمااًل افراد سرکشی نظیر محّمد عبدالّله بابیان را بالقّوه یار و مّتحد 

خود در برابر حّکام محّلی می پنداشته اند.
محّمد عبدالّله نایب الحکومه را ناگزیر کرد در ارگ شهر پناه جوید و در 
آنجا وی را محاصره نمود. اّما علمای یزد که از نفوذ بابیان می ترسیدند مردم 

سپهر، ناسخ التّواریخ، ج۳، صص۹۵۹، ۹۹۶–۹۹۷، ۱۰۰۲–۱۰۰۳.  ۹۲
همانجا، صص۱۰۷۶–۱۰۷۷.  ۹۳
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شهر را به حمایت از آقا خان ترغیب کردند و به محّمد عبدالّله و مردانش 
حمله نموده قوای او را پراکنده ساختند.۹۴ در کّل شاید از بابی ها هفت نفر 
یا بیشتر و از سربازان حکومتی و اشرار حدود سی نفر در واقعۀ یزد کشته شده 
نایب  او،  خروج  از  بعد  گفت.  ترک  را  یزد  زمان  این  در  وحید  باشند.۹۵ 
الحکومۀ یزد دست تعّدی بر طرفداران وحید گشود و دو نفر یا بیشتر از بابیان 

را اعدام کرد.۹۶
شاهدی وجود ندارد که وحید سعی کرده باشد با محّمد عبدالّله مّتفق 
مرکزی  دولت  اّما  نپرداخت.  حاکم  با  جنگ  به  او  کنار  در  مسّلمًا  و  شود 
حوادث یزد را به نوع دیگری تعبیر کرد. به فاصلۀ کوتاهی بعد از اغتشاشات 
یزد چندین نفر از بابیان در تهران دستگیر شدند )۱۹ فوریۀ ۱۸۵۰(. آنان را 
ناگزیر کردند بین تبّری از عقیدۀ خود یا مرگ یکی را برگزینند. تا ۲۱ فوریه، 
هفت نفر از آن ها که همگی افرادی سرشناس بودند به دستور امیر کبیر اعدام 
شده بودند.۹۷ اّتهام آن ها این بود که برای قتل شاه و صدر اعظم و امام جمعۀ 
تهران توطئه چیده اند. اّما مردم اّدعای مقامات دولتی را باور نداشتند.۹۸ به 
احتمال قریب به یقین این اّتهامات ساختگی بود. بسیار محتمل است که بعد 
از اغتشاشات یزد، امیر کبیر می خواست با اعدام برخی از اعضای نهضت در 

تهران به بابیان درس عبرتی داده باشد.
وارد والیت  کرده  به سمت جنوب حرکت  یزد  از  از خروج  بعد  وحید 
فارس شد و در شهرها و روستاهائی که از آن ها عبور می کرد پیام بابی را 
ابالغ می نمود. فّعالّیت او اغلب منجر به ایمان برخی می گردید اّما مخالفت 

ن. ک. به گزارش شیل به پالمرستون، ۱۲ فوریۀ ۱۸۵۰، به نقل از  ۹۴
Momen, Bábí and Bahá’í Religions, p. 107.

ن. ک. به براون، نقطة الکاف، ص۲۲۴. هم چنین ن. ک. به مسیو نیکال، تاریخ سیّد علی   ۹۵
محّمد معروف به باب )بی ناشر: ۱۳۲۲ ش(، ص۴۲۱. مقایسه کنید با فاضل مازندرانی، 

ظهور الحقّ، ج۳، ص۴۸۰.
Nabil, Dawn-Break- براون، نقطة الکاف، ص۲۲۴؛ ابراهیم نیریزی، ˝سندی،˝ ص۶۳۵؛  ۹۶
ers, pp. 474–75 اسدالّله فاضل مازندرانی، ˝کتاب ظهور الحّق،˝ ج۲، بی تاریخ ]حدود 
 ،Afnan Library, Sandy, Bedfordshire خّطی،  نسخۀ  فهرست نشدۀ  فتوکپی  م[،   ۱۹۳۲

صص۴۰۶–۴۰۷.
 Momen, Bábí and Bahá’í Religions, گزارش فریه به دالئیّته، ۲۱ فوریۀ ۱۸۵۰، به نقل از  ۹۷

 .Nabil, Dawn-Breakers, pp. 443–58 هم چنین ن. ک. به .p. 104

گزارش شیل به پالمرستون، ۲۲ فوریۀ ۱۸۵۰، به نقل از  ۹۸
Momen, Bábí and Bahá’í Religions, p. 102.
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بعضی از علما و دیگران را نیز برمی انگیخت. در بوانات شیخ االسالم محّل 
از آن ها همسفر وحید گشتند.  بابی شدند و بعضی  اّتفاق بسیاری دیگر  به 
سپس وحید عزم نیریز نمود و به نزدیکی شهر هم رسید۹۹ اّما به عّلت دستور 
حاکم که او را از ورود به شهر منع نمود مسیرش را تغییر داد و به اصطهبانات 
رفت. پس از آن وارد فسا شد اّما حضور او در این محّل مخالفت برخی را 
برانگیخت. وحید از فسا به رونیز و سپس مجّددًا به اصطهبانات رفت. پدر 
او در آنجا زندگی  وحید متوّلد اصطهبانات بود و بسیاری از خویشاوندان 
می کردند. وحید از اصطهبانات به همراهی حدود بیست نفر عازم نیریز شد 
و این بار در موقعی که حاکم موّقتًا از شهر خارج شده بود وارد شهر گردید. 

جنگ اّول نیریز به فاصلۀ کوتاهی پس از این آغاز شد.۱۰۰

واقعۀ نیریز از مه تا ژوئن ۱۸۵۰

واقعۀ اّول نیریز حدود یک ماه ادامه داشت و به مرگ قریب به ۱۰۰۰ نفر 
منتهی شد.۱۰۱ بیرحمی و خشونتی که در این واقعه نسبت به جامعۀ بابی و 
بازماندگان جنگ اعمال گردید برخی را به سوی انتقام جوئی سوق داد و بذر 

جنگ دّوم نیریز را کاشت.
نیریز قریب ۲۲۰ کیلومتری شرق شیراز مرکز والیت واقع است. در سال 
۱۸۵۰ نیریز شاید حدود ۳۰۰۰ نفر جمعّیت داشت.۱۰۲ تا پیش از آغاز نبرد شاید 
یک چهارم اهالی به آئین بابی ایمان آورده بودند. نیریز موطن دّوم وحید 
بود. همسر نیریزی او و پسرشان در آنجا ساکن بودند و وحید مریدان بسیاری 
رونیز که در حدود هفتاد  به  در آن شهر داشت. وقتی که خبر ورود وحید 
به  بسیاری  رسید  این شهر  مردم  گوش  به  است  واقع  نیریز  غرب  کیلومتری 

ابراهیم نیریزی، ˝سندی،˝ ص۶۳۶. وحید در بقعۀ خواجه احمد انصاری در حدود هفت   ۹۹
کیلومتری غرب نیریز وارد شده بود.

در مورد مسیر سفر وحید در فارس، ن. ک. به ابراهیم نیریزی، ˝سندی،˝ ص۶۳۶؛ محّمد   ۱۰۰
شفیع نیریزی، تاریخ، صص۱–۳.

˝سندی،˝  است:  آمده  نگاشته  نیریزی  ابراهیم  که  در شرحی  دو طرف  کلّ  تلفات  آمار   ۱۰۱
صص۶۳۹–۶۴۰.

اوائل دهۀ ۱۸۷۰  نیریز در  برسفورد الوت )Beresford Lovett( جمعّیت  ۱۰۲ مطابق گزارش 
میالدی در حدود ۳۵۰۰ نفر بوده است:

“Surveys on the Road from Shiraz to Bam,” Journal of the Royal Geographical Society 
of London, vol. 42 (1872), p. 203.
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استقبال او شتافتند. چون حاکم نیریز حاجی زین العابدین خان نیریزی از این 
امر مّطلع شد پیغام داد که مریدان وحید در انتظار باشند که خودشان کشته و 
نادیده  را  این هشدار و تهدید  اّما دلدادگان وحید  همسرانشان اسیر شوند، 
به دستگیری  مایل  کبیر  امیر  یزد،  اغتشاشات  از  بعد  بدون شک  گرفتند.۱۰۳ 
وحید بوده. حاکم نیز به عّلت هراس از عکس العمل دربار در پایتخت مایل 
نبود وحید وارد شهر شود.۱۰۴ وحید در ۵ رجب ۱۸/۱۲۶۶ مه ۱۸۵۰ وارد نیریز 
شد۱۰۵ و فورًا به مسجد نزدیک منزلش در محّلۀ چنارسوخته که محّل سکونت 
بسیاری از مریدانش بود رفت. در آنجا چند صد نفر که بسیاری به شمشیر و 
تفنگ مسّلح بودند برای دیدار وی اجتماع کرده بودند.۱۰۶ مطابق شرحی که 
مّلا محّمد شفیع نیریزی نگاشته وحید اظهار داشت که برای القای کلمۀ حّق 
آمده و به حاضران اخطار نمود که اگر در نیریز بماند عواقب وخیمی خواهد 
داشت. وی گفت که سپاه و سرباز به جنگ آن ها خواهد آمد و آن ها را کشته 
و زن های آن ها را اسیر نموده و اموالشان را به غارت خواهند برد. اّما جمعّیت 
حاضر مصّرانه از او تقاضا کردند که بماند و اظهار داشتند که آماده اند جان 

و همه چیز خویش را فدا کنند.۱۰۷
چهل  حدود  در  که  )َقطرویه(  َقطرو  قریۀ  به  خان  العابدین  زین  حاجی 
کیلومتری شرق نیریز واقع است رفته بود.۱۰۸ منطقۀ مزبور در فارس به جهت 
به احتیاِج حاکمان محّلی در قوای  بنا  ایالتی و تفنگچیانش که  سوارهای 

فاضل  Nabil, Dawn-Breakers, pp. 476–77؛  ص۳؛  تاریخ،  نیریزی،  شفیع  محّمد   ۱۰۳
مازندرانی، ˝ظهور الحّق،˝ ج۲، ص۴۰۸.

فاضل  ص۲۲۵؛  الکاف،  نقطة  براون،  ص۶۳۶؛  ˝سندی،˝  نیریزی،  ابراهیم  به  ک.  ن.   ۱۰۴
مازندرانی، ˝ظهور الحّق،˝ ج۲، ص۴۱۰.

فاضل مازندرانی، ˝ظهور الحّق،˝ ج۲، ص۴۰۹. نبیل (Dawn-Breakers, p. 478( و محّمد   ۱۰۵
شفیع روحانی نیریزی )لمعات االنوار، ج۱ ]طهران: مؤّسسۀ مّلی مطبوعات امری، ۱۳۰ 

ب[، ص۵۷( می نویسند که وحید در ۱۵ رجب/۲۸ مه وارد نیریز شد.
)˝سندی،˝  بودند  شده  جمع  مسجد  در  نفر   ۹۰۰ به  قریب  نیریزی،  ابراهیم  قول  مطابق   ۱۰۶
ص۶۳۶(. مقایسه کنید با محّمد شفیع نیریزی، تاریخ، ص۴. نبیل با استناد به اّطالعاتی 
که مّلا محّمد شفیع به دست داده تعداد جمعّیت حاضر را ۱۵۰۰ نفر تعیین کرده است 
الحّق،˝  به فاضل مازندرانی، ˝ظهور  (Dawn-Breakers, pp. 478–79(. هم چنین ن. ک. 

ج۲، ص۴۰۹.
تاریخ، صص۳–۴.  ۱۰۷

 Nabil, ص۳؛  تاریخ،  نیریزی،  شفیع  محّمد  ص۶۳۶؛  ˝سندی،˝  نیریزی،  ابراهیم   ۱۰۸
Dawn-Breakers, p. 477. مقایسه کنید با هدایت، روضة الّصفاء، ج۱۰، ص۴۵۷.
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غیرمنّظم آن ها خدمت می کردند شهرت داشت. حاکم در صدد بازگشت به 
نیریز بود و قوائی متشّکل از ۱۵۰۰ نفر جمع آوری کرد.۱۰۹ هنگامی که به وحید 
خبر رسید که حاکم قوائی جمع کرده و به زودی وارد نیریز خواهد شد برخی 
از پیروان خود را مأمور کرد که قلعۀ کهنه ای را در خارج شهر که در نزدیکی 
محّلۀ چنارسوخته واقع و به قلعۀ خواجه مسّمی بود تصّرف کنند.۱۱۰ چون زین 
العابدین خان به نیریز بازگشت خانۀ مستحکم خود در محّلۀ بازار را قلعۀ خود 
ساخت. برخی از بزرگان و سادات و علمای نیریز و اصطهبانات چند روز 
سعی کردند بین حاکم و وحید میانجیگری کنند بلکه خونی بر خاک نریزد.۱۱۱ 
آتش  چنارسوخته  محّلۀ  سوی  به  داد  دستور  تفنگچیانش  به  حاکم  سپس 
بگشایند و در پی آن یکی از بابیان مجروح گردید. این حادثه سبب شد که 
بسیاری از اهالی محّله را خالی کردند تا در منازعه گرفتار نشوند.۱۱۲ روز بعد 
سحرگاه وحید و برخی از حامیانش سواره عازم قلعۀ خواجه شدند )حدود 
۱۵ رجب/۲۸ مه(. این عمل به آن ها امکان می داد که بهتر از خود دفاع کنند 
و هم چنین کمک می کرد تا زنان و کودکان بابی در محّلۀ چنارسوخته از گزند 

در امان مانند. بابی های مجتمع در قلعه در آغاز حدود هفتاد نفر بودند.۱۱۳
حاجی زین العابدین خان بابی ها را خطری جّدی تلّقی نمی کرد. وی ۵۰۰ 
نفر از مردان خود را فرستاد تا با وحید و اصحاب او مقابله کنند ولی بابی ها 
ولی  فرستاد  بیشتری  قوای  سپس  وی  نمودند.  دفع  را  آن ها  و  کرده  حمله 
بابی ها بار دیگر آن ها را شکست دادند. بعد از مّدت کوتاهی زین العابدین 
از  نیریز بود و برخی دیگر  برادرش که سابقًا حاکم  به همراه  خان خودش 
خویشانش به میدان آمد و لشکر او در نزدیکی قلعه خیمه زد. بابیان دو شب 
پیاپی به دشمن شبیخون زدند. در نوبت دّوم قوای حاکم کاماًل تار و مار شد 

ابراهیم نیریزی، ˝سندی،˝ ص۶۳۶. مقایسه کنید با محّمد شفیع نیریزی، تاریخ، ص۵.  ۱۰۹
محّمد شفیع نیریزی، تاریخ، ص۵.  ۱۱۰
ابراهیم نیریزی، ˝سندی،˝ ص۶۳۶.  ۱۱۱

مطابق شرح سّید ابراهیم نیریزی )˝سندی،˝ ص۶۳۶(، بعد از این حادثه بسیاری محّلۀ   ۱۱۲
)تاریخ، صص۵–۶( می گوید که فقط  مّلا محّمد شفیع  اّما  را ترک کردند  چنارسوخته 

.Nabil, Dawn-Breakers, p. 482 معدودی نزد حاکم رفتند. مقایسه کنید با
محّمد شفیع نیریزی، تاریخ، ص۶؛ Nabil, Dawn-Breakers, p. 482؛ فاضل مازندرانی،   ۱۱۳
˝ظهور الحقّ،˝ ج۲، ص۴۱۱. سّید ابراهیم )˝سندی،˝ ص۶۳۶( و سپهر )ناسخ التّواریخ، 
ج۳، ص۱۱۰۷( شمار بابی های مجتمع در قلعه را در این زمان به ترتیب بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ 

نفر و ۳۰۰ نفر ذکر کرده اند.
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و برادر حاکم کشته و دو یا سه نفر از پسران برادر اسیر گردیدند.۱۱۴ در پی این 
شکست حاکم به روستای قطرو عقب نشست.

در این زمان به دستور وحید دفاع قلعه نظم و سامان گرفت و وظائف 
مشّخصی به عّده ای از بابی ها واگذار شد. چاه آبی نیز در قلعه حفر کردند. 
بابیان بیشتری به همکیشان خود در قلعه پیوستند و شمار آن ها به چند صد نفر 
رسید.۱۱۵ پیروزی بابی ها بر قوای حاجی زین العابدین خان بر شمار پیروان 
بابی ها  افزود.۱۱۶ هم چنین سبب وحشت مخالفان  اهالی شهر  بین  در  وحید 

گردید و عّده ای از آن ها از نیریز فرار کردند.۱۱۷
وقتی فیروز میرزا نصرت الّدوله که اخیرًا به حکومت فارس منصوب شده 
بود در راه شیراز از اخبار نیریز و زد و خوردهائی که روی داده بود مّطلع شد 
نیریز بفرستد.۱۱۸  به وزیر فارس دستور داد که لشکری مجّهز به دو توپ به 
˝سندی،˝  نیریزی،  ابراهیم  نوشتۀ  بر  است  مبتنی  عمدتاً  اوّلیّه  کشمکش های  این  شرح   ۱۱۴
صص۶۳۶–۶۳۸. برخی از این کشمکش ها در منابع دیگر ذکر نشده اند. ن. ک. به محّمد 
شفیع نیریزی، تاریخ، صص۶–۷؛ Nabil, Dawn-Breakers, pp. 482–83؛ فاضل مازندرانی، 
˝ظهور الحّق،˝ ج۲، ص۴۱۱؛ سپهر، ناسخ التّواریخ، ج۳، صص۱۱۰۷–۱۱۰۸؛ حسن فسائی، 

فارسنامۀ ناصری، ج۱، ص۷۹۳. مقایسه کنید با هدایت، روضة الّصفاء، ج۱۰، ص۴۵۷.
یا ۸۰۰ نفر رسید )تاریخ سیّد علی محّمد،  به ۷۰۰  نیکال نوشته که تعداد مدافعان قلعه   ۱۱۵
ص۴۲۹(. این ارقام مبتنی بر نسخه ای از تاریخ مّلا محّمد شفیع است که نیکال در دست 
داشته است. مطابق نسخۀ تاریخ مّلا محّمد شفیع که در این مقاله از آن استفاده شده 
وحید حدود ۵۰۰ مرید جان نثار داشت اّما تنها به حدود هفتاد نفر از آن ها اجازه داد که 
وارد قلعه شوند و چند نفر نیز با واسطه اجازۀ دخول یافتند )تاریخ، صص۸–۹(. فاضل 
مازندرانی می نویسد آورده اند که سرانجام در قلعه و قصبۀ نیریز ۴۰۰ نفر از اصحاب آمادۀ 
کارزار بودند )˝ظهور الحّق،˝ ج۲، ص۴۱۴(. روحانی نوشته که شمار اصحاب قلعه زمانی 
به ۶۰۰ نفر و نهایتًا به ۱۰۰۰ نفر بالغ شد )لمعات االنوار، ج۱، صص۶۳، ۷۲، ۷۴(. سپهر 
تعداد رزمندگان بابی را در این زمان بیش از ۲۰۰۰ نفر تعیین کرده است )ناسخ التّواریخ، 

ج۳، ص۱۱۰۸(.
تدارک  را  استحکاماتی  نیز  چنارسوخته  محّلۀ  ساکن  بابی های  که  می رسد  نظر  به 
˝ظهور  مازندرانی،  فاضل  ۸؛  تاریخ، صص۵،  نیریزی،  محّمد شفیع  به  )ن. ک.  دیدند 
الحّق،˝ ج۲، ص۴۱۴(. اّما این استحکامات قطعًا بسیار ابتدائی بوده اند زیرا در خاتمۀ 
واقعۀ نیریز به خالف محاصرۀ زنجان جنگ و ستیزی کوچه به کوچه و خانه به خانه روی 

نداد.
سپهر، ناسخ التّواریخ، ج۳، ص۱۱۰۸. مقایسه کنید با ابراهیم نیریزی، ˝سندی،˝ ص۶۳۸.  ۱۱۶
وحید دژخیمی را معّین کرده بود که به دستور او دوازده نفر از دشمنان بابی ها را گردن   ۱۱۷
شفیع  محّمد  به  ک.  ن.  هم چنین  ص۶۳۸.  ˝سندی،˝  نیریزی،  ابراهیم  به  ک.  ن.  زد. 

نیریزی، تاریخ، صص۹، ۱۱؛ فاضل مازندرانی، ˝ظهور الحّق،˝ ج۲، ص۴۱۵.
۱۱۸ گزارش میرزا محمود، عامل انگلیس در شیراز، برای ۲۴ مه تا ۵ ژوئن ۱۸۵۰، به نقل از 
ص۱۱۰۸؛  ج۳،  التّواریخ،  ناسخ  سپهر،  Momen, Bábí and Bahá’í Religions, p. 110؛ 

حسن فسائی، فارسنامۀ ناصری، ج۱، ص۷۹۳.
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لشکر مزبور در اوائل ژوئن شیراز را ترک کرد و به قوای حاجی زین العابدین 
خان پیوست و شمار سربازان به حدود ۵۰۰۰ نفر رسید.۱۱۹ سپس سپاهیان راهی 
نیریز شدند و در نزدیکی قلعۀ خواجه اردو زدند. بعد از گذشت چند روز 
بابیان حاضر در قلعه شب هنگام به سپاه حمله ور شدند و بابیان شهر نیز آن ها 
را یاری داده از سمت دیگر به اردوی دشمن تاختند. در این جنگ غریو زنان 
بابی نیریز که رزمندگان بابی را تهییج می کردند از همه سو به گوش می رسید 
و در دل سپاهیان هراس می انداخت. این زد و خورد قریب هشت ساعت 
طول کشید و تلفات هر دو طرف سنگین بود. از بابی ها حدود شصت نفر 
کشته و بسیاری زخمی شدند. به زودی بابیان بار دیگر به سپاهیان شبیخون 
زدند و بسیاری را کشتند.۱۲۰ فیروز میرزا چون اخبار این شکست ها را شنید 
دستور داد که لشکر جدیدی عازم نیریز شود. سپاهیان جدید مجّهز به دو توپ 
در روزهای ۱۹ و ۲۰ ژوئن اعزام شدند۱۲۱ اّما قبل از آنکه به مقصد رسند به 

شرحی که در زیر خواهد آمد جنگ با شکست بابیان به پایان رسیده بود.
دو شکست پیاپی فرماندهان سپاه را متقاعد ساخته بود که پیروزی بدون 
تلفات زیاد میّسر نتواند شد. به همین عّلت تصمیم گرفتند با نیرنگی بابی ها 
را از قلعه بیرون آورند. برای چند روز دست از نزاع برداشتند و تظاهر به 
ارادت به وحید نموده میل خود را به اتمام جنگ ابراز داشتند. سپس مانند 
جنگ شیخ طبرسی قرآن مهر نموده و به قلعه فرستادند و سوگند یاد نمودند 
بابیان  به مّدعای مذهبی  بلکه مایلند راجع  نبوده  که دیگر طالب خونریزی 
تحقیق کنند. از وحید دعوت نمودند که همراه معدودی از اصحاب خود به 

الّصفاء، ج۱۰، ص۴۵۷؛  روضة  التّواریخ، ج۳، صص۱۱۰۸–۱۱۰۹؛ هدایت،  ناسخ  سپهر،   ۱۱۹
فاضل مازندرانی، ˝ظهور الحّق،˝ ج۲، ص۴۱۶.

محّمد شفیع نیریزی، تاریخ، ص۱۲؛ Nabil, Dawn-Breakers, p. 487؛ فاضل مازندرانی،   ۱۲۰
˝ظهور الحقّ،˝ ج۲، ص۴۱۷؛ ابراهیم نیریزی، ˝سندی،˝ ص۶۳۸؛ حسن فسائی، فارسنامۀ 
ناصری، ج۱، ص۷۹۴؛ سپهر، ناسخ التّواریخ، ج۳، ص۱۱۰۹؛ گزارش میرزا محمود برای 
۴ تا ۲۰ ژوئن ۱۸۵۰، به نقل از Momen, Bábí and Bahá’í Religions, p. 110. حسن فسائی 
نوشته که شهرت یافت ۱۵۰ بابی و ۳۰۰ سرباز در نزاع اّول کشته شدند. اّما سپهر مّدعی 
است که نهایتًا چهار سرباز کشته و پنج سرباز زخمی شدند. مطابق قول حسن فسائی در 
نزاع دّوم نزدیک به پنجاه بابی و قریب به ۱۰۰ سرباز کشته گشت. در شرح مّلا محّمد 
شفیع نیریزی و نیز در تاریخ نبیل که اّطالعاتش عمدتًا برگرفته از مأخذ قبلی است ذکری 

از این نزاع دّوم نیامده است.
 Momen, Bábí and Bahá’í از  به نقل  تا ۲۰ ژوئن ۱۸۵۰،  برای ۴  گزارش میرزا محمود   ۱۲۱

Religions, p. 110. مقایسه کنید با سپهر، ناسخ التّواریخ، ج۳، ص۱۱۱۰.
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اردوی لشکر رود تا حّقانّیت آئین باب را به اثبات رساند و وعده دادند که 
اگر چنین کند مطیع او گردند.۱۲۲

وحید در روز ۱۷ ژوئن ۱۸۵۰ قلعه را به همراه تنی چند از اصحابش ترک 
کرد.۱۲۳ وی با بابی های مدافع قلعه قرار گذاشته بود که چند روز جنگ و ستیز 
را متوّقف سازند و منتظر خبر از او باشند. فرماندهان سپاه کمی بعد از ورود 
وحید به اردو نقض عهد نموده او را توقیف کردند و به زودی وی را واداشتند 
تا نامه ای به اصحاب خود نوشته از آن ها بخواهد که قلعه را خالی کنند. قرار 
که همراه وحید به اردو آمده بود این پیغام را برساند.  شد یکی از بابی ها 
آمده است که وحید نامۀ دیگری مرقوم داشت و به مدافعان قلعه هشدار داد 
که فریب فرماندهان لشکر را نخورند و آن را به دست همان بابی سپرد تا به 
اصحاب قلعه تسلیم کند. اّما او به وحید خیانت نموده حاجی زین العابدین 
خان را از نامۀ دّوم مّطلع ساخت و از طرف او مأمور شد که فقط نامۀ اّول را 

برساند.۱۲۴
اگرچه مدافعان قلعه از پیامی که دریافت نمودند دچار حیرت شدند اّما 
نتوانستند به خود اجازه دهند که از دستور رهبر خود سر پیچند لذا شب هنگام 
قلعه را ترک گفتند و برخی اسلحۀ خود را به همراه بردند. بسیاری از آن ها 
در راه به دست سربازان و مردان حاکم به قتل رسیدند اّما برخی توانستند 
خود را مخفی نمایند. بعد از تصّرف قلعۀ خواجه و دفع خطر مدافعان آن، 
وحید را به قتل رساندند و هر نوع بی حرمتی بر جسدش روا داشتند )اواخر 
ژوئن ۱۸۵۰(.۱۲۵ سپاهیان و از جمله لشکری که تازه از شیراز رسیده بود محّلۀ 
چنارسوخته را که اغلب بابی ها ساکن آن بودند تاراج نموده و برای سه تا 

محّمد شفیع نیریزی، تاریخ، صص۱۳–۱۴؛ براون، نقطة الکاف، صص۲۲۶–۲۲۷. مقایسه   ۱۲۲
.Nabil, Dawn-Breakers, pp. 488–89 کنید با

برای این تاریخ ن. ک. به گزارش میرزا محمود برای ۲۳ ژوئن تا ۳ ژوئیۀ ۱۸۵۰، به نقل   ۱۲۳
.Momen, Bábí and Bahá’í Religions, pp. 110–11 از

محّمد شفیع نیریزی، تاریخ، صص۱۴–۱۶؛ Nabil, Dawn-Breakers, pp. 490–91؛ فاضل   ۱۲۴
مازندرانی، ˝ظهور الحّق،˝ ج۲، صص۴۱۹–۴۲۰؛ براون، نقطة الکاف، صص۲۲۷–۲۲۸.

Nabil, Dawn-Breakers, pp. 491–94, 499؛  تاریخ، صص۱۶–۱۸؛  نیریزی،  محّمد شفیع   ۱۲۵
ص۶۳۹.  ˝سندی،˝  نیریزی،  ابراهیم  ص۴۲۸؛  ج۲،  الحقّ،˝  ˝ظهور  مازندرانی،  فاضل 
Dawn-Break-) ۱۸ شعبان ۲۹/۱۲۶۶ ژوئن ۱۸۵۰ به قتل رسید  مطابق قول نبیل وحید در روز
ers, p. 499). از گزارش میرزا محمود برای ۲۳ ژوئن تا ۳ ژوئیۀ ۱۸۵۰ برمی آید که تاریخ 

مزبور از تاریخ حقیقی این حادثه چندان دور نیست 
(Momen, Bábí and Bahá’í Religions, pp. 110–11).
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چهار هفته به اشغال درآوردند. حّتی قسمتی از محّلۀ بازار نیز غارت شد. 
را  برخی  شدند  موّفق  پرداخته  بابی  مردان  جستجوی  به  سربازان  هم چنین 
دستگیر کنند. زنان بابی را نیز اسیر کردند و قلعۀ خواجه را هم سوزاندند.۱۲۶
حدود سی و شش مرد و پنجاه زن بابی را همراه سربازانی که سرهای 
بریدۀ بابیان مقتول را بر سر نیزه های خود حمل می کردند به شیراز بردند.۱۲۷ 
از اسرای بابی در شیراز بسیاری به دستور فیروز میرزا اعدام شدند و برخی 
دیگر در زندان جان دادند. حاجی زین العابدین خان برخی از بابیانی را که 
زیادی  مبالغ  آن ها  از  و  نیریز نگاه داشت  در  ثروتی داشتند در حبس خود 
گرفته اموالشان را به تصّرف خود درآورد. بعضی از اسرای بابی به عذابی 
شدید به قتل رسیدند و برخی دیگر تا مّدت زیادی در معرض هر گونه شکنجه 
قرار گرفتند.۱۲۸ قساوتی که بر بابیان روا رفت در بروز جنگ دّوم نیریز )۱۸۵۳( 
به گروه کوچکی  بعدًا  ماندند  زنده  که  بابیانی  از  نفر  دو  مدخلّیت داشت. 

پیوستند که در اوت ۱۸۵۲ به جان ناصرالّدین شاه سوء قصد نمود.

تحلیل مقاصد وحید و بابیان در نیریز

در مقایسه با منابع تاریخی که در مورد واقعۀ شیخ طبرسی در دست است 
آنچه در بارۀ جنگ اّول نیریز نگاشته شده اندک به نظر می رسد و از دّقت 
کمتری نیز برخوردار است. مشروح ترین مأخذ راجع به این نبرد اثری است به 
قلم مّلا محّمد شفیع نیریزی که شاهد عینی هر دو واقعۀ نیریز بود. اّما نامبرده 
در سال ۱۸۵۰ تنها شش سال داشت و ناگزیر باید تاریخ خود را تا حّد زیادی 
باشد.  نموده  تحریر  دیگر  راویان  و  شاهدان  مشاهدات  و  اقوال  بر  اّتکا  با 
هم چنین وی شرح خود را سال ها بعد نوشت و لذا فاقد برخی جزئّیات مهّم 

ن. ک. به گزارش های میرزا محمود برای ۲۳ ژوئن تا ۳ ژوئیه و ۱ تا ۱۶ ژوئیۀ ۱۸۵۰، به   ۱۲۶
˝سندی،˝  نیریزی،  ابراهیم  Momen, Bábí and Bahá’í Religions, pp. 110–11؛  از  نقل 
ص۶۳۹؛ محّمد شفیع نیریزی، تاریخ، ص۲۰؛ براون، نقطة الکاف، ص۲۲۹. هم چنین ن. 
ج۲،  الحّق،˝  ˝ظهور  مازندرانی،  فاضل  Nabil, Dawn-Breakers, pp. 494–95؛  به  ک. 

صص۴۲۱–۴۲۲.
 Momen, Bábí and Bahá’í از  نقل  به  ژوئیۀ ۱۸۵۰،  تا ۱۶   ۱ برای  میرزا محمود  گزارش   ۱۲۷
Religions, p. 111؛ فاضل مازندرانی، ˝ظهور الحّق،˝ ج۲، ص۴۲۵. مقایسه کنید با سپهر، 

ناسخ التّواریخ، ج۳، ص۱۱۱۰.
محّمد شفیع نیریزی، تاریخ، صص۲۰–۲۱؛ Nabil, Dawn-Breakers, pp. 495–99؛ فاضل   ۱۲۸

مازندرانی، ˝ظهور الحّق،˝ ج۲، ص۴۲۳.
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است و بتمامه صحیح و دقیق نیست. در بین منابع قدیمی، تواریخ موجود به 
قلم دو موّرخ رسمی این دوره و نیز گزارش های دیپلمات های غربی کوتاه 
بوده و به عالوه اشتباهات تاریخی نسبتًا فراوانی در آن ها به چشم می خورد. 
در بین این منابع شرح سیّد ابراهیم نیریزی مستثناست. شرح وی دقیق به نظر 
می رسد اّما در عین حال بسیار مختصر است. در نتیجه در مقایسه با واقعۀ 

مازندران، تحلیل مقاصد بابیان در نیریز دشوارتر است.
مطابق قول مّلا محّمد شفیع نیریزی مقصد وحید از آمدن به نیریز ابالغ 
کلمۀ حّق بود.۱۲۹ از تاریخ او برمی آید که از ارادتکیشان وحید تعداد چندان 
زیادی قباًل بابی نشده بودند و وحید می خواست آنان را در حلقۀ پیروان آئین 
باب درآورد. همان طور که ذکر شد، در همان روز ورود وحید چند صد نفر 
برای مالقات او در مسجد محّلۀ چنارسوخته جمع شدند. از تاریخ مّلا محّمد 
شفیع برمی آید که در مّدت کمابیش ده روزی که وحید قبل از بروز جنگ در 
نیریز به ابالغ کلمه مشغول بود اکثر آن هائی که برای شنیدن سخنان وی در 
مسجد حضور یافتند بابی شدند.۱۳۰ اگرچه از تواریخ موجود معلوم است که 
وحید پس از ایمانش در سال ۱۸۴۶ برای انتشار آئین باب به اطراف و اکناف 
ایران سفر کرده بود اّما ذکر نشده که غیر از این سفِر اخیر، نوبت دیگری به 
نیریز آمده باشد.۱۳۱ بلکه صرفًا آمده که وحید بالفاصله بعد از ایمانش قدری 
از آثار باب را برای پدرزنش که روحانی بانفوذی در نیریز و رئیس طّلاب در 
محّلۀ چنارسوخته بود فرستاد.۱۳۲ لذا به نظر می رسد که اکثرّیت عظیم مریدان 
وحید در مّدت توّقف وی در نیریز در مه ۱۸۵۰ به آئین بابی ایمان آوردند.۱۳۳

.Nabil, Dawn-Breakers, p. 479 تاریخ، ص۴. مقایسه کنید با  ۱۲۹
تاریخ، صص۴–۵. نیکال حّتی نوشته که اهالی محّلۀ چنارسوخته همگی در این زمان بابی   ۱۳۰

شدند )تاریخ سیّد علی محّمد، ص۴۲۴(.
وحید در یکی از رساله هایش تاریخ سفرش را به شیراز که طّی آن باب را مالقات نمود   ۱۳۱
و به آئین ایشان ایمان آورد ذکر کرده است. تاریخ مزبور جمادی االّول ۱۲۶۲/آوریل – می 

۱۸۴۶ بود )فاضل مازندرانی، ظهور الحقّ، ج۳، ص۴۷۱(.
فاضل مازندرانی، ظهور الحقّ، ج۳، ص۴۶۵.  ۱۳۲

۱۳۳ حّتی آن دسته از اتباع وحید که هنگام ورود وی خود را الاقّل تا حّدی بابی می شمرده اند 
ممکن نبوده که مّدعای باب را کامل و تمام درک کرده باشند چه که ماهّیت اّدعای ایشان 
تنها به مرور زمان روشن شد. لذا وحید از آمدن به نیریز احتمااًل دو مقصد داشته است: 
یکی تبلیغ عّده ای جدید به آئین بابی و دیگری بهتر آشنا ساختن آن هائی که خود را بابی 

می شمردند با آئین و تعالیم باب.
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وقتی که وحید علی رغم دستور حاکم وارد نیریز شد پیش بینی می کرد که 
حاکم احتمااًل بر ضّد او اقدام خواهد کرد. به همین دلیل فورًا به مریدان خود 
هشدار داد که اگر در نیریز بماند جنگ خواهد شد. او می دانست که اگر 
وجود  مریدانش  برای  نبردی  چنین  در  پیروزی  احتمال  درمی گرفت  نزاعی 
نداشت. مطابق شرحی که مّلا محّمد شفیع نگاشته، وحید در این مورد به 
اّما معنا و اهّمّیت جنگ برای او  هیچ وجه دچار وهم و خیال باطل نبود. 
مربوط و منوط به پیروزی نبود. این امر از نحوۀ جنگیدن وحید نیز نمایان 
نیریز تنها به وحید امکان می داد که  است. تحّصن در یک قلعه در خارج 
شکست اصحاب بابی را قدری به تعویق اندازد. مانند مورد محاصرۀ شیخ 

طبرسی، واضح بود که دیر یا زود قوای وحید مغلوب خواهد شد.
این حقیقت نیز که وقتی وحید از طرف فرماندهان سپاه دعوت شد تا 
حّقانّیت آئین بابی را برای ایشان اثبات کند قلعۀ خواجه را ترک کرد نشان 
می دهد که برای او مسئلۀ اصلی پیروزی نبود. او حتمًا می دانسته که با رفتن 
به اردوی لشکر جان خود را به مخاطره می انداخته. اّدعای سپهر موّرخ دربار 
که وحید چون دریافت که مقاومت بابیان بی فایده است لذا قلعه را ترک کرد 
با حکومت  نبرد  در  او  بابی  اصحاب  که  این حقیقت  است.۱۳۴  اساس  بی 
مطلقًا شانس پیروزی نداشتند از آغاز بر وحید روشن بود. هم چنین اگر پیک 
بابی راه خیانت نپیموده و اصحاب وحید را قانع نکرده بود که قلعه را خالی 
خیانت آمیز  نّیات  از  وحید  دهند.  ادامه  جنگ  به  بودند  آماده  آن ها  کنند 
را  آن ها  که دعوت  موّظف می دید  را  ولی خود  بود  مّطلع  فرماندهان سپاه 
پذیرفته و قلعه را ترک کند تا حّجت را بر آن ها بالغ نموده و ایضًا حرمت 

قرآن را پاس دارد.۱۳۵
سؤالی که باقی می ماند این است که چرا وحید علی رغم آنکه می دانست 
درگیری با حاکم عاقبتی جز شکست برای او نخواهد داشت از جنگ با او 
حذر نکرد. در مورد وحید حکایتی آمده که به مسئلۀ حاضر مربوط است. 
وحید در طّی سفرهای خود احتمااًل در نیمۀ اّول سال ۱۸۴۸ به تهران رسیده 
بود. نقل شده است که در یک وقتی که طاهره نیز حاضر بود وحید مشغول 
ناسخ التّواریخ، ج۳، ص۱۱۱۰. سپهر هم چنین می گوید که در حمایت اصحاب وحید از او   ۱۳۴
سستی بهم رسیده بود. اّما شرحی که سّید ابراهیم نیریزی نوشته بیشتر با قول منابع بابی و 

بهائی سازگار است )˝سندی،˝ صص۶۳۸–۶۳۹(.
.Nabil, Dawn-Breakers, p. 489 براون، نقطة الکاف، ص۲۲۷؛  ۱۳۵
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روایت آیات قرآنی و احادیث اسالمی در اثبات آئین باب بود که ناگهان 
طاهره صحبت او را قطع نموده و گفت که حال وقت نقل روایات نیست بلکه 
وقت ˝عمل˝ و ˝جانفشانی˝ است.۱۳۶ طاهره خود در اواخر سال ۱۸۴۸ سعی 
و  آرا  نشد.  موّفق  ولی  ملحق شود  در شیخ طبرسی  بابی  اصحاب  به  نمود 
احساسات وی چنان که از خالل این حکایت برمی آید نمایانگر نظرات و 
ادامۀ  برابر  در  می اندیشیدند  که  اوست  همکیشان  از  بسیاری  احساسات 
مسجونّیت باب و افزایش دشمنی عاّمۀ مردم چه عکس العملی نشان دهند. 
اشارۀ موجود در حکایت باال به جانفشانی تا حّدی نشان می دهد که چرا 

وحید از جنگ با حاجی زین العابدین خان اجتناب نداشت.
وحید قادر بود اقداماتش را برای انتشار امر بابی در جای دیگری غیر از 
نیریز ادامه دهد. اّما در هر صورت قطعًا زمانی دستگیر و کشته می شد. همان 
طور که قباًل ذکر شد به فاصلۀ کوتاهی بعد از واقعۀ یزد، چند نفر از بابیان 
معروف به دستور امیر کبیر در پایتخت اعدام شده بودند. وحید سرشناس ترین 
ادامه  بابی  دین  ترویج  در  را  فّعالّیت های خود  او  اگر  بود.  کشور  در  بابی 
می داد به زودی به سرنوشتی مشابه دچار می شد. به این ترتیب تا جائی که 
را عوض  نیریز چیزی  به  رفتن  به  تصمیمش  بود  مطرح  وحید  زندگی خود 
مریدان  دامنگیر  می توانست  که  بود  عواقبی  به جهت  آن  اهّمّیت  نمی کرد. 
بسیارش گردد. علی رغم مخاطرات موجود، وحید برگزید که به نیریز رود تا 
تصمیم  ابتدا  در  شد  ذکر  قباًل  که  طور  همان  ولی  کند.  ابالغ  را  بابی  امر 
نداشت در آنجا بماند و فقط به عّلت اصرار و آه و نالۀ بسیار مریدانش بود 

که تصمیم خود را عوض کرد و در نیریز ماند.
وجود  متقابل  تعّهد  و  تعّلق  حّس  یک  نیریز  در  مریدانش  و  وحید  بین 
داشت. برای وحید تعّهد او به مریدانش متضّمن این مسئولّیت بود که آن ها 
را با پیام باب آشنا کند. در نظر مریدان وحید کشته شدن در جنگ در کنار 
او شرافتمندانه تر بود تا اینکه شاهد آن باشند که او شهر را ترک کند و بدانند 
که در نقطۀ دیگری و احتمااًل با ذّلت و حقارت بیشتری به دست دشمنانش 
کشته خواهد شد. اکثر آن ها با علم و اّطالع کامل از عواقب وخیمی که اقدام 
اینکه  از  بعد  شدند.  ملحق  وحید  به  باشد  داشته  پی  در  می توانست  آن ها 

عبدالبهاء، تذکرة الوفآء فی ترجمة حیاة قدمآء االحبّآء )حیفا: العّباسّیه، ۱۳۴۳ هـ ق(،   ۱۳۶
ص۳۰۶.
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حامیان او تصمیم خود را گرفته بودند دیگر وحید از جنگ با حاکم واهمه ای 
آئین  برای اعالن  باشد  اگر جنگ پیش می آمد می توانست سببی  نداشت. 

باب و اثبات حّقانّیت آن.
منابع بابی و بهائی بر جنبه های مذهبی این نبرد در نظر بابیان تکیه دارند. 
اّما ظاهرًا عامل دیگری نیز در آغاز مطرح بوده است. مطابق تواریخ رسمی 
شوریده  حاکم خود  بر  شهر  به  وحید  ورود  زمان  در  نیریز  مردم  دوره،  این 
بودند.۱۳۷ حاکم مجبور به ترک نیریز شده بود و در قطرو و نواحی که از شهر 
خیلی دور نیست مشغول به جمع آوری لشکر بود. تواریخ رسمی قاجار راجع 
به ماهّیت و گستردگی این طغیان اّطالعاتی به دست نمی دهند و از اینکه علل 
طغیان شرکت  این  در  گروه هائی  و  طبقات  یا چه  بوده  مردم چه  نارضایتی 
داشته اند یا تعداد شورشیان چه بوده صحبتی نمی کنند. هم چنین در تواریخ 
تواریخ  این  این طغیان نیست. در  بابیان در  از شرکت  رسمی قاجار ذکری 
پیوستند.۱۳۸  به وحید  بودند  یاغی شده  به حاکم  آن هائی که  آمده که  صرفًا 
حاج میرزا حسن فسائی در کتاب خود فارسنامۀ ناصری شرحی مشابه در بارۀ 
این شورش آورده است. وی می نویسد ˝اشرار˝ نزدیک به ۵۰۰ تن بودند و 
همگی بعد از ورود وحید به نیریز به او ملحق شدند.۱۳۹ اگرچه مّلا محّمد 
شفیع ذکری از طغیان مردم شهر نیاورده ولی شرح او و نیز نوشتۀ سّید ابراهیم 
نیریزی نشان می دهد که بسیاری از مردم شهر که برای دیدار وحید به مسجد 

محّلۀ چنارسوخته رفته بودند مسّلح بودند.
اّطالعات محدودی که در منابع موجود آمده داّل بر آن است که حاکم 
بسیاری از مردم شهر را با خود دشمن کرده بود. برای مثال نقل شده که یکی 
به  بود که  افرادی  میان  در  میرزا محّمد جعفر  نام  به  برادرزادگان حاکم  از 
وحید پیوستند. او بعد از آمدن وحید به نیریز بابی شده بود. حاکم سابقًا پدر 
میرزا محّمد جعفر را به قتل رسانده بود و میرزا محّمد جعفر و چند برادر او 
را نیز زندانی نموده و دستور داده بود که گرسنه بمانند تا هالک شوند. اّما 

۱۳۷ سپهر، ناسخ التّواریخ، ج۳، ص۱۱۰۶؛ هدایت، روضة الّصفاء، ج۱۰، ص۴۵۷. هم چنین ن. 
ک. به ابراهیم نیریزی، ˝سندی،˝ ص۶۳۶.

۱۳۸ سپهر، ناسخ التّواریخ، ج۳، صص۱۱۰۶–۱۱۰۷؛ هدایت، روضة الّصفاء، ج۱۰، ص۴۵۷.
ج۱، ص۷۹۲.  ۱۳۹
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یکی از دوستداران آن ها به زندانیان غذا و آب رسانده بود.۱۴۰ احتمال دارد 
که بسیاری از افرادی که بر ضّد حاکم شورش کرده بودند در فاصلۀ کوتاه بین 
ورود وحید و شروع جنگ در نیریز به آئین بابی ایمان آورده باشند. ممکن 
است بسیاری از آن ها در زمرۀ دلدادگان وحید بوده اند یا به عّلت مقام علمی 
بلندش به او احترام می گذاشته اند. نارضایتی و کینۀ آن ها از حاکم می تواند 

توجیه کند که چرا حاضر بوده اند خطر جنگ با او را بر خود بخرند.
بود  بودند جنگی که در پیش  بابیان که صدها نفرشان نوکیش  در نظر 
معنای عمیقی داشت. آن ها معتقد بودند که برای امر قائم خواهند جنگید و 
وحید را نمایندۀ قائم می شمردند. در یک مورد بعد از شروع جنگ، دوازده 
نفر از دشمنان بابیان به دستور وحید در نیریز اعدام شدند. اعدام این افراد 
که حّق  قائم جلوه گر می ساخت  نمایندۀ  مقام  در  را  اختیار وحید  و  قدرت 

داشت راجع به آن هائی که با ˝انصار˝ قائم جنگیده بودند حکم صادر کند.
اّما جنگ همیشه بیش از یک طرف دارد. حاجی زین العابدین خان با 
دستور به تیراندازی به سوی خانه های پیروان وحید عماًل جنگ را آغاز کرد. 
که او وحید را از ورود به نیریز منع کرده بود تا حّدی به سبب ترسش از  قباًل 
عکس العمل دربار شاه بود.۱۴۱ اّما حتمًا پیش بینی هم می کرده که با ورود 
خان  العابدین  زین  است حاجی  ممکن  شد.  خواهد  پیچیده تر  وضع  وحید 
وحید را به سبب بابی بودن بالقّوه دشمن خود تلّقی می کرده است. هم چنین 
اگر بسیاری از آن هائی که بر او شوریده بودند از ارادتمندان وحید نیز بودند، 
آن هم دلیل دیگری بوده که حاکم وحید را از شهر دور نگاه دارد. اّما نحوۀ 
عمل او می رساند که بابی ها را حریف قوای خود نمی دیده است. وی عزم و 
تعّهد بابی ها را دست کم گرفت و احتیاط الزم را به عمل نیاورد و لذا قوای 

او قبل از رسیدن لشکر از شیراز چهار بار از بابی ها شکست خوردند.
اگرچه ورود وحید و اقبال بسیاری از اهالی نیریز به آئین بابی ُبعد جدیدی 
در عین حال  اّما  افزود  العابدین خان  زین  و حاجی  مردم  بین  اختالف  به 
از سوی  این  از  پیش  آنچه  کرد.  تقویت  اساسی  گونه ای  به  را  او  موقعّیت 
بین حاکم و  تهران می توانست اختالفی محّلی  مقامات دولتی در شیراز و 
مشکبیز  نی ریز  فیضی،  علی  محّمد  صص۲۵۸–۲۶۰؛  ج۱،  االنوار،  لمعات  روحانی،   ۱۴۰

)طهران: مؤّسسۀ مّلی مطبوعات امری، ۱۳۰ ب(، صص۸۳–۸۵.
مازندرانی،  فاضل  ص۲۲۵؛  الکاف،  نقطة  براون،  ص۶۳۶؛  ˝سندی،˝  نیریزی،  ابراهیم   ۱۴۱

˝ظهور الحّق،˝ ج۲، ص۴۱۰.
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بخشی از اهالی شهر تلّقی گردد متعاقب ورود وحید ماهّیت و اهّمّیت کاماًل 
جدیدی یافت. اکنون قضّیه به جنگی بین دولت قاجار و بابیان تبدیل شده 
بود. مقامات دولتی در تهران چون از حوادث نیریز مّطلع می گردیدند، بدون 
پذیرد.  صورت  بابیان  علیه  قاطع  اقدامی  سریعًا  که  می دادند  دستور  شک 
حاجی زین العابدین خان ضمنًا می توانست مطمئن باشد که حکومت شیراز 
به کمک او خواهد آمد. هم چنین می توانست روی حمایت علما حساب کند 
و این امر برای بسیج قوائی محّلی متشّکل از افراد داوطلب و نیز اعمال فشار 
بر حکومت والیت که علیه بابی ها اقدام کند اهّمّیت داشت. نقل شده است 
که چون جنگ آغاز شد حاجی زین العابدین خان عالوه بر اینکه از حکومت 
والیت طلب قوای نظامی نمود نامه هائی نیز به علما و بزرگان شیراز فرستاد.۱۴۲
منابع بابی و بهائی موجود راجع به واقعۀ نیریز از نظر و اقدامات علمای 
منطقه در بارۀ جنگ ذکری نمی کنند. به احتمال زیاد عّلت این امر این است 
که علمای نیریز و شهرهای نزدیک کاماًل تحت الّشعاع مقام و شهرت وحید 
قرار داشتند. یکی دیگر از خصوصّیات بارز این جنگ سعی برخی از بزرگان 
محّلی و علما برای میانجیگری بین بابیان و حاکم بود. شرح سّید ابراهیم 
نیریزی نشان می دهد که بزرگان و سادات نیریز و بعضی از علمای اصطهبانات 
کوشیدند از بروز جنگ جلوگیری نمایند.۱۴۳ اقدامات آن ها نمایانگر عالئقی 
است که بابیان جدید و قدیم را با مردم مسلمان ناحیه پیوند می داد. جنگ 
نیریز این پیوندها را تا حّد زیادی از هم گسست و در ظهور یک جامعۀ بابی 
با هوّیتی مستقل مؤّثر واقع شد. جنگ دّوم نیریز که سه سال بعد روی داد 

شکاف بین بابیان و جامعۀ مسلمان را افزایش داد.
واقعۀ نیریز که فقط یک ماه به طول انجامید مشکلی بزرگ برای مقامات 
دولتی در تهران تولید نکرد. این جنگ از حیث تلفات سپاهیان نه با نبرد 
مازندران که یک سال پیش از آن خاتمه یافته بود قابل مقایسه بود و نه با 

واقعۀ زنجان که مقارن آن شروع شد و هفت ماه و نیم ادامه یافت.

وقایع زنجان – حّجت زنجانی و علمای زنجان

از  پیش  به حّجت  معروف  زنجانی  مّلا محّمد علی  زنجان  بابیان  رهبر 
محّمد شفیع نیریزی، تاریخ، ص۱۱.  ۱۴۲

۱۴۳ ˝سندی،˝ ص۶۳۶.
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اقبال به آئین بابی در سال ۱۸۴۶ عالمی محبوب در شهر بود که به جهت 
اخباری بودن در مجادالتی سخت با دیگر علمای طراز اّول زنجان که اصولی 
بودند درگیر شده بود.۱۴۴ حّجت معتقد بود که قدرت و اختیاراتی که مجتهدین 
اصولی برای خود قائل شده بودند مجّوزی در قرآن و احادیث ائّمه نداشت. 
این حقیقت و عادت حّجت به رّد و طعن علما علل اصلی این مجادالت بود. 
به عالوه آراء حّجت راجع به برخی مسائل فقهی در نظر عاّمۀ علما بدعت 
شمرده می شد. هم چنین حّجت نسبت به بعضی از مناهی که علمای دیگر در 
برخورد  سخت  می گرفتند  نادیده  را  آن ها  محّلی  مقامات  با  ضمنی  توافق 
می کرد. محبوبّیت و نفوذ او در بین اهالی نیز سبب حسادت علمای معتبر 

دیگر بود و بر دشمنی آن ها با حّجت می افزود.۱۴۵
حّجت  علیه  زنجان  علمای  که  شد  سبب  مجادالت  و  مشاجرات  این 
شکایت به دربار محّمد شاه بردند و در نتیجه نامبرده به تهران احضار شد. 
مطابق تواریخ بهائی مقارن زمانی که باب در راه زندان ماکو در آذربایجان 
که  داد  دستور  بار  دّومین  برای  شاه   ،)۱۸۴۷ )آوریل  نمود  عبور  زنجان  از 
این دوره در دست است که ظاهرًا  از  آورند.۱۴۶ سندی  تهران  به  را  حّجت 
بر علیه حّجت موّرخ  تأیید می کند. این سند استشهادنامه ای  تاریخ فوق را 
جمادی االّول ۱۲۶۳/آوریل – مه ۱۸۴۷ است که هجده عالم و غیرروحانی 
آن را نوشته و مهر کرده اند.۱۴۷ جالب توّجه است که اگرچه در این استشهادنامه 

برای نظری اجمالی به اختالفات بین دو مکتب اخباری و اصولی ن. ک. به:  ۱۴۴
Moojan Momen, An Introduction to Shi‘i Islam: The History and Doctrines of Twelver 
Shi‘ism (Oxford: George Ronald, 1985), pp. 222–25.

برای سابقۀ مجادالت بین حّجت و علمای معتبر زنجان ن. ک. به:  ۱۴۵
John Walbridge, “The Babi Uprising in Zanjan: Causes and Issues,” Iranian Studies, vol. 
29, nos. 3–4 (1996), pp. 342–44.

۴ب–۵الف.  برگ های  تاریخ،  زنجانی،  حسین  Nabil, Dawn-Breakers, pp. 533–37؛   ۱۴۶
 Browne, “Personal تاریخ، برگ های ۴ب–۵الف؛  با عبداالحد زنجانی،  مقایسه کنید 
Reminiscences,” pp. 777–78. اّطالعات و جزئّیاتی که در منابع بابی و بهائی و ازلی و 
تواریخ قاجار راجع به حوادث مربوط به حّجت و بابیان زنجان قبل و بعد از بروز جنگ 
در سال ۱۸۵۰ آمده همیشه با یکدیگر مطابقت ندارد. در این مقاله مجال آن نیست که 

اختالف های موجود در منابع همگی ذکر شوند.
این استشهاد در روزنامۀ اّطالعات، ۲۰ آذر ۱۱/۱۳۵۴ دسامبر ۱۹۷۵، صص۱۰–۱۱ منتشر   ۱۴۷
 “Babi Uprising in :شده است. والبریج از محتویات آن در مقالۀ خود بحث کرده است
استشهاد  نویسندگان  اظهارات  متِن  در  موجود  قرائن  از   .Zanjan,” pp. 343–44, 348

ب۲۵۶۴۲رمی آید که در خارج زنجان تهّیه شده است.
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حّجت به عّلت عقایدی که فاسد و بدعت آمیز تلّقی گردیده مضّل شمرده شده 
اّما ذکری نیامده که بابی باشد. مطابق تواریخ بابی و بهائی حّجت یک سال 
پیش از این تاریخ به امر باب ایمان آورده بود. تا این زمان احتمااًل بسیاری 
از مریدان حّجت نیز به پیروی از رهبر خود به دین بابی اقبال نموده بودند. 
اّما عدم وجود هیچ نوع اشاره ای به آئین باب در استشهاد فوق داللت بر این 

دارد که آشکارا دین جدید خود را اظهار و ترویج نمی نمودند.
از  پس  شد.  منع  زنجان  به  برگشتن  از  تهران  به  ورود  از  بعد  حّجت 
درگذشت محّمد شاه )سپتامبر ۱۸۴۸( و آغاز نبرد مازندران، خبر یافت که 
امیر کبیر قصد دارد او را به قتل رساند.۱۴۸ به این عّلت حّجت از پایتخت 
امیر  زمان،  این  حدود  در   .)۱۸۴۹ )اوائل  گردید  زنجان  راهی  و  گریخت 
منصوب  زنجان  به حکومت  شاه  ناصرالّدین  دائی  مجدالّدوله  اصالن خان 
گردید و از طرف امیر کبیر مأمور شد حّجت را دستگیر و به پایتخت روانه 

سازد. جنگ زنجان یک سال بعد درگرفت.

واقعۀ زنجان، مه ۱۸۵۰ – ژانویۀ ۱۸۵۱

در ماه مه ۱۸۵۰ شهر زنجان شاهد آغاز نبردی گردید که در تاریخ مبارزات 
بین دولت قاجار و بابیان در نیمۀ قرن نوزدهم میالدی از همه خونبارتر بود. 
به تقریب ۲۰۰۰۰ سرباز و چریک که مسّلح به حّد اقّل هجده توپ و خمپاره 
بودند با بابی ها به مقابله پرداختند.۱۴۹ زنجان در این زمان شاید جمعّیتی در 
حدود ۱۲۰۰۰ نفر داشته است.۱۵۰ شمار بابیان با احتساب زنان و کودکان شاید 

148  Dawn-Breakers, pp. 539, 555.

Momen, Bábí and Bahá’í Religions, p. 114؛ سپهر، ناسخ التّواریخ، ج۳، صص۱۰۶۲–  ۱۴۹
۱۰۶۸. شرح واقعۀ زنجان در این طبع از کتاب ناسخ التّواریخ حّد اقّل دو غلط و افتادگی 
مهّم تایپی دارد. برای مقایسه ن. ک. به متن نسخه ای که به کوشش جهانگیر قائم مقامی 
به طبع رسیده است: محّمد تقی لسان الملک سپهر، ناسخ التّواریخ: دورۀ کامل تاریخ 

قاجاریّه )تهران: امیر کبیر، ۱۳۳۷ ش(.
تخمین  تفاوت  به  میالدی  نوزدهم  قرن  مختلف  سال های  در  را  زنجان  شهر  جمعّیت   ۱۵۰

زده اند. برای مثال ن. ک. به:
M. Tancoigne, A Narrative of a Journey into Persia, and Residence at Teheran: Contain-
ing a Descriptive Itinerary from Constantinople to the Persian Capital (London: William 
Wright, 1820), p. 83 (10,000); Horatio Southgate, Narrative of a Tour through Armenia, 
Kurdistan, Persia, and Mesopotamia: With Observations on the Condition of Moham-
medanism and Christianity in Those Countries (New York: D. Appleton & Co., 1840), 
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اهالی شهر  برابر یک سّوم  تقریبًا  بوده است که  بیشتر  یا  نفر  در آغاز ۴۰۰۰ 
است. اغلب بابیان در این نبرد شرکت کردند و حدود ۱۸۰۰ نفر جان خود را 
از دست دادند. شمار تلفات سپاهیان دولتی و چریک محّلی احتمااًل بسیار 
بیشتر بوده است. به روایت یک ناظر غربی تا پایان محاصره تخمینًا ۴۵۰۰ 

سرباز کشته شده بودند.۱۵۱
دو ماه قبل از شروع جنگ، طغیان ساالر در خراسان سرانجام سرکوب 
گردیده بود. شورش وی قوای نظامی کشور را برای سه سال مشغول نموده 
بود. از نظر میزان تلفات جانی و هزینۀ مالی و نیز مّدت آن، طغیان ساالر در 
رأس همۀ شورش هائی قرار گرفت که در سراسر دورۀ سلطنت قاجارّیه روی 

داد.
یکدیگر  با  مهّم  برخی جزئّیات  در  زنجان  واقعۀ  به  راجع  منابع موجود 
آغاز  از  قبل  که  وقایعی  توالی  و  تاریخ  مورد  در  جمله  از  دارند،  اختالف 
مخاصمات در ۱۷ مه روی داد. بر خالف مورد واقعۀ مازندران و نبرد نیریز، 
هیچ تاریخی به قلم یک شاهد عینی که در زمانی نزدیک به حوادث نوشته 
ارزیابی کرد موجود  شده باشد و به مدد آن بتوان اعتبار اقوال مختلف را 
نیست. سیر حوادث نبرد زنجان که در زیر خواهد آمد در درجۀ اّول بر اساس 
متن ناسخ التّواریخ و گزارش های دیپلمات های غربی بازسازی گردیده است. 
و  اختالف  از  مواردی  نیز  التّواریخ  ناسخ  متن  در  و  منابع  این  بین  در  اّما 

مغایرِت در قول دیده می شود.
حادثه ای که سرانجام منجر به بروز پیکار در زنجان گردید دعوائی بود 
این  تاریخ خود شرح  بابی و یک مرد مسلمان. نیکال در  بین یک کودک 
حادثه را از قول پسر بابی نقل کرده است. پسر بابی همراه معّلم خود که او 
نیز بابی بود راهی منزلش بود که یکی از همسایگان مسلمان خانوادۀ او در 
حالت مستی و با چاقوئی در دست راه را بر ایشان بست. پسر بابی به مرد 
معّلمش  اّما  فرار شد  به  موّفق  بعد  کرد. وی  و مجروحش  زده  مزبور چاقو 
vol. 2, p. 44 (8,000); Alexander Mackay, Elements of Modern Geography, 12th ed. (Ed-
inburgh; London: William Blackwood and Sons, 1872), p. 164 (15,000); Samuel Graham 
Wilson, Persian Life and Customs: With Scenes and Incidents of Residence and Travel 
in the Land of the Lion and the Sun, 3rd ed. (Chicago: Student Missionary Campaign 
Library, 1895), p. 145 (20,000).

گزارش فریه به دالئیّته، ۲۴ فوریۀ ۱۸۵۱، به نقل از  ۱۵۱
Momen, Bábí and Bahá’í Religions, p. 124.
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دستگیر گردید.۱۵۲ مدّتی بعد از این واقعه حجّت نامه ای به امیر اصالن خان 
به  اّما  کند  رها  را  بابی  کرد جوان  تقاضا  و  فرستاد  مجدالّدوله حاکم شهر 
خواست  و  نمود  تجدید  را  خود  تقاضای  بعد  نشد.  اعتنائی  تقاضایش 
فرستادۀ  بار  این  ولی  شد،  رّد  تقاضایش  دیگر  بار  ولی  بپردازد  جریمه ای 
حّجت به زور زندانی را آزاد کرد. حاکم تا کنون از بیم طرفداران حّجت که 
همواره رهبرشان را برای محافظت همراهی می کردند نتوانسته بود دستور امیر 
کبیر را در مورد دستگیری حّجت عملی سازد. اّما حال در اثر اصرار علما و 
بعد از آنکه نقشه ای در این مورد به او ارائه شد بر این کار مصّمم گردید.۱۵۳
روز جمعه ۴ رجب ۱۷/۱۲۶۶ مه ۱۸۵۰ جمعی از الواط و دیگران به سوی 
مسجد حّجت به قصد دستگیری او آمدند اّما نگهبانان بابی آن ها را راندند. 
نفر مجروح  داد حدود چهل  روی  که  و خوردی  زد  در  قول سپهر،  مطابق 
شدند از جمله یکی از مردان حاکم. دو نفر نیز کشته شدند از جمله پسر یکی 
از علما. بعد از آنکه جمع الواط را نگهبانان بابی پراکنده کردند برخی از 
آن ها به یک بابی غیرمسّلح برخورد نموده او را به شّدت مجروح نمودند و 
سپس او را به حکومتخانه بردند و در آنجا به قتل رسید. بعد جسد برهنۀ او 
را در میدان شهر انداختند تا اخطاری باشد به آن هائی که محّبت حّجت را 
در دل داشتند. حاکم هم چنین دستور داد جارچی دور شهر بگردد و به اهالی 
مسلمان بگوید که به قسمت غربی شهر روند و هشدار دهد که قسمت بابی 
شهر به زودی به دست سپاهیان خراب خواهد شد. هم چنین حاکم به کمک 
روستاهای  از  قوا  به جمع  می کردند  تهییج  بابیان  بر ضّد  را  مردم  که  علما 
راه  به  جهاد  بابیان  علیه  بودند  شده  موّفق  علما  پرداخت.  شهر  اطراف 

اندازند.۱۵۴
نیکال، تاریخ سیّد علی محّمد، صص۳۶۲–۳۶۳. پسر بابی مزبور نقد علی نام داشت و   ۱۵۲
برادر آقا عبداالحد زنجانی مؤّلف تاریخ ازلی واقعۀ زنجان بود. عبداالحد زنجانی نیز 
شرح این حادثه را آورده است )برگ های ۵ب–۶الف(. اّما شرح او با شرح نقد علی در 
برخی جزئّیات اختالف دارد. در منابع موجود ذکر شده که نقد علی بابی بوده است. اّما 
بابی ها نجنگید. آن ها در طول جنگ در  نبرد زنجان در کنار  او در  از خانوادۀ  احدی 

قسمت مسلمان شهر ماندند.
۱۵۳ حسین زنجانی، تاریخ، برگ های ۶الف–۷الف؛ Nabil, Dawn-Breakers, pp. 540–41؛ 

عبداالحد زنجانی، تاریخ، برگ های ۶الف–۷الف؛
Browne, “Personal Reminiscences,” pp. 781–82.

Nabil, Dawn-Breakers, pp. 541–44؛  ۶ب–۸الف؛  برگ های  تاریخ،  زنجانی،  حسین   ۱۵۴
میرزا  تاریخ  از  التّواریخ، ج۳، ص۱۰۶۱. شرح ذبیح که در ضمن نسخه ای  ناسخ  سپهر، 
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روز بعد بابی ها قلعۀ علی مردان خان را که در داخل شهر بود به تصّرف 
خود درآوردند.۱۵۵ با این اقدام پناهگاهی برای زنان و کودکان به دست آورده 
بودند و نیز جای امنی برای ذخیره کردن آذوقه و مقداری اسلحه داشتند. به 
عبارت دیگر بابی ها برای نبردی درازمّدت تدارک می دیدند. سپهر نوشته که 
در  را  کوشیدند حاکم  بابیان  از  گروهی  مه(  ۶ رجب/۱۹  )یکشنبه  بعد  روز 

خانه اش به دست آورند اّما موّفق نشدند.۱۵۶
در روز ۲۵ مه به فاصلۀ چند ساعت از رسیدن اخبار آشفتگی های زنجان 
به تهران یک فوج سرباز پیاده و ۴۰۰ سوار و سه توپ و خمپاره به زنجان 
ارسال شد.۱۵۷ عکس العمل سریع امیر کبیر نشان اهّمّیت و وخامت اوضاع 
زنجان در نظر او است. سپاه مزبور و سربازان دیگر در اوائل شعبان )حدود 
نیمۀ ژوئن( به زنجان رسیدند. قباًل در ۲۰ رجب/۲ ژوئن، سوار نظام از شهر 

سلطانّیه که در نزدیکی زنجان واقع است وارد شهر شده بودند.
زنجان حصاری از خشت خام به ارتفاع هفت هشت متر داشت. بابیان 
نیمۀ شرقی شهر را در تصّرف خود داشته و بر چهار دروازه از شش دروازۀ 
شهر تسّلط داشتند.۱۵۸ آن ها حدود سی سنگر ساخته و بیش از ۱۰۰۰ مرد و پسر 
را به دفاع از آن ها و مراقبت حرکات دشمن گمارده بودند.۱۵۹ دو توپ نیز 
حسین همدانی درج شده با روایت میرزا حسین زنجانی قدری اختالف دارد. ذبیح نوشته 
که کوشش به دستگیری حّجت وقتی صورت گرفت که جارچی دور شهر گردیده بود و 
مردم شهر به دو جناح قسمت شده بودند (Browne, Táríkh-i-Jadíd, pp. 143–44). اگر 
را  مریدانش  و  او  نمی توانست  دیگر  دستگیری حّجت  مورد  در  نقشۀ حاکم  بود  چنین 

غافلگیر کند. هم چنین ن. ک. به عبداالحد زنجانی، تاریخ، برگ های ۹الف–۱۱الف؛ 
Browne, “Personal Reminiscences,” pp. 787–92.

سپهر، ناسخ التّواریخ، ج۳، ص۱۰۶۱؛ Nabil, Dawn-Breakers, pp. 544–45. مطابق شرح   ۱۵۵
میرزا حسین زنجانی تصّرف قلعه دیرتر روی داد )تاریخ، برگ ۱۱الف(. هم چنین ن. ک. 

.Browne, Táríkh-i-Jadíd, pp. 145–46 به
.Nabil, Dawn-Breakers, p. 545 ناسخ التّواریخ، ج۳، صص۱۰۶۱–۱۰۶۲. مقایسه کنید با  ۱۵۶

 Momen, Bábí and Bahá’í Religions, گزارش شیل به پالمرستون، ۲۵ مه ۱۸۵۰، به نقل از  ۱۵۷
p. 115. مقایسه کنید با سپهر، ناسخ التّواریخ، ج۳، ص۱۰۶۲.

گزارش آنیچکوف به شاهزاده ورونتسوف، ۲۹ ژوئیۀ ۱۸۵۰، به نقل از  ۱۵۸
Momen, Bábí and Bahá’í Religions, p. 117.

Nabil, Dawn-Breakers, p. 549. طبق نوشتۀ میرزا حسین زنجانی، حدود ۱۸۰۰ بابی از سی   ۱۵۹
بابی ها  که  نوشته  سپهر  برگ های ۹ب–۱۰الف(.  )تاریخ،  می کردند  دفاع  و یک سنگر 
چهل و هشت سنگر ساخته بودند )ناسخ التّواریخ، ج۳، ص۱۰۶۴(. آقا عبداالحد زنجانی 

شصت سنگر ذکر کرده است )تاریخ، برگ ۱۹الف(؛
Browne, “Personal Reminiscences,” p. 809.
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آن ها  سوی  به  کرده  جمع  را  سپاهیان  توپ  گلوله های  و  بودند  ساخته 
می انداختند.۱۶۰

از شرح سپهر در ناسخ التّواریخ برمی آید که اّولین حملۀ مهّم به مواضع 
بابی ها در ۲۰ شعبان/۱ ژوئیه روی داد. سپاهیان به یکی از سنگرهای بابی 
نقب زدند و پس از منفجر ساختن آن، مجدالّدوله و فرماندهان لشکر حمله 
برده سنگر را فتح کردند. پس از آن چند روز آرامش برقرار بود.۱۶۱ در ۹ ژوئیه 
باب که در چند سال اخیر در زندان بسر برده و تماسش با پیروانش به شّدت 
به  آتش  جوخۀ  وسیلۀ  به  تبریز  در  کبیر  امیر  دستور  به  بود  گردیده  محدود 
شهادت رسید. امیر کبیر خیال می نمود که اعدام باب روحّیۀ پیروانش را در 
هم شکسته و ضربه ای شدید به نهضت بابی وارد خواهد ساخت. سپاهیان 
حاضر در زنجان شاید امید داشتند که خبر شهادت باب سبب شود که بابیان 

از پیروی حّجت دست بردارند اّما آن ها به مقاومت خود ادامه دادند.
در میان رزمندگان بابی دختری روستائی بود به نام زینب. وی در اوائل 
پیکار که بابیان به ساختن سنگر مشغول بودند حّجت را قانع کرده بود که به 
او اجازه دهد در جنگ شرکت کند. لذا گیسوان خود را کوتاه نموده و لباس 
مردانه به تن کرده به مدافعان یکی از سنگرها پیوسته بود. وی پنج ماه در 
مقابل سپاهیان مهاجم جنگید تا کشته شد. شجاعت و بی پروائی او حّجت را 
بر آن داشت که او را رستم علی نام نهد. او تنها دختر بابی نبود که در لباس 

مردان به مبارزان بابی پیوسته بود.۱۶۲
پیشروی کند سپاهیان مقامات دولتی در تهران را بر آن داشت که قوای 
امدادی به زنجان اعزام کنند.۱۶۳ در ۱۵ رمضان/۲۶ ژوئیه، یک فوج که تازه 
وارد زنجان شده بود همراه با نیروهای نظامی دیگر و قوای چریک حملۀ 

گزارش استیونز به پالمرستون، ۳۱ ژوئیۀ ۱۸۵۰؛ گزارش ابوت به شیل، ۳۰ اوت ۱۸۵۰، به   ۱۶۰
نقل از Momen, Bábí and Bahá’í Religions, pp. 117–18. هم چنین ن. ک. به عبداالحد 

.Browne, “Personal Reminiscences,” p. 811 زنجانی، تاریخ، برگ ۲۰الف؛
سپهر، ناسخ التّواریخ، ج۳، ص۱۰۶۲.  ۱۶۱

 Nabil, Dawn-Breakers, pp. 549–52, حسین زنجانی، تاریخ، برگ های ۱۷ب–۱۸الف؛  ۱۶۲
Browne, “Personal Reminis- 559؛ عبداالحد زنجانی، تاریخ، برگ های ۱۵ب–۱۶ب؛
cences,” pp. 802–03. سپهر فّعالّیت های یک دختر بابی پانزده یا شانزده ساله را ذکر کرده 
که پیکارگران بابی را یاری می رساند )ناسخ التّواریخ، ج۳، ص۱۰۶۶(. بعید نیست که او 

غیر از رستم علی بوده است.
۱۶۳ سپهر، ناسخ التّواریخ، ج۳، ص۱۰۶۲.
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اّما  کنند  فتح  را  بابی  از سنگرهای  دیگر  موّفق شدند یکی  نموده  جدیدی 
حدود پنجاه سرباز کشته و زخمی شدند.۱۶۴

امیر کبیر مصّمم بود که مقاومت بابیان را به سرعت درهم شکند. وی 
اسیر  و  مغلوب  روز  چند  عرض  در  حّجت  اصحاب  اگر  که  فرستاد  پیغام 
نگردیده و به تهران فرستاده نشوند فرماندهان لشکر را به سختی تنبیه خواهد 
کرد. در روز ۲۵ رمضان/۵ اوت قوای دولتی به همراه نیروهای داوطلب از 
اّما  کنند  رخنه  بابی ها  مواضع  در  نمودند  کوشش  دیگر  بار  شهر  مردم  بین 
نتیجه ای قاطع به دست نیاوردند. از دو طرف بسیاری در این جدال کشته 

شدند.۱۶۵
در حدود این زمان بازار زنجان به آتش کشیده شد. بازار از سمت شرقی 
شهر تا حصار غربی آن امتداد داشت. بعد از شروع مخاصمات، بازار با یک 
دیوار ساختگی به دو قسمت تقسیم شده بود. مطابق تواریخ دولتی بابی ها 
بازار را آتش زدند. این امر محتمل است زیرا این آتش سوزی مردم شهر را به 
و  تعمیر  را  خود  سنگرهای  تا  داد  فرصتی  بابیان  به  و  داشت  مشغول  خود 
تقویت کنند. به عالوه بابیان قباًل آنچه از آذوقه و مواّد خوراکی در دّکان های 
خود داشتند به قلعه انتقال داده بودند. آن طرف بازار که در قسمت شرقی 
زنجان یعنی محدودۀ بابی ها قرار داشت تعطیل بود ولی در قسمت غربی که 
در دست اهالی مسلمان شهر بود هنوز برخی مغازه ها باز بودند. از این رو 
شاید بابی ها در درجۀ اّول از این آتش سوزی منفعت برده باشند. اّما مطابق 
نوشتۀ میرزا حسین زنجانی، ۳۲۰ دّکان متعّلق به بابیان را نیز آتش زدند. متن 
تاریخ او می رساند که مسلمانان و بابیان هر دو در شروع حریق سهم داشتند. 
صرف نظر از اینکه چه گروهی عامل آن بود، این آتش سوزی سبب شد که 

حدود دو هفته جنگ و جدال متوّقف گردد.۱۶۶
میرپنج  خان  محّمد  کبیر  امیر  جنگ،  آغاز  از  پس  روز  نود  به  نزدیک 
بیگلربیگی سابق تبریز را با ۳۰۰۰ سرباز و شش توپ و دو خمپاره اعزام کرد. 

همانجا، صص۱۰۶۲–۱۰۶۳.  ۱۶۴
همانجا، ص۱۰۶۳.  ۱۶۵

 Browne, برگ ۱۱ب؛  تاریخ،  زنجانی،  ۹الف؛ عبداالحد  برگ  تاریخ،  زنجانی،  حسین   ۱۶۶
Personal Reminiscences,” pp. 792–93“. سپهر، ناسخ التّواریخ، ج۳، صص۱۰۶۰، ۱۰۶۳. 

مقایسه کنید با هدایت، روضة الّصفاء، ج۱۰، ص۴۴۹.
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نامبرده در ۸ شّوال/۱۷ اوت به زنجان رسید.۱۶۷ محّمد خان تا پایان محاصره 
سمت فرماندۀ قوای دولتی را داشت. در همان شب ورودش بمباران سنگین 

مواضع بابی ها آغاز شد.۱۶۸
زنان و حّتی کودکان بابی در جنگ به مردان کمک می کردند. نبیل موّرخ 

بهائی می نویسد:

قلعه  استحکامات  تقویت  و  تعمیر  به  مرد  و  زن  قلعه  اصحاب 
می پرداختند. در اوقات فراغت از کار به دعا و نماز مشغول می شدند. 
تمام هّمت خود را بر این گماشته بودند که پناه و قلعۀ محکم خود 
را از هجوم اعداء نگهداری کنند. قیام و اقدام زن ها کمتر از مردها 
نبود. همه از پیر و جوان وضیع و شریف با مردها شرکت داشتند. 
به  می کردند  پرستاری  را  مریض ها  می پختند  نان  می دوختند  لباس 
زخمی ها رسیدگی می نمودند ]استحکامات را ترمیم می نمودند[ و 
از گوشه و کنار گلوله ها و تیرهائی را که دشمنان انداخته بودند جمع 
می کردند.]...[ مردان را در حین دفاع به پایداری و استقامت وادار 
می نمودند. اطفال قلعه نیز در این گونه مساعدت ها شرکت داشتند و 

مانند مادران و پدران خود به انجام امور می پرداختند.۱۶۹

محّمد خان تا اواخر اوت موّفق شده بود دیوار شمالی شهر را از تصّرف 
شهر  شرقی  جنوب  قسمت  در  رانده  عقب  به  را  آن ها  و  آورد  بدر  بابی ها 

التّواریخ، ج۳، صص۱۰۶۳–۱۰۶۴؛ هدایت، روضة الّصفاء، ج۱۰، ص۴۵۰؛  سپهر، ناسخ   ۱۶۷
محّمد صادق ضیائی، ˝سندی راجع به شورش بابیان زنجان،˝ یغما، سال ۲۰، شمارۀ ۳ 
ژوئیۀ   ۳۱ به سنیاوین،  دالگوروکف  به گزارش  )۱۳۴۶ ش(، ص۱۶۴. هم چنین ن. ک. 
 Mikhail Sergeevich Ivanov, از  نقل  به  )گریگوری(،   ۱۸۵۰ اوت  )یولیائی(/۱۲   ۱۸۵۰
Babidskie vosstaniya v Irane (1848–1852) (Moscow: Trudy Instituta Vostokvedeni-
 .Momen, Bábí and Bahá’í Religions, p. 118 مقایسه کنید با .ya XXX, 1939), p. 154
تاریخ این گزارش در مأخذ اخیر صحیح ضبط نشده و یک روز اختالف دارد. محّمد خان 

میرپنج بعدًا لقب امیر تومان گرفت.
Nabil, Dawn-Breakers, pp. 557–58. مقایسه کنید با حسین زنجانی، تاریخ، برگ های   ۱۶۸

۱۲الف–۱۲ب.
نبیل زرندی، مطالع االنوار: تاریخ نبیل زرندی، ترجمه و تلخیص عبدالحمید اشراق خاوری   ۱۶۹
)دهلی نو: مرآت، ۲۰۱۰ م(، ص۴۷۳؛ Nabil, Dawn-Breakers, p. 563. متن فارسی نقل 
شده در باال کمی اصالح شده است ولی هنوز با متن ترجمۀ انگلیسی تاریخ نبیل قدری 

اختالف دارد.
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محصور کند. وی اکنون می توانست از برج هائی که اخیرًا تصّرف کرده بود و 
از داخل شهر مواضع بابیان را زیر آتش گیرد. اصحاب حّجت حال تنها یک 
از ناظران شکست آن ها  چهارم شهر را در تصّرف داشتند. به نظر بسیاری 
نزدیک بود. اّما کنسول انگلیس کیث ابوت نظر دیگری داشت. نامبرده در 
نامه ای که از اردوی لشکر در کنار زنجان نگاشته مشاهدات خود را چنین 

بازگو کرده است:

به نظر می رسد که بابیان با عزمی جزم و مهارتی بسیار به مقاومت 
پرداخته اند. این طایفه سنگر ساخته و در تمام خانه های محّلۀ خود 
مزغل درست کرده اند و لذا اگرچه تعدادشان اکنون به عّلت فرار و 
تلفات شدیدًا تقلیل یافته و گفته می شود که در بین آن ها بیش از ۳۰۰ 
مرد جنگی باقی نمانده است ولی موضعشان چنان قوی است که 

بدون شک راندن آن ها امری بسیار دشوار خواهد بود.۱۷۰

محّمد خان یک بار سعی کرد با خدعه و نیرنگ به بابیان بقبوالند که 
ناصرالّدین شاه تصمیم گرفته از محاصرۀ زنجان دست بردارد و قوای دولتی 
می خواهند به جنگیدن خاتمه دهند. لذا پیکار را موقوف نمودند و قرآن مهر 
کرده برای حّجت فرستادند و از او دعوت کردند هیئتی از بابیان را برای 
مالقات محّمد خان گسیل دارد. اگرچه حّجت بر این باور بود که فرماندۀ 
حفظ  جهت  به  گرفت  تصمیم  ولی  بابی هاست  فریب  قصدش  صرفًا  سپاه 
حرمت قرآن دعوت او را اجابت کند. چند بابی سالخورده به همراه نه پسر 
کوچک به نمایندگی حّجت انتخاب شدند اّما پس از ورود به اردوی لشکر 

به دستور محّمد خان توقیف گردیدند.۱۷۱
بعد از ورود عزیز خان مکری در اواخر اوت، فرماندهان سپاه بار دیگر 
کوشیدند بابیان را ترغیب کنند از جنگیدن دست بردارند. عزیز خان سردار 
کّل عساکر ایران بود و مستقیمًا زیر نظر امیر کبیر انجام وظیفه می نمود. وی 
برای مالقات ولیعهد روسّیه راهی ایروان بود. امیر به این امید که شاید عزیز 

.Momen, Bábí and Bahá’í Religions, p. 118 نامه به شیل، ۳۰ اوت ۱۸۵۰، به نقل از  ۱۷۰
 .Nabil, Dawn-Breakers, pp. 563–66 حسین زنجانی، تاریخ، برگ های ۱۸الف–۱۹الف؛  ۱۷۱
میرزا حسین زنجانی هم چنین نوشته که محّمد خان برخی از این بابیان را به عذابی شدید 

کشت.
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خان بتواند به سرعت ماجرای زنجان را فیصله دهد او را مأمور کرده بود که 
در مسیرش به ایروان فرماندهی جنگ را در زنجان بر عهده گیرد. عزیز خان 
ابتدا دستور داد برخی از اسرای بابی را آزاد کنند.۱۷۲ اّما چون به رغم این 
امر، بابیان به نبرد ادامه دادند حمله ای آغاز کرد اّما طولی نکشید که ناگزیر 
منصرف شد. ولی دستور داد تمام اسرای بابی را بکشند.۱۷۳ عزیز خان مّدت 

کوتاهی در زنجان ماند و بدون آنکه موّفقّیتی کسب کند شهر را ترک کرد.
در اواخر اوت شش توپ سنگین و مهّمات از تهران به زنجان فرستاده 
شد.۱۷۴ حدودًا در این زمان امیر کبیر سه نفر از فرماندهان سپاه را به عّلت 
عدم موّفقّیت در سرکوب بابیان معزول نمود.۱۷۵ علمای زنجان یکی از این 
سه را مّتهم کرده بودند که بابی شده است و امیر ظاهرًا به او بدگمان شده 
بود. عزل آن ها ضمنًا اخطاری بود به فرماندهان دیگر که امیر را با کسی سر 
شوخی نیست. روش و سلوک امیر کبیر از نامه ای که به میرزا ابراهیم خان 
نامه  این  در  امیر  است.  نمایان  نیز  نوشته  خمسه  فوج  سرتیپ  مظّفرالّدوله 
بارۀ مّلا  اگر در  را تهدید کرده که  سرتیپ و هم چنین حاکم و محّمد خان 
محّمد علی ˝ملعون˝ )یعنی حّجت( اهمال و غفلتی اّتفاق افتد هر سه مقّصر 

خواهند بود و دستور داده که کشته یا زندۀ حّجت باید در دست باشد.۱۷۶
با ادامۀ بمباران قلعه، تلفات بابیان اوج گرفت ولی از جنگ باز نایستادند 
و این امر بیش از پیش بر آشفتگی خاطر امیر کبیر افزود. در اواخر نوامبر، 
امدادی  ˝قوای  که  کرد  گزارش  تبریز  در  انگلیس  کنسول  استیونز  ریچارد 
بزرگی˝ راهی زنجان بود و نوشت که امیر کبیر ˝تخریب شهر و قتل عام اهالی 
فوج  دسامبر  اوائل  در  است.˝۱۷۷  کرده  تصویب  باشد  ضروری  چنانچه  را 

سپهر، ناسخ التّواریخ، ج۳، ص۱۰۶۴.  ۱۷۲
 ۲۳ سنیاوین،  به  دالگوروکف  گزارش  ضمیمۀ  روس،  سفارت  منشیان  از  یکی  ۱۷۳ گزارش 
Ivanov, Babidskie voss- ۱۸۵۰ )یولیائی(/۵ اکتبر ۱۸۵۰ )گریگوری(، به نقل از  سپتامبر

.Momen, Bábí and Bahá’í Religions, pp. 119–20 ؛taniya v Irane, pp. 154–56

نامۀ ابوت به شیل، ۳۰ اوت ۱۸۵۰، به نقل از  ۱۷۴
Momen, Bábí and Bahá’í Religions, p. 118.

ن. ک. به سپهر، ناسخ التّواریخ، ج۳، ص۱۰۶۵.  ۱۷۵
سیروس غنی، یادداشت های دکتر قاسم غنی، ج۶ )تهران: زّوار، ۱۳۶۷ ش(، ص۳۵۷.   ۱۷۶

در این مأخذ، نام مخاطب نامه به خطا ظفرالّدوله ضبط شده است.
۱۷۷ گزارش به پالمرستون، ۲۹ نوامبر ۱۸۵۰، به نقل از

Momen, Bábí and Bahá’í Religions, p. 121.
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گّروس موّفق شد قلعۀ علی مردان خان را تسخیر کند و بدین ترتیب فتحی 
عظیم نصیب قوای دولتی گردید.۱۷۸ این فوج قباًل در طّی پیکار علیه ساالر، 
پیروزی های بزرگی برای دولت مرکزی به دست آورده بود. سپاهیان هم چنین 
حدود صد زن و کودک بابی را به اسارت گرفتند و آن ها را ˝به اردو آورده و 

تسلیم سربازان نمودند.˝۱۷۹
بعد از فتح قلعه، تنها خانۀ حّجت و چند خانۀ مجاور آن در دست بابیان 
باقی مانده بود اّما هنوز به شّدت به مقاومت خود ادامه می دادند.۱۸۰ از منابع 
بهائی و ازلی برمی آید که در این زمان حّجت به اصحاب خود اجازه داد به 
سپاهیان حمله کنند تا آن ها را از خانه های نزدیک برانند. تا این زمان بابی ها 
نبردشان کاماًل دفاعی بود. خود حّجت شمشیر در دست به یاری همرزمان 
پرداخت ولی در یکی از حمالت تیری به بازویش اصابت کرد و در فاصلۀ 
کمابیش یک هفته در اثر جراحتش درگذشت )حدود ۲۹ دسامبر ۱۸۵۰(.۱۸۱ 
خاک  با  توپ  آتش  با  دیگری  از  بعد  یکی  حّجت  بیت  مجاور  خانه های 
یکسان شد. تا ۶ ژانویۀ ۱۸۵۱ بابیان باقیمانده سالح خود را از کف نهاده 
بودند. فرماندهان لشکر قسم یاد کرده بودند که به آن ها امان دهند و برای 

تأیید سوگند خود قرآن مهر کرده بودند.
از بابیان زخمی تقریبًا احدی از سرمای زمستان و سختی هائی که بر آن ها 
وارد آمد جان بدر نبرد. رزم آوران بابی را که تسلیم شده بودند و یا از قبل در 
اسارت بسر می بردند و شمارشان به هفتاد و شش می رسید اغلب نیزه پیش 

۱۷۸ نبیل نوشته که گلوله ای به بازوی حّجت اصابت کرد که سبب شد مدافعان بابی به سوی 
کنند  باز  قلعه  داخل  به  را  راه خود  زور  با  تا  یافتند  فرصتی  سپاهیان  لذا  و  شتافتند  او 
(Dawn-Breakers, pp. 569–70). اّما از شواهد موجود برمی آید که حّجت مّدتی بعد از 

سقوط قلعه مجروح شده است.
گزارش استیونز به شیل، ۹ دسامبر ۱۸۵۰، به نقل از  ۱۷۹

Momen, Bábí and Bahá’í Religions, p. 121.

 ۱۸۵۰ دسامبر  )یولیائی(/۲۳   ۱۸۵۰ دسامبر   ۱۱ قفقاز،  فرمانفرمای  به  آنیچکوف  گزارش   ۱۸۰
.Momen, Bábí and Bahá’í Religions, p. 121 گریگوری(، به نقل از(

Browne, “Personal Reminiscences,” pp. 811– عبداالحد زنجانی، تاریخ، برگ ۲۰الف؛  ۱۸۱
12؛ حسین زنجانی، تاریخ، برگ ۲۰الف؛ سپهر، ناسخ التّواریخ، ج۳، صص۱۰۶۸–۱۰۶۹؛ 
 Momen, Bábí and Bahá’í Religions, گزارش فریه به دالئیّته، ۲۴ ژانویۀ ۱۸۵۱، به نقل از
Browne, Táríkh-i-Jadíd, p. 161. نبیل نوشته که حّجت در ۵ ربیع االّول  pp. 122–23؛ 
Dawn-Break-) ۹/۱۲۶۷ ژانویۀ ۱۸۵۱ پس از نوزده روز تحّمل درد جراحت وارده درگذشت
ers, p. 573). این تاریخ نمی تواند صحیح باشد. خبر مرگ حّجت تا شب ۳ ربیع االّول 

۷/۱۲۶۷ ژانویۀ ۱۸۵۱ به سّید مجتهد رسیده بود. ن. ک. به ضیائی، ˝سندی،˝ ص۱۶۴.
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آزاد شدند.۱۸۲  و  و معدودی عفو  توپ گذاشتند  دهانۀ  به  را  برخی  کردند. 
برخی از مردان بابی به همراه معدودی که بعد از پایان جنگ اسیر گردیدند 
به تهران فرستاده شدند. چهار نفر از اینها در پایتخت در تاریخ ۲۸ ربیع الّثانی 
۲/۱۲۶۷ مارس ۱۸۵۱ اعدام شدند.۱۸۳ زنان و کودکان بابی را به اسطبل خانۀ 
میرزا ابوالقاسم زنجانی از مجتهدین بزرگ شهر منتقل کردند. در آنجا پیش 
از آنکه آن ها را به بستگان مسلمان خود بسپارند مجبورشان کردند که از دین 
خود تبّری جویند. هم چنین هر آنچه اشیای قیمتی هنوز در دستشان مانده بود 
اعضای  از  درگذشتند.  آنجا  در  بابی  کودکان  از  بعضی  گرفتند.  آن ها  از 
خانوادۀ حّجت آن هائی که جان سالم بدر برده بودند به شیراز فرستاده شدند.
واقعۀ زنجان کمابیش به نابودی جامعۀ بابی انجامید. بازماندگان وحشت 
داشتند که بگویند بابی هستند. لذا بسیاری جذب جامعۀ مسلمان شهر شدند. 
وقتی که ادوارد براون ایرانشناس انگلیسی در نوامبر ۱۸۸۷ از زنجان دیدار 

کرد آثار ویرانی حاصله از این جنگ هنوز باقی بود.

تحلیل مقاصد حّجت و بابیان زنجان

زنجان در نیمۀ راه تهران به تبریز واقع است. تبریز مرکز والیت آذربایجان 
و مقّر ولیعهد و بزرگ ترین شهر کشور بود. هم تبریز و هم تهران مرکز تجّمع 
سپاهیان کثیری بود. شیل در گزارشی که یک ماه بعد از رسیدن اخبار زد و 
خوردهای زنجان به تهران نوشته راجع به موقعّیت زنجان چنین اظهار نظر 
کرده است: ˝بسیار عجیب است که در زنجان که تمام قوای نظامی تهران و 
آذربایجان در نزدیکی آن است باید کوششی برای شورش صورت گیرد.˝۱۸۴ 
احتمال اینکه طغیانی در زنجان به موّفقّیت انجامد ابدًا وجود نداشت. این 

مطلب هم بر بابی ها و هم بر مقامات دولتی روشن بود.
مقامات  نگرانی  اسباب  زنجان  بابیان  جنگ،  شروع  از  قبل  مّدت ها 

ژانویۀ   ۶ پالمرستون،  به  شیل  گزارش  صص۱۰۶۸–۱۰۶۹؛  ج۳،  التّواریخ،  ناسخ  سپهر،   ۱۸۲
 Momen, Bábí and از  نقل  به   ،۱۸۵۱ ژانویۀ   ۲۵ پالمرستون،  به  استیونز  گزارش  ۱۸۵۱؛ 
Bahá’í Religions, p. 123. سپهر بی پرده نوشته که قول حاکم که بابیان را به جان امان 

خواهد داد خدعه بود.
۱۸۳ روزنامۀ وقایع اتّفاقیّه، جمعه، ۳ جمادی االّول ۷/۱۲۶۷ مارس ۱۸۵۱، ص۱.

۱۸۴ گزارش به پالمرستون، ۲۵ ژوئن ۱۸۵۰، به نقل از
Momen, Bábí and Bahá’í Religions, p. 115.
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دولتی در پایتخت شده بودند. در مارس ۱۸۴۹ در بحبوحۀ نبرد شیخ طبرسی، 
نظر  اظهار  زنجان  در  بابی ها  تعداد  به  راجع  بارۀ شایعاِت  در  دالگوروکف 
کرده و نوشت که صرف حضورشان خطری است که می تواند نظم عمومی را 
و  زد  اّولین  بروز  از  قبل  ماه  دو  حدود  یعنی  بعد  سال  یک  کند.۱۸۵  مختل 
خوردها، نوشت که در زنجان ˝شمار ]بابی ها[ به ۲۰۰۰ نفر می رسد و عقایدی 
که در بین مردم منتشر می کنند سبب ایجاد نارضایتی عمومی است.˝۱۸۶ در 
بارۀ تعداد بابی ها و فّعالّیت های آن ها گزارش های اغراق آمیز و ساختگی نیز 
به پایتخت می رسید. تاریخ های رسمی این دوره شمار بابیان شهر و روستاهای 
زنجان را بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ نفر تعیین کرده اند.۱۸۷ هم چنین سپهر موّرخ دربار 
بابیان را مّتهم به شراکت ˝اموال و ازواج˝ نموده مّدعی است که بسیاری به 
علمای  احتمااًل  بودند.۱۸۸  پیوسته  حّجت  به  مسلمانان  زنان  و  اموال  طمع 
زنجان و شاید حّتی حاکم منشأ این روایات بوده اند. اگرچه ماهّیت اغراق آمیز 
آن ها ممکن است بر امیر کبیر روشن بوده باشد اّما چنین روایاتی ناگزیر سبب 

نگرانی شدید مقامات دولتی در تهران می شده است.
در  ساالر  طغیان  مرکزی  دولت  جنگ،  شروع  از  قبل  کوتاهی  مّدت 
خراسان را به نحوی قاطع و نهائی درهم شکسته بود و در نتیجه بخش نسبتًا 
عظیمی از قوای نظامی کشور فراغت یافته بود. به این ترتیب زمان شروع 
جنگ به سود بابی ها نبود. حّجت در اوائل سال ۱۸۴۹ یعنی زمانی که هنوز 
نبرد شیخ طبرسی در جریان بود به زنجان بازگشته بود.۱۸۹ بعضی از بابیان 
زنجانی قباًل به مازندران رفته بودند تا به مدافعان قلعۀ شیخ طبرسی ملحق 
شوند. برخی دیگر در خفا به تدارک آالت حرب مشغول شده بودند چون 
پیش بینی می کردند که در زنجان جنگ شود.۱۹۰ اگر قصد حّجت این بود که 
شورش به پا کرده شهر را به تصّرف خود درآورد، خیلی بیشتر امکان موّفقّیت 

گزارش به نسلرود، ۷ مارس ۱۸۴۹، به نقل از همانجا، ص۱۱۴.  ۱۸۵
گزارش به نسلرود، ۱۴ مارس ۱۸۵۰، به نقل از همانجا.  ۱۸۶

۱۸۷ هدایت مّدعی شده که حّجت بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ نفر از شهر و بلوک دور خود جمع کرده 
الّصفاء، ج۱۰، ص۴۴۸( و سپهر نوشته که تعداد پیروان حّجت بیش و کم  بود )روضة 

۱۵۰۰۰ نفر بود )ناسخ التّواریخ، ج۳، ص۱۰۵۹(.
۱۸۸ ناسخ التّواریخ، ج۳، ص۱۰۵۹.

همانجا.  ۱۸۹
حسین زنجانی، تاریخ، برگ ۶الف.  ۱۹۰
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اقدام  کار  این  به  نبرد شیخ طبرسی  و  بحبوحۀ طغیان ساالر  در  اگر  داشت 
می کرد. اّما او بعد از برگشت به زنجان به هیچ وجه نکوشید قیامی به راه 

اندازد.
مجدالّدوله که ˝مردی ظالم، بی کیاست و پر غیظ بود˝۱۹۱ از طرف امیر 
کبیر مخصوصًا مأمور شده بود حّجت را دستگیر کرده و به تهران بفرستد، اّما 
تا مّدت زیادی علیه حّجت اقدامی نکرد. وقتی که عاقبت کوشید حّجت را 
دستگیر کند قطعًا اطمینان داشت که موقعّیتش در جنگی که با بابی ها پیش 
می آمده بسیار محکم است. پس از اینکه اقدامش بی ثمر ماند دستور داد که 
جمع آوری  به  خود  و  شوند  خارج  بابیان  محّله های  از  شهر  مسلمان  اهالی 
رسیدن  روی  می توانست  پرداخت. حاکم  زنجان  اطراف  از  قوائی چریکی 
قوای نظامی از خارج نیز حساب کند. اگرچه معلوم نیست که امیر کبیر در 
این خصوص حاکم را از قبل خاطرجمع کرده باشد، ولی می دانیم که امیر به 
محض دریافت اخبار حوادث زنجان قوای نظامی اعزام نمود. عکس العمل 
˝موردی  را  آن  تهران  در  انگلیس  مختار  وزیر  که  نمود  نظر  او چنان جلب 

بی سابقه در ایران از سرعت عمل نظامی˝ تعبیر نمود.۱۹۲
اقدام مجدالّدوله به دستگیری حّجت عکس العملی بود در برابر عمل 
فرستادۀ حّجت که همکیش خود را جبرًا از زندان آزاد کرد. حامیان حّجت 
بدون شک اندیشیده بودند که اقدام آن ها محتماًل عکس العملی از طرف 
حاکم در پی خواهد داشت ولی احتمال دارد که ماهّیت آن عکس العمل را 
پیش بینی نکرده بودند. اّما قطعًا برای آن ها واضح بوده که جدال با حاکم به 
دخالت حکومت مرکزی منجر شده و این امر جز شکست آن ها نمی توانسته 
نتیجه ای داشته باشد. جنگی که بابیان یک طرف آن بودند با شورش های 
مردمی علیه حاکمان محّلی که در دورۀ قاجار امری چندان غیرعادی نبود 
حاکم  این،  از  پیش  سال  سه  زنجان،  شهر  خود  در  داشت.  تفاوت  بسیار 
مقامات  بود.  فرار شده  به  ناگزیر  مردم  اثر حملۀ  در  منفور شهر  و  سنگدل 
مردم شهر  علیه  بر  بودند  گرفته  تصمیم  قضّیه  بررسی  از  بعد  مرکزی  دولت 

191  Walbridge, “Babi Uprising in Zanjan,” p. 352.

گزارش شیل به پالمرستون، ۲۵ مه ۱۸۵۰، به نقل از  ۱۹۲
Momen, Bábí and Bahá’í Religions, p. 115.



باب و جامعۀ بابی ایران  ۳۱۴

اقدامی نکنند و به جای آن حاکم جدیدی تعیین نمایند.۱۹۳ اّما برای اینکه 
یک قیام مردمی به پیروزی انجامد حمایت علما و یا الاقّل بی طرفی آن ها 
ضروری بود. ولی چنین چیزی در مورد بابی ها محال بود. به عالوه، بعد از 
بابیان صرفًا  برابر  در  کبیر  امیر  یزد، موضع  اغتشاشات  و  نبرد شیخ طبرسی 
سخت تر شده بود. لذا برای بابیان زنجان بدیهی بود که جنگ با حاکم محّلی 
به دخالت دولت مرکزی منتهی خواهد شد و تا قلع و قمع کامل بابی ها ادامه 
دولت  با  شروع جنگ  از  او  مریدان  و  حّجت  ترتیب  بدین  یافت.  خواهد 
محّلی نفعی نمی بردند. اّما حاضر بودند برای اینکه نگذارند یک بابی بیگناه 

در زندان حاکم به تدریج تباه شود خطری را بر خود بخرند.
شمار زیاد بابیان در زنجان اسباب نگرانی شدید امیر کبیر بود. ظاهرًا او 
بر این تصّور بود که با از بین بردن حّجت می تواند وضعّیتی را که ممکن بود 
به بحران انجامد بی خطر سازد. اّما به هیچ وجه مایل نبود سبب آغاز جنگی 
پرهزینه شود. صرف نظر از اینکه امیر در ابتدا چه امیدهائی در دل داشت و 
چه حساب هائی با خود می نمود، بعد از آغاز مخاصمات، هدف او نابودی 
کنسول  استیونز  گزارش  به  ذکر شد،  قباًل  که  گردید. همچنان  بابی ها  کامل 
انگلیس در تبریز در اواخر جنگ ˝امیر نظام تخریب شهر و قتل عام اهالی را 

چنانچه ضروری باشد˝ تصویب کرد.۱۹۴
در  خونین  جنگی  که  نداشتند  عالقه ای  کدام  هیچ  کبیر  امیر  و  بابی ها 
زنجان روی دهد، اّما این مطلب در مورد طرف دیگر این جدال یعنی علمای 
زنجان صدق نمی کرد. علما به نحوی سازش ناپذیر مخالف آئین بابی بودند 
و با حّجت نیز سابقۀ دشمنی داشتند و به هیچ چیز جز سرکوب کامل بابی های 
زنجان راضی نمی شدند. اگر حّجت قبول می کرد که او را دستگیر کنند و اگر 
تا حّد زیادی اسباب رضایت خاطر  امری را می پذیرفتند،  او چنین  مریدان 
علما فراهم می شد اّما حّتی اگر حّجت هم از میان می رفت علما باز هم وجود 
یک جامعۀ بابی را در شهر برنمی تافتند. بدون شک علما پیش بینی می کردند 
که حامیان حّجت حاضر نخواهند شد او را با خّفت و خواری به دست آن ها 
تسلیم کنند و می دانستند که بسیاری از آن ها ترجیح می دهند برای امری که به 
سپهر، ناسخ التّواریخ، ج۲، صص۹۱۳–۹۱۴؛ اّطالعات، ۲۰ آذر ۱۱/۱۳۵۴ دسامبر ۱۹۷۵،   ۱۹۳

.Walbridge, “Babi Uprising in Zanjan,” p. 348, n. 32 ص۱۰؛
گزارش به پالمرستون، ۲۹ نوامبر ۱۸۵۰، به نقل از  ۱۹۴

Momen, Bábí and Bahá’í Religions, p. 121.
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آن ایمان دارند تا پای مرگ بجنگند. با وجود این علما حاضر بودند چنانچه 
فرصتی یابند به هر قیمتی شده بدعت بابی را در زنجان محو کنند.

طبق نوشتۀ میرزا حسین زنجانی، به اصرار علما بود که حاکم در مه ۱۸۵۰ 
تصمیم گرفت حّجت را دستگیر کند.۱۹۵ بزرگ ترین عالم زنجان یعنی سّید 
مجتهد در روزی که اقدام برای دستگیری حّجت صورت گرفت در حکومتخانه 
بود و در قتل اسیر بابی که او را به آنجا آوردند شرکت جست.۱۹۶ سّید مجتهد 
آن را حّتی بر زنان فرض دانست و ذکر  فتوا به جهاد علیه بابیان داد و بعدًا 
به کسب  نیازی  بابی ها  علیه  در جهاد  برای شرکت  مسلمان  زنان  که  نمود 
اجازه از شوهران خود نداشتند.۱۹۷ هم چنین شّکی نیست که اگر علما از قبل 
به حاکم اطمینان نداده بودند که علیه بابی ها جهاد اعالن خواهند کرد او 

علیه حّجت اقدامی صورت نمی داد.
بابی ها به نوبۀ خود علما را برای شروع جنگ مقّصر می شمردند. این 
مطلب از نامه ای که حّجت بعد از تقسیم شهر به دو بخِش متخاصم خطاب 
به یکی از علمای زنجان نوشته نمایان است. حّجت در این نامه علما را مّتهم 
می کند که حاکم را فریفتند. به عبارت دیگر می رساند که آن ها برای منفعت 
خود حاکم را برانگیختند تا به بابی ها حمله کند.۱۹۸ حّجت هم چنین می رساند 
که جنگ علما علیه بابی ها در هیچ مذهبی و هیچ یک از احکام خدا جایز 
شمرده نشده و می گوید که از بابی ها هیچ بدی به آن ها نخواهد رسید و از 
عالم مزبور که نامش ذکر نشده می خواهد که به حاکم بگوید قوائی را که 
جمع کرده پراکنده سازد و اضافه می کند که بابی ها حاضرند در رعّیتی خود 
برقرار باشند. حّجت هم چنین علما را مّتهم می کند که به شاه خیانت کرده 

صلح و آرامش مملکت را برهم زده اند.
بعید نیست که حّجت نامه هائی نظیر این نامه به علمای دیگر زنجان هم 

ظهور  مازندرانی،  فاضل  کتاب  در  نامۀ حّجت  به  ن. ک.  هم چنین  برگ ۶ب.  تاریخ،   ۱۹۵
برگ  تاریخ،  زنجانی،  عبداالحد  با  کنید  مقایسه   .۱۸۳ و  صص۱۸۲  بین  ج۳،  الحّق، 

.Browne, “Personal Reminiscences,” p. 783 ۷الف؛
حسین زنجانی، تاریخ، برگ ۷ب.  ۱۹۶

ن. ک. به عبارات اثری که سّید مجتهد در بحبوبۀ محاصرۀ زنجان تحریر کرده است، به   ۱۹۷
نقل از ضیائی، ˝سندی،˝ ص۱۶۴.

ن. ک. به عکس نامۀ حّجت به خّط خودش در کتاب فاضل مازندرانی، ظهور الحّق،   ۱۹۸
ج۳، بین صص۱۸۲ و ۱۸۳.
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نوشته باشد. اّما به درخواست او اعتنائی نشد. تماس با علما بدین صورت 
یکی از راه هائی بود که از طریق آن حّجت کوشید از ادامۀ خونریزی در شهر 
جلوگیری کند. وی هم چنین دو ماه که از آغاز جنگ گذشته بود از وزرای 
تبریز  در  انگلیس  موّقت  کنسول  و  تهران  در  بریتانیا  و  عثمانی  دول  مختار 
بود  کبیر مصّمم  امیر  اّما  کنند.۱۹۹  میانجیگری  درخواست کرد که در جنگ 
به  حّجت  نامه های  به  راجع  دالگوروکف  دهد.  ادامه  آخر  تا  را  جنگ 
همقطار انگلیسی من معتقد است  دیپلمات های خارجی در تهران می نویسد:̋ 
به مداخلۀ  وادار کرد  را  ایران  بتوان دولت  بود که  بسیار دشوار خواهد  که 

خارجی به نفع پیروان فرقۀ فوق رضایت دهد.˝۲۰۰
وقتی معلوم شد که بزودی جنگ درخواهد گرفت برخی از بابیان حّجت 
را رها کرده و به آن طرف شهر که مخصوص مسلمانان بود رفتند. معدودی 
حّتی به قوای دولتی پیوسته و با سایر بابیان به جنگ پرداختند.۲۰۱ اّما اکثر 
آن ها برگزیدند که در کنار حّجت بمانند و بجنگند. عزم آن ها معلول نیروی 
که  را  اّتحاد  و  وفاداری  پیوندهای  که  بود  آن ها  جدید  ایمان  از  حاصله 
سابقه اش به قبل از ایمان حّجت به آئین بابی می رسید تقویت می کرد. در 
حّجت˝ او در بین خلق بود. جنگیدن در کنار  نظر آن ها حّجت نمایندۀ قائم و̋ 
حّجت به منزلۀ جنگیدن برای امر قائم بود. بدین ترتیب برای بابیان زنجانی 
این جنگ از نظر دینی اهّمّیتی فوق العاده داشت. لذا وارد میدان نبرد شدند 
باز  پیکار  از  ولی  که سرانجام شکست خواهند خورد  اگرچه می دانستند  و 

نایستادند.
تا مّدتی بعد از تقسیم شهر به دو قسمت متخاصم، حّجت پیروان خود را 
هشدار  بود  پیش  در  که  وقایعی  به  راجع  آن ها  به  داده  قرار  طرف خطاب 
گفت که مبادا  می داد. میرزا حسین زنجانی می نویسد که حّجت به بابی ها 
غلبه  عالم  اهل  بر  شمشیر  قّوت  به  هستند  قائم  اصحاب  چون  کنند  خیال 
خواهند کرد؛ تذّکر داد که غلبۀ آن ها به انفاق جان و مال است؛ اخطار نمود 

گزارش شیل به پالمرستون، ۲۲ ژوئیۀ ۱۸۵۰؛ گزارش دالگوروکف به سنیاوین، ۲۶ سپتامبر   ۱۹۹
۱۸۵۰، به نقل از Momen, Bábí and Bahá’í Religions, pp. 116–17. هم چنین ن. ک. به 

براون، نقطة الکاف، صص۲۳۳–۲۳۴.
گزارش به سنیاوین، ۲۶ سپتامبر ۱۸۵۰، به نقل از  ۲۰۰

Momen, Bábí and Bahá’í Religions, p. 117.

سپهر، ناسخ التّواریخ، ج۳، صص۱۰۶۶–۱۰۶۷.  ۲۰۱
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که همان طور که در شیخ طبرسی پیش آمد همگی کشته خواهند شد؛ و گفت 
که هر کس طاقت این همه را ندارد به طرف مسلمانان برود. هم چنین توضیح 
داد که آنچه قرار بود پیش آید جزو فتنۀ آخرالّزمان بود.۲۰۲ شرح آقا عبداالحد 
نیز مانند تاریخ میرزا حسین نشان می دهد که حّجت از آغاز جنگ تا پایان 
آن به دفعات به اصحاب خود واضحًا گفت که آزادند میدان را ترک کرده 
یا اجبار  از روی خجالت  او نمی خواست که آن ها  برند.  را بدر  جان خود 

بمانند.۲۰۳
از منابع بهائی و ازلی محاصرۀ زنجان مشّخص است که جنگ بابی ها 
کاماًل جنبۀ دفاعی داشته. اصحاب حّجت به سپاهیان و قوای چریک که در 
گاه  هیچ  بودند  گرفته  داخل شهر سنگر  در  یا  زده  اردو  خارج حصار شهر 
ابتدا بابی ها  شبیخون نزدند، اگرچه این امر به ضرر آن ها تمام می شد. در 
قادر  شّک  بدون  حّجت  اصحاب  داشتند.  تصّرف  در  را  زنجان  از  نیمی 
بوده اند به دشمنان خود شبیخون زده آن ها را غافلگیر نمایند، اّما حّتی در 
منابع موجود به قلم نویسندگان مسلمان هم مطلقًا ذکری از چنین حمالتی 
از  اصحاب مخصوصًا  از  بعضی  زنجانی،  میرزا حسین  قول  مطابق  نیست. 
حّجت خواسته بودند که به آن ها اجازه دهد به سپاهیان شبیخون زنند ولی او 
تقاضای آن ها را رّد کرده بود.۲۰۴ هدف او از جنگ کاماًل دفاعی این بود که 
به مقامات دولتی و آن هائی که بر علیه بابی ها می جنگیدند واضحًا نشان دهد 

که اصحاب او قصدشان شورش و تصّرف شهر نبود.۲۰۵
تنها در اواخر جنگ و بعد از سقوط قلعۀ علی مردان خان بود که حّجت 
به اصحابش دستور داد به قوای دشمن که در حال پیشروی بود حمله کنند. 
کلمات  با  حمالت  این  از  زنجانی  عبداالحد  آقا  و  زنجانی  حسین  میرزا 
˝جهاد˝ و ˝قتال˝ یاد می کنند و آن ها را در برابر روش قبلی پیکار بابیان که آن 
که  می دهد  نشان  نوشته اند  که  می دهند. شرحی  قرار  می خوانند  ˝دفاع˝  را 

تاریخ، برگ ۸ب.  ۲۰۲
تاریخ، برگ ۱۸ب. مقایسه کنید با Browne, “Personal Reminiscences,” p. 808. ترجمۀ   ۲۰۳
براون از عبارت مورد نظر دقیق نیست. هم چنین ن. ک. به حسین زنجانی، تاریخ، برگ 

۱۹الف.
تاریخ، برگ ۱۱ب. این مسئله قبل از آمدن محّمد خان میرپنج در اوت مطرح شده بود.  ۲۰۴

همانجا.  ۲۰۵
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حّجت زمانی دستور به جهاد داد که شکست بابی ها قریب الوقوع بود.۲۰۶ 
چنانچه قباًل ذکر شد قوای دولتی هنگام فتح قلعه تعداد زیادی زن و کودک 
بابی را به اسارت گرفتند. سپاهیان همچنان که خانه های باقیماندۀ بابیان را 
یکی بعد از دیگری تسخیر و یا خراب می کردند تعداد بیشتری زن و دختر 
و  زنان  دیگر،  عبارت  به  می گرفتند.  اسارت  به  را  بابی  خردسال  و  جوان 
آقا  بودند. مطابق شرح  مانده  بی دفاع  قلعه  نتیجۀ سقوط  در  بابی  کودکان 
عبداالحد زنجانی، برخی از دختران و زنان بابی را به مردم زنجان و غیره 
فروختند یا به شهرها و روستاها به اسارت بردند. وی هم چنین می نویسد که 
دختران دوازده ساله را به یک قران خرید و فروش می کردند.۲۰۷ حّجت در 
به  شود،  کند  سپاهیان  پیشروی  امکان  حّد  تا  آنکه  برای  و  وضعّیتی  چنین 
آقا  و  حسین  میرزا  اگرچه  کنند.  حمله  دشمن  به  داد  اجازه  خود  اصحاب 
عبداالحد هر دو لغت جهاد را بکار برده اند ولی واضح است که پیکار بابیان 

صرفًا دفاعی بود.
سوای خودداری از شبیخون به سپاهیان، بابی های زنجان در اطاعت از 
فرمان حّجت، در جنگ نهایت انضباط را رعایت کردند. شرحی که شاهزاده 
میرزا  قول  از  وی  است.۲۰۸  مطلب  این  نمایانگر  نگاشته  میرزا  قلی  علی 
ابوالقاسم زنجانی که یکی از علمای طراز اّول شهر و از دشمنان اصلی بابیان 
بود نقل می کند که چند نفر از بابیان در یکی از کوچه های شهر در شب به 
این مجتهد برخورده بودند و قادر بودند او را بکشند ولی به این کار مبادرت 
ننموده و گفته بودند که مأمور نیستند. مطابق قول میرزا ابوالقاسم زنجانی، 

تاریخ،  زنجانی،  عبداالحد  ۲۰الف؛  ۹الف،  برگ های  تاریخ،  زنجانی،  حسین  میرزا   ۲۰۶
برگ های ۱۹ب–۲۰الف؛ Browne, “Personal Reminiscences,” pp. 810–12. ممکن است 
آقا عبداالحد زنجانی به تاریخ میرزا حسین زنجانی دسترس داشته است و توصیف او از 
پیکار بابیان در مراحل اّولّیه با عبارت دفاع و حمالت نهائی با عبارت جهاد شاید مبتنی 
تاریخ میرزا حسین  از  او در شرح خود ذکری  اّما  تاریخ میرزا حسین زنجانی باشد.  بر 

زنجانی نیاورده است.
.Browne, “Personal Reminiscences,” p. 808 تاریخ، برگ ۱۸ب؛  ۲۰۷

سال  در  نهاده  نام  ˝متنّبئین˝  که  را  خود  شرح  اعتضادالّسلطنه  میرزا  قلی  علی  شاهزاده   ۲۰۸
به  بابی هاست  به  راجع  مطالبی  که حاوی  اثر  این  از  است. بخشی  نوشته   ۱۸۷۸/۱۲۹۵
کوشش عبدالحسین نوائی در سال ۱۳۳۳ شمسی زیر عنوان فتنۀ باب )چاپ سّوم، تهران: 
بابک، ۱۳۶۲ ش( منتشر شده است. این اثر حاوی اّطالعات دست اّولی راجع به واقعۀ 
زنجان و حوادث بعد از سوء قصد به جان شاه در سال ۱۸۵۲ است. اّما در قسمت های 
دیگر این اثر که نگارنده به نبردهای بین بابیان و دولت پرداخته است محتویات ناسخ 

التّواریخ را تکرار کرده و اّطالعات جدیدی به دست نداده است.
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کاری  چنین  اّما  بکشند  را  زنجان  علمای  از  بسیاری  می توانستند  بابیان 
نکردند.۲۰۹

نحوۀ مبارزۀ بابیان دیدگاه ناظران را که همگی از آغاز اقدامات آن ها را 
صرفًا  مرکزی  دولت  نداد.۲۱۰  تغییر  بودند  کرده  تعبیر  دولت  علیه  شورش  به 
می خواست که با سرکوب بابیان به سرعت نظم را از نو برقرار کند. امیر کبیر 
نه مایل بود حوادثی را که به شعله ور شدن آتش جنگ در زنجان منجر شده 
بود بررسی کند و نه عالقه داشت ببیند چه اقداماتی احیانًا می تواند سبب 
برقراری آتش بس بین طرفین شود ولی البّته این امکان هم به عّلت موضع 
سخت علما اصاًل وجود نداشت. علمای زنجان در پی آن نبودند که با حّجت 
و پیروان بابی او صلح کنند. موضع آن ها راه حّلی را که در نظر دولت شاید 
از همۀ راه ها راحت تر می نمود مشّخص کرد و آن در هم کوبیدن کامل بابی ها 

بود.
بابیان  نبرد  دفاعی  کاماًل  جنبۀ  و مخصوصًا  موجود  شواهد  مجموع  در 
نبود که علیه دولت شورش کنند. درک  این  نشان می دهد که مقصد آن ها 
زنجان  علمای  از  یکی  به  نامۀ حّجت  در  از جمله  که  واقعه  این  از  بابیان 
منعکس شده است نیز مؤّید این مطلب است. اّما وقتی که جنگ آغاز شد 
معنای مذهبی فوق العاده ای برای بابیان یافت و عزمشان را جزم نمودند که 
والبریج  از خود دفاع کنند. همچنان که جان  با تمام قوا در مقابل دشمن 
نوشته است هدف نهائی بابیان در جنگ این بود که از سرمشق امام حسین 
و معدود اصحاب باوفای او پیروی کنند. آن ها ˝چاره ای نداشتند جز اینکه 
برای حفظ شرافت خود در نزد پروردگار بجنگند. راه دیگری وجود نداشت، 
نه به پیروزی امیدی بود نه به تسلیم شرافتمندانه.˝۲۱۱ بابیان چون قادر نبودند 
نتیجۀ جنگ را که از آغاز رقم خورده و بر همگان معلوم بود عوض کنند 
تصمیم گرفتند از این نبرد برای اعالن ایمان راسخ خود به ظهور قائم استفاده 
حسین  میرزا  تاریخ  مطابق  که  شود  ذکر  دارد  جا  اّما  باب، صص۷۲–۷۳.  فتنۀ  نوائی،   ۲۰۹
زنجانی، دو بابی شقاوت به خرج داده و لذا به امر حّجت از بین اصحاب طرد شده 
بودند. این دو نفر سپس به دشمن پیوسته بودند و بعدًا راهنمای یکی از فرماندهان لشکر 
)تاریخ،  رساند  قتل  به  را  حّجت  تا  بود  کرده  رخنه  بابی ها  مواضع  به  که  بودند  شده 

برگ های ۱۴ب–۱۵الف(.
برای مثال ن. ک. به گزارش شیل به پالمرستون موّرخ ۲۵ ژوئن ۱۸۵۰ که در ابتدای این   ۲۱۰

بخش از مقالۀ حاضر نقل شد.
211 “Babi Uprising in Zanjan,” p. 353.
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کنند.

نتیجه گیری

نتیجۀ  در  بابیان  و  دولتی  قوای  بین  نبردهای  معاصران  نظر  در  اگرچه 
کوشش بابیان به شورش پیش آمد اّما بررسی دقیق مدارک و شواهد موجود 
این نظر را تأیید نمی کند. اّدعای قائمّیت و مظهرّیت باب و اقدام پیروان او 
به نشر آئین جدید تهدیدی برای موقعّیت علما بود و از سلطه و نفوذ آنها 
می کاست. به تدریج که آئین بابی انتشار یافت و اّدعای باب بهتر درک شد، 
بر شّدت مخالفت علما با نهضت بابی و حمالت بر بابی ها افزوده شد و این 
حمالت غالبًا عکس العملی را از سوی آن ها در پی داشت. این حوادث به 
اغتشاش  بانی  را  بابیان  و  شد  دولتی  مقامات  نگرانی  اسباب  خود  نوبۀ 

شمردند.
با درگذشت محّمد شاه، کشور در گرداب هرج و مرج فرو رفت و در آن 
اوضاع و احوال، بابیانی که در حال عبور از مازندران بودند یاغی و شورشی 
قلمداد گردیده ناصرالّدین شاه جوان و امیر کبیر به قلع و قمع آن ها فرمان 
دادند. فرد اّول در درجۀ اّول به سائقۀ تعّصب مذهبی و شخص اخیر بنا به 
مالحظات سیاسی سر دشمنی با پیروان آئین جدید داشتند. پس از گذشت 
یک سال از خاتمۀ واقعۀ مازندران، دو جنگ دیگر در نیریز و زنجان روی 
داد. در همۀ این وقایع، جنگ بابی ها دفاعی بود. پیروان باب در نبرد دلیرانۀ 
خود در برابر قوائی به مراتب برتر و شهادت قهرمانانۀ خود فرصتی می دیدند 

تا حّقانّیت آئین بابی را به اثبات رسانند.
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فصل هفتم

طاهره قّرة العین: براندازندۀ حجاب 

عباس امانت*

خالصه: در حلقۀآغازین جنبش بابیّه، فاطمۀ برغانی ملقّب به قرّةالعین و 
سپس طاهره، عنوانی که باب به او داد، شخصیّتی برجسته و شاید یگانه بود. 
او، در تحواّلت سال های نخستین و کوشش برای تکوین و گسترش  نقش 
نهضت رستاخیزی بابی به عنوان آیینی جدا از اسالم و آغاز دوران تازه ای از 
ظهور، بیش از هر کس موثّر افتاد. اینکه طاهره از خاندانی به نام از علمای 
شیعه برخاسته بود و خود اهل فضیلت و ادب بود و در گفتار و رفتار دلیر بود، 
وی  می افزاید.  بسی  تاریخی  چهرۀدرخشان  یک  عنوان  به  او  جایگاه  به 
هنگامی نقاب از چهره برافکند که فرهنگی مردساالر در ایران و به اعتباری 
در سراسر جهان چیره بود. او که خود را بازگشت نمادین فاطمه )دختر پیامبر 
اسالم( می دانست در جستجوی ظهوری بود که کیان حاکم را دگرگون سازد 

و در این راه تا پای جان بایستاد.
*

گرویدن قّرةالعین به جنبش بابی و رسیدنش به رهبری گرچه بیشتر نتیجۀ 
پی جویی و تحقیق مستقّلانه و دیگر قابلّیت های او بود اّما نشان بارز باور او 
به ظهور منجی )َمهدی موعود( هم بشمار می آمد، باوری که تمامی جنبش 
بابی در اطراف آن شکل می گرفت. بین سال های ۱۲۶۰/۱۸۴۴ و ۱۲۶۳/۱۸۴۷ 
قّرةالعین موّفق شد از میان کسانی که با ناکامی های قبلی روحیۀ خود را از 
دست داده بودند جمع قابل مالحظه ای هوادار فراهم آورد. طاهره زنی بود با 

*  ترجمۀ حوریوش رحمانی.
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استعدادی شگرف، با نگرشی عارفانه و آرمانگرایی یک انقالبی. سهمی که 
مّلا حسین  نقش  با  می تواند  تنها  داشت  جنبش  این  به  دادن  در شکل  او 
که  آنان  تمام  برای  بود.  نیز  آن  از  برتر  شاید  و  قیاس  باشد  قابل  بشرویی 
و  باورها  به طرد جملگی  و  و احساسی شان سرکوب شده  تجربّیات فکری 
حرمت های اجتماعی کشیده شده بود، زندگانی طاهره تجّسمی از راه جدیدی 

بود که نهضت بابی عرضه می داشت.
برای زن پر توان و پر شوری چون قّرةالعین، فاصلۀ بین اندرونی محصور 
و منزوی خانۀ برغانی در قزوین و برداشتن حجاب از چهره اش در اجتماع 
بدشت در سال ۱۲۶۸/۱۸۴۸ راهی بس طوالنی بود، راهی سنگالخ و پر از 
موانع گوناگون که محدودّیت های اجتماعی و ممنوعّیت های مذهبی پیمودن 

آن را دشوار می ساخت.

پیشینه و خانواده

فاطمه زّرین تاج برغانی، ملّقب به اّم سلمه – که سّید کاظم رشتی او را 
لقب قّرةالعین و سّید باب او را لقب طاهره دادند۱ در سال ۱۲۳۱/۱۸۱۴ در 
خانواده ای از علمای سرشناس شهر قزوین متوّلد شد. ۲ پدرش، ملّا محّمد 

Nabil Zarandi, The Dawn-Break- تاریخ نبیل زرندی هم چنین از لقب ˝زکّیه˝ نام می برد  ۱
ers, Nabil’s Narrative of the Early Days of the Baha’i Revelation, translated and ed-
 ited by Shoghi Effendi, (Wilmette, Ill. 1932), 628.) (Hereafter cited as Nabil
Zarandi).. ناسخ التواریخ در مورد القاب او چندان دقیق نیست. سپهر، میرزا تقی خان. 
ناسخ التواریخ، تاریخ قاجاریه، به کوشش م. ب. بهبودی، ۴ جلد، )تهران ۱۹۶۵/۱۳۸۵.( 

ج. ۳، ۲۲۰ 
پژوهشی  هنوز جای  دوم،  منابع دست  یا  و  کوتاه  احوال  بسیاری شرح  علی رغم وجود   ۲
مبسوط دربارۀحیات قّرة العین و یا اثری تحلیلی در زمینۀ عقاید و اهمّیت این شخصّیت 
تاریخی خالی است. تقریبًا تمام تاریخ های جنبش بابی اشاراتی پراکنده به او دارند و گاه 
فصلی را به این شخصّیت اختصاص داده اند. ˝مکتوب˝ اثر شیخ سلطان کربالئی که در 
قدیمی ترین  نقطةالکاف  و  )ظهورالحّق،ج.۳، ۲۴۵-۵۹(  نوشته شد  سال ۱۸۴۷/ ۱۲۶۳ 
تاریخ ها در این زمینه هستند، گرچه به هیچوجه جامع نمی باشند. ناسخ التواریخ )ج. ۳( و 
نکات  این حال  با  نیستند،  برکنار  اشتباه  و  تعّصب  از   )۱۰ ناصری )ج.  الصفای  روضة 
ارزشمندی در بر دارند. کاظم بیک )ج. ۷، ۷۶- ۴۷۳ (، گوبینو در ادیان و فلسفه های 

آسیای مرکزی:
Gobineau, Religions et Philosopgies dans L’Asie centrale (Paris 1865, 2nd. Ed. 1900), 
293-94, 67-69. [Hereafter Gobineau, Religions.] 
و سایر منابع شدیدًا مبتنی بر ناسخ التواریخ هستند ولی نکاتی تازه، و سوای آن افسانه ها و 
متأّخر  منابع  می دهند.  ارائه  بود،  در جریان   ۱۸۶۰ دهۀ  اوایل  در  آنچه  از  بیش  داستان هایی 
 )۲۹۱-۲۳۰( تذکرةالوفا  و   ، تاریخ جدید  نبیل،  بغدادی،  تاریخ سمندر،  مانند  بهائی  بابی- 
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صالح با دو برادر خود در اصل از دهکدۀ برغان در بخش ساوجبالغ واقع 
آمدند و  قزوین  به  نوزدهم  قرن  اّولین دهۀ  در  اینان  بودند.  قزوین  در شرق 
چندی بعد دو برادر بزرگ تر به قم، اصفهان و سپس به عتبات رفتند و در 
آنجا زیر نظر مدّرسین مشهوِر مکتب اصولی به تحصیل پرداخته و اجازۀاجتهاد 
گرفتند.۳ پس از بازگشت به قزوین، محمّدتقی و محّمد صالح هر دو بزودی 

مطالبی ارائه داده اند که چندین دهه بعد از آن وقایع به نگارش آمده است. اّما عجیب است 
معین السلطنه،   ،)  ۹۲  -۱۱۱( الغطا  کشف  کرده اند.  زمینه سکوت  این  در  قتیل  و  قزوینی  که 
پر  می نمایند.  اضافه  قدیمی تر  مطالب  به  را  چندی  جزئیات  ظهورالحّق  و  کواکب الدّریه 
محّمد  علی  ˝سیّد  فرانسوی  زبان  به  نیکال  کتاب  اروپایی  زبان های  در  شرح  محتواترین 
Nicolas, A. M. B, Seyyèd Ali Muhammad dit le Bab, (Paris 1925.( [Hereafter Nico- ˝باب
است که به نظر می رسد بر اساس گزارشات شفاهی باشد )گاهی بسیار شبیه   [las, Seyyèd
تاریخ سمندر(، گرچه به هیچ وجه کامل نیست. جزئّیات تازه ای نیز توسط ادوارد براون ضمن 

یادداشت هایش در:
 E.G. Browne, The Traveller’s Narrative (Cambridge 1891.) (Hereafter cited as Browne 
منبع  اشعاری که توسط یک  از  و بعضی  نوشته های کوتاه  ارائه گردیده است.   (Traveller’s
˝قرّةالعین˝  عنوان  با  شخصّیت،  این  شهادت  سال  صدمین  مناسبت  به  ناشناس  بابی-ازلی 
)طهران، ۱۲۸ بدیع /۱۹۷۲( منتشر شد اکثرًا مجموعه ای از مطالب قدیمی تر است. کتاب مارتا 

روت 
M. L. Root, Tahirih the pure, (Karachi 1938, 2nd ed. Los Angeles 1981.) M.

شرحی کوتاه و مردم پسند در مورد طاهره است. رسالۀدنیس مکیون:
D. Macion ˝From Shaykhism to Babism˝  chap. 6, 194-96
به خصوص فصل ۶، ۴۶-۲۰۳( شرحی موجز و روشن در بارۀ نقش قّرة العین در ارتباط با 

تکامل جامعۀ شیخی در عتبات ارائه می دهد. )اکنون قابل دسترسی در کتاب وی:
The Messiah of Shiraz (Brill, Leiden 2009) (Hereafter cited as Macion, Messiah) ؛

موژان مؤمن در کتاب خود: 
Momen, M. The Bábi and Baha’i Religions 1844-1944: Some Contemporary Western
Accounts. (Oxford 1981.) (Hereafter Momen, Religions) مطالب کمتر شناخته شده ای از 
لمحات اجتماعیه من تاریخ العراق الحدیث˝  منابع اروپایی نقل می کند. اثر علی الوردی به نام̋ 
را  قّرةالعین  بارۀ حیات  در  زبان عربی  به  ۹۰- ۱۵۲ جامع ترین شرح   ،۲ ۱۹۷۱( ج.  )بغداد، 
داراست. این اثر شامل جزئیات تازه ای در بارۀ دوران عراق است که اکثرًا مبتنی بر دو نسخۀ 
تحت  برغانی  محّمد صالح  ملّا  نوادگان  از  عبود صالحی،  نوشتۀ  یکی  است:  گمنام  خطی 
عنوان ˝قرّة العین، علی حقیقتها و واقعها˝؛ و دیگری نوشتۀ مّلا احمد حصاری خراسانی تحت 
عنوان ˝عقاید شیخّیه˝. محّمدعلی ملک خسروی در تاریخ شهدای امر  )سه جلد، طهران، ۱۳ 
گه گاه  قّرة العین  نوشته های  یا  و  باب  آثار  می دهد.  ارائه  جدیدی  اطالعات   )۱۹۷۲  / بدیع 
اشارات کوتاهی به وقایع تاریخی دارد. بعضی از نوشته های اروپاییان در این زمینه مانند کتاب 

 Polak)   .J. E جی. ای. پوالک در دو جلد با عنوان : ایران: سرزمین و مردم آن
Persien, das Land und seine Bewohner. 2. vols. (Leipzig 1865 و سایر آثار اشارۀ مختصری 
به این شخصّیت می نمایند. زندگانی قّرة العین منبع الهامی برای نویسندگان اروپایی بخصوص 
ایزابال  روسی  نویس  نمایشنامه  اثر  شد.  می دانستند  زن  آزادی  قهرمان  را  وی  که  کسانی 
آن  نمونۀ  یک   Bab, dramatichiskaya Poema, (St. Petersburg 1903(عنوان با  گرینوسکایا 

است. 
قصص العلماء ۱۹، ۹۱؛ طبقات اعالم الشیعه ج. ۲، ۲۸- ۲۲۶، ۶۶۰-۶۱.  ۳
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به عنوان مجتهدین طراز اّول مورد قبول قرار گرفته ثروتی کالن اندوختند و 
توانستند سیطرۀ مذهبی خود را بر بعضی از محّلات شهر مستقر سازند. در 
سال های اّولیۀ قرن نوزدهم قزوین مرکز شکوفایی تجارت بین شمال و جنوب 
بود. برادران برغانی از این موقعّیت تجاری بهرۀفراوان بردند و بطور مکّرر 

نیز مورد التفات دربار قرار  گرفتند. 
پدر فاطمه، ملّا محّمد صالح، شهرتش بیشتر به خاطر آثار عالمانه اش در 
به  هم چنین  وی  بود.۴  واقعۀکربال  در  مراثی هایش  نیز  و  فقه  و  قرآن  تفسیر 
اهتمامش در اجرای حدود شرعی شهرت داشت. بطوری که تنکابنی، یکی 
از شاگردان وی می نویسد: ˝او در امر به معروف و نهی از منکر سخت گیر و 
انعطاف ناپذیر بود،˝۵ ظاهرًا به این معنا که وی با ُشرب مسکرات و ارتکاب 
به سایر مناهی مذهبی مخالفت فّعاالنه داشت. اّما به نظر می رسد در سال های 
امور  در  مشارکت  تا  می پرداخت  تحقیق  و  مطالعه  به  بیشتر  حیات  اواخر 
شرعی. برادرش مّلا محّمد تقی که بیشتر نمونۀ یک مجتهد مکتب اصولی 
بود،۶ شهرتش نه تنها به خاطر دانش فقهی، بلکه بواسطۀ بلندپروازیش در 
غلبه بر رقبای خود در قزوین و نیز در اواخر اّیام حیاتش تکفیر شیخ احمد 
احسائی و جانشین او سّید کاظم رشتی بود. از طرف دیگر، برادر کوچک تر 
ایشان، مّلا علی، نویسنده ای پرکار با گرایشی عرفانی و یکی از پیروان پایدار 
سّید کاظم رشتی بشمار می رفت. آثارش بهترین گواه پیدایش نوعی عرفان 

غیر صوفی در مکتب شیخّیه می باشد.۷
فاطمه و خواهر کوچکترش، مرضیه، در محیطی شدیدًا مذهبی ولی متنّعم 

برای آثار او ن.ک. به طبقات اعالم الشیعه ج. ۲ /۱، ۶۱-۶۶۰. هم چنین الذریعه ج. ۱۶   ۴
ص ۷۱. 

قصص العلما ۹۱.  ۵
گوبینو در Gobineau, Religions 167, به مّلا محّمد تقی به عنوان ˝مشهورترین محّدث در   ۶
ایران˝ اشاره می کند. این برآورد را باید به عنوان توصیف مهارت او در حدیث )اخبار( 
توجیه نمود، ولی نه به عنوان یکی از پیروان مکتب اخباری، زیرا همۀ شواهد خالف آن 
را ثابت می کند. او نزد یکی از هواداران مشهور مکتب اصولی، سّید علی طباطبایی تلّمذ 
نمود )قصص العلماء، ۱۹(. برای شرح حال او نگاه کنید به قصص العلماء، ۱۹-۴۴ ، 
طبقات اعالم الشیعه ج. ۱ ، ۲۸-۲۲۶ و مکارم اآلثار در احوال رجال دورۀ قاجار ج. ۵ ، 

  .۷۰۷-۱۶
برای آثار او هم نظم و هم نثر ن.ک. به منزوی، فهرست ج. ۲|۹۵۱، ۱۳۴۱، ۱۳۸۹، و   ۷
الذریعه، ج. ۱۱، ۳۱۷. شرح حالش در مکارم اآلثار در احوال رجال دورۀ قاجار ج. پنجم،  

۱۶- ۱۷۰۷ و ریحانة االدب ج. ۱، ۱۵۳ آمده است. 



۳۳۳ طاهره قّرةالعین: براندازندۀ حجاب   

و مرّفه پرورش یافتند. فاطمه در آغاز سنین جوانی توانست به خاطر استعداد 
ادامه  در  پدرش  مخالفت  عدم  خاطر  به  و  علم˝  در  ˝اعجوبه ای  فوق العاده 
تحصیالت او، به مراحل واالی تحصیالت برسد، که این امر در آن دوران 
برای یک زن کامال ًبی سابقه بود. وی تحت نظر پدر و مادر و عموهایش 
و  نمود  تکمیل  ادبّیات  و  فقه،  مقّدمات،  در  را  خود  ابتدایی  تحصیالت 
میرزا  گرفت.۸  پیشی  پدرش  شاگردان  از  بسیاری  از  شده  نقل  که  به طوری 
محّمد تقی سپهر در شگفت بود که چگونه زنی به زیبایی او در ˝علوم عربّیه 
و حفظ احادیث و تأویل آیات فرقانی با حّظی وافر بود.˝۹ نقل شده است که 
افسوس می خورد که اگر این دختر پسر بود خاندان مرا روشن می نمود  پدرش̋ 

و جانشین من می گشت.˝۱۰
فاطمه  شاعرانه اش۱۱  قریحۀ  و  ادبی  سرشار  استعداد  و  ذوق  علی رغم 
نتوانست از قید فشارهای خانوادگی رهایی یابد. فشارهایی که او را در سن 
چهارده سالگی، شاید برخالف میلش، مجبور به ازدواج با پسر عمویش مّلا 
محّمد برغانی، پسر مّلا محّمدتقی، که بعدًا امام جمعه قزوین شد، نمود.۱۲ 
اندکی پس از ازدواج در سال ۱۸۲۸/ ۱۲۴۴ فاطمه و همسرش قزوین را به 
مقصد عتبات ترک گفتند تا مّلا محّمد بتواند تحصیالت خود را در مجلس 
درس مّلا محّمد باقر قزوینی، از علمای معروف مکتب اصولی، ادامه دهد. 
فاطمه  هرچند  بودند.  کربال  ساکن  سال  سیزده  به  نزدیک  و شوهر  زن  این 
صاحب دو پسر به نام های ابراهیم و اسماعیل شد،۱۳ اّما به نظر می رسد که 
تقریبًا از ابتدا این ازدواج با کشمکش و درگیری های خانوادگی همراه بود. 
فاطمه از طریق پسرخالۀ خود، مّلا جواد ولیانی با نمونه هایی از آثار احسائی 

8 Nicolas, Seyyèd 273.

ناسخ التواریخ، ج. ۳، ۲۱۹.  ۹
تذکرةالوفا، ۲۹۱؛ مقایسه شود با نقطةالکاف ۱۴۲.  ۱۰

قّرة العین˝؛  طاهره  حال  ˝شرح  ضمیمۀ  امر  تاریخ  معین السلطنه،  ۲۹۱؛   -۹۲ تذکرةالوفا،   ۱۱
محفظۀمّلی آثار بهائی، نسخۀب، ۲.

الوردی، لمحات ج. ۲، ۱۵۳ )استناد به اثر عّبود صالحی، قرّة العین(.   ۱۲
هر دو پسر مجتهد شدند و اسمعیل پس از پدرش امام جمعۀشهر شد. برای شرح حال   ۱۳
آن ها ن.ک. به طبقات اعالم الشیعه ج. ۱ ، ۲۳، ۱۶۴. پسر سّوم، اسحاق، در سال ۱۸۴۱ 

در قزوین به دنیا آمد )الوردی، لمحات ج. ۲، ۱۵۳(. 
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در  شوهرش،  مخالفت های  علی رغم  احتمااًل  و  شد۱۴  آشنا  شیخّیه  تعالیم  و 
حلقۀ درس پیروان سّید کاظم رشتی نیز حضور یافت. فاطمه می بایستی از 
دوران قزوین با انتقاد و نکوهش خصمانۀ عموی بزرگش از مکتب شیخّیه و 
ستایش و تمجید عموی دیگرش از رهبر شیخیه یعنی سّید کاظم رشتی آشنا 

بوده باشد. 
سال های زندگی در کربال در گسترش افق فکری فاطمه بسیار تأثیر گذارد. 
اختالفات  به  اجتناب ناپذیری  به نحو  شیخّیه  مکتب  به  وی  گرایش  اّما 
خصوصی این زن و شوهر ُبعدی عقیدتی  داد.۱۵در بازگشت به قزوین در سال 
۱۲۵۷/۱۸۴۱، اگرچه او هنوز در ابراز علنی نظریات خود تردید داشت، اّما 
عموی بزرگ تر، شوهر، و پدرش جملگی وی را به خاطر دلبستگی به مکتب 
حذر  بر  زمینه  این  در  بیشتر  مطالعۀ  از  نموده  مالمت  خلوت  در  شیخّیه 
می داشتند.۱۶ با این حال به نظر می رسد که او از حمایت عموی کوچکترش، 
مّلا علی، و بعدًا پشتیبانی شوهر خواهرش، مّلا محّمد علی قزوینی )پسر مّلا 
طریق  از  بود.  برخوردار  حّی(  حروف  از  یکی  بعدها  قزوینی،  عبدالوهاب 
آن ها، گویا فاطمه پنهانی با سّید کاظم رشتی مکاتبه نمود و رساله ای را که در 
اثبات بعضی از اصول عقاید شیخّیه نوشته بود برای او ارسال داشت. سّید 
فؤادی˝ خطاب  ˝ قّرة عینی و روح   با عنوان  او را ستود و  رشتی در پاسخ، 
نمود.۱۷بدون شّک سّید رشتی تحت تأثیر استعداد و قریحۀ این زن جوان قرار 
هم پیمان  اینک  علی،  مّلا  جز  این که  از  می بایستی  هم چنین  و  بود،  گرفته 
دیگری در بین خاندان برغانی داشت خشنود شده می بود. برای مّلا محّمد، 
از  برخوردار  زنی  با  رقابت  بود،  وفادار  بسیار  پدرش  به  که  فاطمه،  شوهر 
فراتر  خود  زمان  موازین  از  عالمانه اش  گرایش های  که  فکری،  استقالل 
می رفت تحّمل ناپذیر بود. ظاهرًا فاطمه در فقه و الهّیات به درجاتی نائل شده 

۱۴  تذکرة الوفا، ۲۹۲. 
الوردی، لمحات ۵۴- ۱۵۳.  ۱۵

تذکرة الوفا، ۲۹۲؛ معین السلطنه ۲.   ۱۶
Nabil Zarandi 83؛ مقایسه شود با  آلوسی )به آخر این فصل مراجعه شود(. جمله ˝یا قّرة   ۱۷
عینی و روح فؤادی˝ در اصل برگرفته از واژۀ˝قّرة العین˝ در قرآن سورۀ سجده آیۀ ۱۷ و 
سورۀ فرقان آیۀ ۷۴ در مورد پاداش اخروی برای مؤمنین واقعی می باشد. قّرة العین ]نور 
چشم[ یک اصطالح معمولی در زبان عربی برای گرامی داشت است که گاهی مدّرسین 

علوم دینی به شاگردان مورد عالقه خود خطاب می کردند. 
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بود که وی را واجد شرایط یک مجتهد می ساخت، هرچند که هرگز چنین 
مجّوزی دریافت نداشت، زیرا ˝مرسوم نبود که به زن اجازۀ اجتهاد بدهند.˝۱۸ 
شواهدی در دست است که نشان می دهد حّد اقّل سّید کاظم رشتی، و شاید 

پدرش، مّلا صالح، وی را برای احراز این مقام مناسب می دانستند.۱۹
با وخامت زندگی زناشویی،  قّره العین تصمیم گرفت شوهر و فرزندان خود 
را ترک کند و به عتبات باز گردد. پدرش ظاهرًا نتوانست وی را از این سفر 
ارکان  از  یکی  عبدالوهاب،  مّلا  پسر  با  مرضّیه،  دیگرش،  دختر  دارد.  باز 
سرشناس شیخّیه در قزوین ازدواج کرده بود، و ظاهرًا به نظر نمی رسید که مّلا 
صالح با حمالت علنی برادر بزرگ ترش به طرفداران شیخّیه موافق می بود. 
بدینترتیب فاطمه به توصیه و مساعدت عموی خود، مّلا علی، تصمیم گرفت 

که به حلقۀ شیخّیه در کربال باز بپیوندد.۲۰
اّتفاق  به   ۱۲۶۰/۱۸۴۴ اوایل  یا   ۱۲۵۹/۱۸۴۳ سال  اواخر  در  سرانجام 
مّلا  با  او  بعدی  همکاری  شد.۲۱  رهسپار  عتبات  سوی  به  مرضّیه  خواهرش 
حسین و یارانش، و نیز نظرّیات بعدی خودش تأیید می نماید که او در انتظار 
به درستی معلوم  با ظهور مهدوی بوده است.۲۲  الّزمانی  نوعی واقعه ای آخر 
نیست که قزوین را بعد از مرگ سّید کاظم رشتی ترک کرد و یا در واقع از آن 
گاه بود. در رسالۀخود در پاسخ مّلا جواد ولیانی می نویسد ˝در اّول ظهور  آ
امر این بزرگوار ]سّید علی محّمد باب[ بنده در قزوین بودم. به محض آنکه 
این امر را استماع نمودم قبل از آنکه تفسیر مبارک و صحیفۀ مکنونه ]قیّوم 
امری هنگامی می تواند  نمودم.˝۲۳ چنین  نمایم تصدیق  زیارت  را  االسماء[ 
قابل توجیه باشد که فرض کنیم او در قزوین، احتماال ًاز طریق شوهر خواهر 

تاریخ سمندر، ۳۴۵.  ۱۸
MacEion, The Messi- برای نمونه های دیگری از زنان مجتهده در قرن نوزدهم ن.ک. به  ۱۹

ah 215.. برای نظریات شیخیه در بارۀ زنان ن.ک. به
Gobineau, Trois ans en Asie, vol. 2, 49. 

تاریخ سمندر ۳۴۴.   ۲۰
احتمااًل به همراه مّلا محّمد علی قزوینی، شوهر خواهرش )ظهورالحق، ۳۱۳(.   ۲۱

در تذکرة الوفا )۲۹۵( یک ˝رؤیای صادقه˝ نقل می شود که در آن قّرة العین سّید باب را   ۲۲
نحوۀ  از  است  دیگری  نمونۀ  این  می کند.  مالقات  رؤیا  عالم  در  امرش  اظهار  از  قبل 
بکارگیری تعبیر رؤیاهای مکاشفه آمیز جهت تثبیت انتظار ظهور منجی یا حّتی اشاره  به 

هوّیت او.   
ظهورالحق، ضمیمۀ ۱، ۵۰۰- ۴۹۹.  ۲۳
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خود، مّلا محّمد علی قزوینی، در اواسط سال ۱۲۶۰/۱۸۴۴ در بارۀ سّید باب 
شنیده باشد.

ایمان به دین جدید و رهبری

از فوت سّید کاظم  اندکی پس  در آخرین روزهای سال ۱۲۵۹/۱۸۴۴ و 
رشتی هنگامی که قّرة العین به کربال رسید۲۴ خود را در جدال و مناقشه ای که 
بین شاگردان مکتب شیخّیه تفرقه انداخته بود گرفتار دید. شایعات در مورد 
حضور او در اعتکاف کوفه را نمی توان بکّلی نادرست انگاشت،۲۵ ولی مسّلم 
آن است که او از همان ابتدا از مّلا حسین بشرویی حمایت می کرد. قّرة العین 
ظاهرًا از طریق نامۀباب که توسط مّلا محّمد علی قزوینی به دستش رسید از 
گاه شد. این نامه در پاسخ عریضۀقّرة العین به باب بود که آن  اظهار امر او آ
را با مّلا حسین هنگام عزیمت او از عتبات به شیراز، برای باب، که در آن 
موقع بر همگان شناخته نبود، ارسال داشت.۲۶ نقطة الکاف می نویسد ˝بعد از 
آنکه نوشتجات حضرت را زیارت نمود ایمان شهودی نیز آورد˝ ۲۷ که شاید 
اشاره ای باشد به این واقعّیت که قّرة العین هرگز موّفق نشد باب را شخصًا 
مالقات نماید. در پاسخ به اعالم فوری تصدیق او، باب توقیعی به افتخارش 

نازل نمود.۲۸
با  تنها  نه  اقامت نمود و  قّرة العین در خانۀ سّید کاظم رشتی  در کربال، 
بیوۀاو و سایر زنان آن خاندان، بلکه با شاگردان سابق و هواداران سّید نیز 
آشنا شد.۲۹ با پیوند با گروه های پیشرو، وی توانست جمعی از شیخی ها را که 
سرانجام ایمان خود را به باب اعالم داشتند سازمان دهد. ایجاد این جبهۀ 
مّتحد او را با چالش سه گروه روبرو کرد که بین سال های ۱۸۴۴ و ۱۸۴۷ 
به طور مستمر با او درگیر شدند: شیخی های محافظه کار به زعامت مّلا حسن 
گوهر که از پشتیبانی آنان که به گروه بابی پشت کرده بودند نیز بهره مند بود؛ 

تذکرةالوفا ۲۹۴ورود وی را به کربال ده روز پس از مرگ سّید کاظم رشتی ذکر می کند.   ۲۴
معین السلطنه ۴۶، بدون آنکه منبع خود را ذکر کند.   ۲۵

تاریخ سمندر ۳۴۶، مقایسه شود با ص. ۷۸؛ کواکب الدّریه ۶۱-۶۲.  ۲۶
نقطةالکاف ۱۴۰.   ۲۷
معین السلطنه ۳.   ۲۸

شیخ سلطان کربالئی، مکتوب )ظهورالحق ۲۴۶(؛ تاریخ سمندر ۳۴۶.  ۲۹
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کوشش های وی در  با  مّلا احمد حصاری که  به رهبری  بابیان محافظه کار 
فرونهادن احکام شرعی مخالفت می ورزیدند؛ و دستگاه فقهای اسالمی، از 
شیعه و سّنی، که از مشاهدۀ دشمنی روزافزون در بین پیروان شیخّیه خشنود 
ولی از نفوذ قّرة العین به عنوان یک رهبر پرجاذبۀ بالقّوه بیش از پیش بیمناک 

بودند. 
قّرة   العین موّفق شد هنگام اقامتش در کربال، بین محّرم سال ۱۲۶۰/ژانویۀ 
۱۸۴۴ و شعبان ۱۲۶۲/اوت ۳۰،۱۸۴۶ بر جمع هوادارن خود بیفزاید. با شیوه ای 
احتیاط آمیز، که به خصوص بعد از دستگیری مّلا علی بسطامی۳۱ بر فّعالّیت های 
هواداران جنبش بابی سایه افکنده بود، وی توانست تاحّدی از گزند دسیسه ها 
ابراز  در  نیز  همان حال  در  اّما حّتی  بماند.  امان  در  آشکار  دشمنی های  و 
مخالفت با دیدگاه هایی که با تفاسیر شاگردان ارشد سّید کاظم در تضاّد بود 
تردیدی به خود راه نمی داد. با برگزاری جلسات مرّتب در منزل سّید کاظم 
رشتی، از پشت پرده برای جمع بزرگی سخن می گفت.۳۲ در اندرونی منزل نیز 
جلسات درسی برای زنان داشت. شخصّیت استثنایی او، احاطه اش بر علوم 
اسالمی، و چیرگی او به زبان عربی، اعراب  و ایرانیان را یکسان تحت تأثیر 
قرار می داد. علمای برجستۀ مکتب شیخی از جمله شیخ محّمد شبل )پدر 
محّمد مصطفی بغدادی( در وجود این زن، اگر نه عالئم مکاشفه و الهام، که 
حّداقل جاذبه های یک رهبر مصّمم و با اراده را می دیدند. پیروان او که در 
تّیه معروف شدند در رساندن پیامش به شیعیان فراتر از محدودۀکربال  عراق به ُقّرِ
موّفق بودند و این امر موجب بروز هیجانی در عتبات و نگرانی هایی در بین 

رهبران شیخی و اصولی شد.۳۳ 
در شعبان سال ۱۲۶۲/اوت ۱۸۴۶، قّرة العین و پیروانش موقتًا به کاظمین 
نقل مکان نمودند. آنچه او را مجبور به پناه بردن به علمای بابی کاظمین 
نمود احتمااًل فشارهایی از ناحیۀ رهبر شیخیّۀعتبات، مّلا حسن گوهر بود.۳۴ 

الوردی، لمحات ج. ۲، ۵۷- ۱۵۶.  ۳۰
برای شرح دستگیری، محاکمه و سرانجام مرگ بسطامی ن.ک. به فصل اول.  ۳۱

نقطةالکاف ۱۴۰؛ کواکب الدّریه ج.۱، ۶۱.   ۳۲
الوردی، لمحات ۵۶- ۱۵۵.  ۳۳

سال  اوایل  در  قّرة العین  حامیان  از  یکی  که  رشتی  کاظم  سّید  همسر  مرگ  هم چنین   ۳۴
۱۲۶۲/۱۸۴۶ بود بهانه تازه ای به دست مّلا احمد حصاری داد که در راستای برکنار کردن 
قّرة العین و بازگرداندن دیوان در زیر نظر خودش تالش کند (Nabil Zarandi 270)؛ مقایسه 
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وی برای شش ماه در آن شهر به عنوان میهمان اقامت گزید و با قدرت و 
آزادی بیشتری به موعظه ها و سخنرانی های عمومی خود ادامه  داد.۳۵ یک 
حضور  او  درس  جلسات  در  زیادی  مردم   ˝ که  می کند  تأیید  عینی  شاهد 
با شگفتی  نماز می گزاردند. وقتی سخن می گفت  و پشت سرش  می یافتند 

فراوان گوش می دادند و از سخنانش به هیجان می آمدند.˝۳۶
بر  کید صریح  تأ با  ولی  اساس عقاید شیخی  بر  قّرةالعین  محور سخنان 
عقیده به ظهور َمهدی موعود بود. بدینترتیب او از حدودی که مکتب شیخّیه 
می رفت.  فراتر  جهات  بسیاری  از  می داد  قرار  اسالمی  حیطۀعقاید  در  را 
بعضی منابع می نویسند که وی حّتی عنوان ˝نقطۀ علمّیه الهّیه˝ را برای خود 
برگزید که داللت دارد بر اینکه ممکن است نوعی الهام برای خود متصّور 
احکام  و  اسالمی  آراء  با  تضاّد  در  نظریاتی  که  واقعّیت  این  است.۳۷  بوده 
شرعی داشت و در عین حال بعضی از رسوم زاهدانه را مانند توّسل به دعا 
کیدی  و نیایش۳۸ و پرهیز از گوشت و غذاهای طبخ شده۳۹ رعایت می کرد، تأ
بر موضع مذهبی مستقّل اوست. بدیهی است تعّهدش نسبت به باب زمینه ای 
برای ترویج بسیاری از نظریات پیشین او به وجود می آورد. به سختی می توان 
حدس زد که در مراحل اّولیه تا چه میزان تعّهدش به بابّیه صرفًا نتیجۀانتظار 
او به ظهور موعود بود. ولی با اطمینان می توان گفت که از سال ۱۲۶۲/۱۸۴۶ 
آگاهی داشت.  وی از تعالیم باب آن طور که در آثارش منعکس شده کامالً  
مانده شاهدی  باقی  اّولیه  دوران  این  از  قّرة العین  آثار  از  که  نمونه هایی 
است بر مهارت او در استفاده از آیات قرآن و احادیث در جهت استدالل 
در  در سال ۱۲۶۲/۱۸۴۶  که  رساله ای  در  الهّیه.۴۰  استمرار ظهورات  موضوع 

با  احمد  مّلا  آن که  بر  مبنی   ،)۲۵۲ )ظهورالحق  کربالئی  سلطان  شیخ  مکتوب  با  شود 
˝جّهال˝ و ˝اراذل˝ همکاری داشت. 

همانجا.   ۳۵
همانجا، نقل از گفته های یکی از ساکنان کاظمین )ترجمه از عربی(.  ۳۶

   Gobineau, Religions 167 ظهورالحّق ۳۱۴؛ مقایسه شود با  ۳۷
تذکرةالوفا ۲۹۵.   ۳۸

کواکب الدّریه ج.۱، ۶۱.  ۳۹
اکثر مقاالت، رساالت، نامه ها، اشعار و ادعیه که به قلم او بود، یا ناشناخته مانده و یا از   ۴۰
بین رفته است. از آثار منتشر شده وی، عالوه بر رسالۀ سال ۱۲۶۱/۱۸۴۵ به فارسی در 
جواب مّلاجواد ولیانی )ظهورالحق ضمیمه۱، ۵۰۱-۴۸۴(، ظهورالحق شش اثر دیگر به 
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مورد  را  و حقانّیت ظهور جدید  نوشت  ولیانی  پسرخالۀ خود، جواد  پاسخ 
بحث قرار داد. )ولیانی ابتدا پیرو باب شد، اّما بعد از وقایع سال های ۱۸۴۶- 
۱۸۴۵ به گروه مخالف پیوست(. برای بسیاری از پیروان شیخّیه که به باب 
ایمان آورده بودند مقام سّید علی محّمد باب در ارتباط با شیخ احمد احسائی 
و سّید کاظم رشتی مسأله ای حّساس و پراهمّیت بود و ذهن ایشان را به خود 
مشغول می داشت. قّرةالعین استدالل می نمود که حّجة اللّه العظمى، )عنوانی 
که با آن به باب اشاره می کرد(، تحّقق نهایی آمال شیخّیه است و آنان که 
جوهر عقاید شیخّیه را تا حّدی که سّید رشتی انتظار داشت نفهمیده اند طبعًا 
آراء احسائی و  به استدالل وی درک  با جریان استمرار ظهور بیگانه اند:۴۱ 
رشتی تنها با شناسایی مقام باب که قّرةالعین از او به ˝نقطۀدایرۀوجود˝ نیز 
نام می برد میّسر است: ˝نه آنکه بابین ]دو باب، یعنی احسائی و رشتی[ در 
کّلًا الیوم آن دو بزرگوار را  ضاللت بودند و کالم ایشان ناقص است. کّلًا ثّم 
در صفحۀ امکان بجز این نقطه، نقطۀ دایرۀوجود ]باب[، کسی نشناخته و 

نخواهد شناخت.˝ ۴۲   
به اعتقاد او این امر که رشتی مقام خود را فوق ابواب اربعه دوران غیبت 
صغری می دانست، نشانۀ آن است که بعد از او این جریان به ظهور شخصّیت 
ابواب  از کالم الهی یا اولیای امر˝ یا̋  عظیم تری منتهی می شود. هیچ شاهدی̋ 

نثر ارائه می دهد که عبارتند از: نامه ای به مّلا حسین )به عربی، ۳۸- ۳۳۴(؛ دو خطابۀ 
عمومی به بابیان و عموم مردم که در حدود سال ۱۲۶۳/۱۸۴۷ نوشته شده )۶۵- ۳۳۸(؛ 
نامه ای خطاب به آلوسی )۵۹- ۳۵۶(؛ رساله ای در دفاع از باب )۶۲- ۳۵۹(؛ و دو نامه 
)۵۲- ۳۶( شش دعای   العین  قرّة  اصفهان )۶۶- ۳۶۲(. مجّلد سدۀ  بابیان  به  خطاب 
طوالنی  عربی  ۱(رسالۀ   -۲۱  ،۲ )ضمیه  کشف الغطاء  می دهد.  ارائه  نامۀتازه  و  فارسی 
دیگری اضافه می کند و کواکب الدّریه )ج.۱، ۲۷- ۳۲۳( قسمتی از دفاعّیۀ دیگری را نقل 
می کند. براون متن و ترجمۀ نامه ای خطاب به شیخ علی عظیم ارائه داده )تاریخ جدید 
ضمیمۀ ۴، ۴۱- ۴۳۴( و یادداشت های مفیدی به آن اضافه کرده است. نمونه هایی از 
اشعارش نیز در منابع مختلف منتشر شده. در مورد اصالت بعضی از قطعات منظومش 
هاتف  شبیه سبک  را  اشعارش  از  بعضی  کسانی  که  دارد چه  وجود  تردیدهایی  اندک 
اصفهانی و صحبت الری می دانند. ظهورالحق هفت شعر ارائه می دهد )۶۹- ۳۶۶( و 
مجلد سدۀ قرّةالعین هشت شعر دیگر اضافه می نماید )۳۵- ۲۵(. براون در موادی برای 
Materials for the Study of the Babi Religion متن و ترجمۀ سه شعر  مطالعۀآیین بابی 
بهائی، ج. ۳،  اّول  تذکرۀ شعرای قرن  بیضائی در  ارائه می دارد و ذکایی  را  معروف تر 
۳۲- ۱۰۷( تحلیلی از سبک او و بعضی اشعارش به دست می دهد. دو نسخۀ خطی در 

محفظۀمّلی آثار بهائی شامل مقاالت و اشعار بیشتری از او می باشد. 
ظهورالحق، ۴۸۸.   ۴۱

همانجا.   ۴۲
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از وقوع چنین  معصومين˝ ]یعنی احسائی و رشتی[ موجود نیست که مانع 
ظهورات مکّملی گردد.۴۳ او اشاره می کند برای شناسایی فرایندی که در حال 
وقوع بود، الزم است به خاطر داشته باشیم که ˝میزان الهی˝ اساسًا با ˝میزان 
بشری˝ که در حقیقت همان رسوم گذشته است فرق دارد و بنابراین ˝امتحان 
حجة الّله ميزانش در نزد خلق آشکار و هويدا نيست.˝۴۴ برای شناختن حّجت، 
گاهی شهودی از میزان الهی جوینده را به راه راست هدایت می نماید.  فقط آ
کید می کند که این است جوهر و حقیقت یا ˝سّر االسرار˝ در ظهور  وی تأ

جدید.۴۵
تعالیم  که  می کند  پیشنهاد  قّرةالعین  االسرار˝  ˝سّر  این  به  وصول  برای 
احسائی و رشتی باید به عنوان کلیدی برای باز کردن غوامض ماهّیت ظهور 
بکار رود. در اینجا او دو مفهوم مکّمل را مشّخص می سازد و مجاهده را 
جایگزینی در مقابل مجادله به عنوان رویکردی اساسی برای کشف حقیقت 
از  انتقادهایش  علی رغم  که  است  معنا  بدان  این  می نماید.۴۶  توصیه 
صوفّیۀمعاصر، از پاره ای جهات آراء او متأّثر از روش های کشف و شهود آنان 
بوده است. حّقانّیت باب در واقع به مانند درک حّقانّیت پیامبران گذشته با 

˝بینشی قلبی و جستجوی ذات خود˝ قابل تصّور است.۴۷ 
اّما به عقیدۀ قّرة العین این بینش و مکاشفۀقلبی از دلیل عقلی جدایی ناپذیر 
برای  روحانی  مجاهدۀ  متّمم  عقلی  دلیل  چنین  یک  او،  نظر  به  است.۴۸ 
حامل و مبّینی که محیط به کّل احکام او باشد  شناخت این واقعّیت است که̋ 
او  استدالل می کند که  اشتیاق  با  قّرة العین  در هر عصری الزم˝ می باشد.۴۹ 
خود در لحظه ای از کشف و شهود متّوجه لزوم استمرار ظهورات الهی گردید 

و به حّقانّیت باب پی برده است: 

همانجا، ۴۹۳.  ۴۳
همانجا، ۸۷ – ۴۸۶.  ۴۴

همانجا، ۴۸۸.  ۴۵
همانجا، ۹۱ – ۴۹۰.  ۴۶

˝به نظر فؤاد و حقیقت ذات خود˝ همانجا، ۴۹۱.   ۴۷
همانجا.   ۴۸
همانجا.   ۴۹
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زيرا که به نظر خالی از اغيار بحول و قّوۀپروردگار نگريستم که اين 
امر عظيم البّته مظهر و محّلى مى خواهد بعد از آنکه پروردگار رکن 
رابع و مظهر جامع و قريۀ ظاهره را به خلق فهمانيده و ايشان را به 
را  ايشان  رزق  رفعت  و  علّو  سماء  از  و  کشيده  خود  قرب  ساحت 
بارانيده ]است[. پس به دليل حکمت بر او جّل شأنه واجب است که 
ايشان را به خود وانگذارد بلکه نعمت را اعظم و فضل را اعّم و 
که عادت او چنين  َاتّم الزم است که اظهار فرمايد زيرا  احسان را 
جارى گرديده و يومًا فيومًا کور در ترّقى است و ماکاَن لفيضه تعطيال 

ً. الحمدلله و المّنة و اّلشکر که امر االن کماکان است.۵۰ 

مضمون تکامل معنوی در متن فوق نمایانگر یک پویایی تاریخی غیرقابل 
دیده  نیز  او  زمان  فراشرعی  جریانات  دیگر  بین  در  حّتی  که  است  انکار 
نمی شود. الزمۀ˝قاعدۀلطف˝ همانا تداوم تجّلی مستمر فیض الهی است. این 
دیدگاه یادآور آراء قدیم معتزله است، ولی از عقاید صوفّیه و حّتی اسماعیلی 
بشر  نوع  محتوم˝  ˝سرنوشت  اینکه:  بر  دارد  داللت  زیرا  می رود،  فراتر  نیز 
مستلزم استمرار ظهورات الهی برای سیر آدمی به سوی کمال است. این نظرّیه 
نتیجۀ  و  قّرة العین  خود  ابتکار  ظاهرًا  گردیده  تشریح  دّقت  با  چنین  این  که 
تحقیق شخصی او است که هم مبتنی بر ˝ کشف و شهود˝ و هم متّکی بر 

˝دلیل عقلی )حکمت(˝ می باشد. 
چنین نگرشی را باید گامی مهم به جلو در افکار شیخی- بابی بشمار 
آورد که حکمت )به مفهوم تالش عقالنی( را، به همراه با کشف و شهود، 
عواملی برای پیشرفت مستمر روحانی نوع بشر می داند و به این نتیجه می رسد 
تکامل  جدید  نبّوت  یک  به  گزیر ناپذیری  نحو  به  الهی˝  مستمر  ˝فیض  که 
می یابد. پی آمد منطقی این نگرش شکل گیری نظرّیۀ پیشرفت معنوی ]انسان[ 
بود که باب، و مفّسرین بابی، از جمله قّرة العین، در تأیید لزوم گذشت از مرز 

اسالم پذیرفته بودند. 
و  اساس  که  بابی  افکار  در  اساسی ترین جهش ها  از  یکی  با  اینجا  در 
فرآیندی  گفتمان  این  هستیم.  روبرو  است˝  ترّقى  در  نظرّیۀ˝کور  بر  پایۀآن 
تاریخی است که در گردش کائنات پیشرفت نوع انسان را به جلو امری ناگزیر 

همانجا، ۴۹۴.   ۵۰
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می داند. قّرة العین با تمایز بین گذشته و حال در واقع نوعی اصالح و بهبود 
در طول زمان را محتوم می داند. یک چنین نظرّیه ای اصوالً با شناخت اصل 
نبّوت در اسالم متعارف که شریعت محّمدی را جاودانه می دانست ناسازگار 
انسان مهمّ ترین اصل در شناخت  پیشرفت  قّرة العین،  برای  بدین ترتیب  بود. 
قیامت های  بر  مبنی  نظرّیۀباب  کنه  در  بود.  جدید  ظهوری  عنوان  به  باب 
متوالی،۵۱ بینشی از آینده قرار داشته که تنها با بریدن از میراث مذهبی پیشین 
به دست می آید. شاید همین آرزوی بریدن از گذشته را بتوان ریشۀ اساسی 

اختالف فزاینده بین شیعۀ سنّتی و جهان بینی بابی دانست. 
رفتار و منش قّرة العین نیز مکّمل موضع نظری او بود. از یک سو الزام 
زیر  فقه(  )فروع  زمینۀتکالیف شرعی  در  را  نسل های گذشته  آداب  اجرای 
سؤال می برد و در بسیاری موارد آن ها را مردود می شمرد؛ از سوی دیگر با 
و  مؤمنین  بین  تمایز  نبّوت،  جدید  دور  یک  قریب الوقوع  ظهور  بر  کید  تأ
منکرین را تشدید می کرد. در یک اعتراض نمادین، به پیروان خود دستور داد 
انکار  را  باب  که  مردمی  زیرا  نکنند،  خریداری  بازار  از  خوراکی  مواد  که 
کرده اند کافر هستند و بنابرین خوردن غذای آنان حرام است. چنین اقدامی 
از سوی او بدون شک عکس العملی دفاعی در مقابل فشاری بود که بر بابیان 
به عنوان کافر و مرتد وارد می آمد.۵۲ توجیه او به این ممنوعّیت به گفتۀخودش 
بر اساس تصریح باب بود که در مقام ظهور مجّدد ˝حقیقت اّولیۀ˝ چهارده 
معصوم طاهره را مظهر فاطمه دختر پیامبر می دانست، و بدینترتیب نظرش از 
جملۀمطّهرات بود. وی به بابیان دستور می داد خوردنی هایی را که از بازار 
می خرند نزد او ببرند تا وی با نظر انداختن آن ها را تطهیر نماید. اثر نگاه 
چهارده معصوم - که طاهره در مقام ظهور مجّدد دختر پیامبر از آن برخوردار 
بود- نمادی بود از ارادۀ این معصومین که همان ارادةالّله بود و حکم حالل 
یا حرام نیز موقوف به آن می بود. نقطةالکاف می نویسد: ˝اّول ترک حدودی 

که درین سلسله واقع شد آن بود.˝۵۳
اّما ˝نقض تکالیف مذهبی˝ تنها در محدودۀروابط بابیان با مخالفانشان 
باقی نماند. شاید دلیرانه ترین کار قّرة العین همانا ظاهر شدنش بدون  نقاب بر 

بیان، ۶/ ۲، ۳۰-۳۲.  ۵۱
نقطةالکاف، ۴۱ –۱۴۰.   ۵۲

همانجا، ۱۴۰.  ۵۳
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از  پاره ای  برای  بود. چنین حرکتی، حّتی  پیروان باب  از  چهره در مجلسی 
بابیان ساکن عتبات نیز مطلقًا قابل قبول نبود.۵۴ کفرآمیزتر از برداشتن نقاب، 
اّما این باور او بود، که واجبات اسالمی از جمله نماز روزانه باید کّلًا ملغی 
 گردد، زیرا دوران فترت قبل از ظهور دور جدید فرا رسیده است. این تعبیر از 
تاریخی  نوین  شرایط  یک  در  پیامبر(  دو  ظهور  بین  )زمانی  فترت  مفهوم 
متضّمن تفسیر قّرة العین از عصر خود، نه به عنوان دورانی از زوال احکام 
شرعّیه بود، بلکه به عنوان عصر گذری مشتاقانه به جانب انفصال نهایی ]از 
جزیرةالعرب  در  اسالم  از  قبل  یکتاپرستان  به  مانند  می بود.  پیشین[  شریعت 
)یعنی ُحَنفا(، قّرة العین نیز رسالت خود و سایر بابیان اّولّیه را به عنوان نوعی 
پیشروان و بیداران معنوی تلّقی می نمود. بدین ترتیب نقض حدود شرعی و 
عبادی نوعی فاصله گیری الزم از قواعد متداول جامعه، به منظور درک عالئم 
با  نه  به ظهور جدید می بایستی  راسخی  ایمان  بود. یک چنین  نوین  ظهور 
حکمت  دلیل  با  همراه  معنوی  تالش  با  بلکه  شرعی،  تکالیف  و  عبادات 

عقالیی حاصل می گردید. 
انتشار یک چنین تعالیم بحث انگیزی در زمانی که هر نوع نقض قوانین 
بسیار  زن  برای یک  به ویژه  روبرو می شد،  قوی ترین مخالفت ها  با  اسالمی 
خطرناک بود. قّرة العین نخستین زن ایرانی در دوران جدید بود که به ابتکار 
خود، و به خاطر تحقیقات فکری اش از رفع حجاب از چهره حمایت نمود و 
الزامًا جایگاه پستی که جامعه در آن زمان برای زنان قائل بود را بر نمی تابید. 
چالش او با مردان در حوزه هایی که متعارفًا به روی زنان بسته بود برای جمع 
کوچکی از زنان که در اطراف او بودند جاذبه ای قوی داشت،۵۵ این بانوان 
نوعی  به  ظاهرًا  او  رفتار  و  کالم  از  الهام  و  قّرة العین  تأثیر شخصّیت  تحت 
پیشینه های  با  زنان  این  بودند.  بومی رسیده  ولی  نوظهور  فمینیستی  گاهی  آ
اجتماعی مختلف بعدها جملگی به خاطر تعّهد و مسئولیت شان در جنبش 
بابی شهرت و اعتباری پیدا کردند. خورشید بیگم ملقّب به شمس الّضحی، 
همسر میرزا محّمد علی نهری۵۶ و مرضیه یکی از خواهران قّرة العین هر دو 
بغدادی، ۱۰۹ تصریح می کند که قّرة العین ˝در جمع مؤمنین بدون حجاب ظاهر می شد، اّما   ۵۴

در جمع غیرمؤمنین از پشت پرده سخن می گفت.˝
الوردی، لمحات ج. ۲، ۱۶۲؛ مقایسه شود با تاریخ سمندر )ص ۸۱( که آنان را ˝زنان   ۵۵

همراه˝ می نامد. 
برای شرح حال او ن.ک. به فصل سّوم این کتاب: ساختار جامعۀبابی.  ۵۶
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عمیقًا تحت تأثیر وی قرار داشتند. از دیگر مشاهیر این زنان می توان: خواهر 
بعدها  و  بود  کوچک  بی بی  نام  به  شاعره ای  که  بشرویی  حسین  ملّا 
ابوتراب  شیخ  نام  به  دیگری  بابی  همسر  و  گرفت،  لقب  ورقة الفردوس 
و  بود،۵۸  شیراز  اهالی  از  اصاًل  که  رشتی  کاظم  سّید  همسر  اشتهاردی،۵۷ 
خادمۀقرّة العین کافیه را نام برد )که شاید از بردگان زنگی ایران بود(.۵۹ در 
سال های بعد در قزوین، دختران حاجی اسداللّه فرهادی، خاتون جان، شیرین 
و صاحبه نیز از پیروان وفادار او شدند. خاتون جان بود که به قّرة العین برای 
فرارش از قزوین کمک کرد.۶۰ در مراجعت از عتبات در سال ۱۲۶۳/۱۸۴۷، 
زنان خانواده های سرشناس محلّی کرمانشاه و همدان نیز مجذوب شخصّیت 
بود،  به فرشته معروف  زبیده خانم که  آنان،  به ویژه دو تن  قّرةالعین شدند. 
والی  قراگزلو  حسام الملک  خان  حسین  محّمد  مادر  و  شاه  فتحعلی  دختر 
کردستان ، که شاعره ای بود و ʺجهانʺ تخّلص می نمود،۶۱ و همسر محمود 
خان ناصرالملک را باید نام برد.۶۲ تأثیر شخصّیت قّرة العین را در شاعرۀ بابی 
دیگری به نام شمس جهان، با تخّلص ˝فتنه˝، نیز می توان مالحظه نمود. وی 
مثنوی  ˝فتنه˝ در قالب یک  نوۀ فتحعلی شاه بود.  دختر محّمد رضا میرزا و 
غنایی شرحی از نخستین دیدار خود با قّرة العین هنگامی که وی بین سال های 
بود  طهران حبس  کالنتر  خان  محّمد  خانۀ  در   ۱۲۶۸/۱۸۵۲ و   ۱۲۶۶/  ۱۸۵۰

دارد.۶۳.

فؤادی بشرویی، حسن. تاریخ دیانت بهائی در خراسان، عصر جدید ۲۰۰۷، ۳۴۷ مقایسه   ۵۷
شود با تذکرة الوفا، ۲۹۷. 
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تاریخ سمندر ۳۵۸؛ هم چنین به قانته نیز معروف بود )نقطةالکاف ۱۴۱(.   ۵۹
سایر زنان بابی قزوین که وفاداری خاص نسبت به قّرة العین داشتند از جمله عبارت بودند   ۶۰
ابهر  ابن  قزوینی، و مادر  مّلا ولی الّله  از خواهر باسواد کربالئی لطفعلی حاّلج، همسر 
 ،۱۲۶۰  /۱۸۴۴ سال  از  قبل  حّتی  که  می دارد  بیان  سمندر  تاریخ   .)۳۷۰ سمندر  )تاریخ 
قّرة العین در جمع زنان قزوین بسیار مشهور بود و زنانی از بستگان بازرگانان، تّجار، و 
افراد سرشناس به او با عنوان ˝دختر آقا˝ و ˝خانم˝ اشاره می کردند )تاریخ سمندر ۷۳ ، 

۳۴۵(.هم چنین نک به فصل سّوم این کتاب.
کواکب الدرّیه ج. ۱، ۱۱۷؛ مقایسه شود با اشراق خاوری، تاریخ امری همدان، ۹-۲۸ و   ۶۱
کشف الغطا ۱۰۵. شرح حال وی و نمونه هایی از اشعارش در احمد میرزا، تاریخ عضدی 

۱۶- ۱۴ آمده است.
کواکب الدّریه ج.۱، ۱۱۷.  ۶۲

نقل  را  مثنوی اش  از  بخش هایی  و  او  زندگی  از  شرحی   )۱۶۷  -۲۰۲( بیضائی  ذکائی   ۶۳
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چهره نمایی قّرة العین در حضور مردان حّتی قبل از بازگشت او از کربال، 
در فوریه ۱۸۴۷، در درون جامۀ بابی نگرانی های زیادی به وجود آورد.۶۴ در 
اّول محّرم سال ۳۰/۱۲۶۲ دسامبر ۱۸۴۵، ماه عزاداری شیعیان در واقعۀ کربال، 
او به بابیان دستور داد که سال روز تّولد باب را در منزل سّید کاظم رشتی با 
شادی و سرور جشن بگیرند. با نادیده گرفتن رسم پوشیدن لباس سیاه در ماه 
محّرم، او خود جامۀ رنگین در بر نمود و بدون حجاب در جشن حاضر شد.۶۵ 
این بی اعتنایی آشکار به مراسم عزاداری شیعه، هرچند که در یک اجتماع 
بابی انجام می گرفت، بعضی از علمای بابی مانند مّلا احمد حصاری و سّید 
شیعه  سنن  ادامه  در  نهضتی  را  دعوتش  و  باب  که  کاظمینی  ُبشر  علی 
می پنداشتند به خشم آورد. شیوه  ای که قّرة العین برای معّرفی رسالت باب به 
عنوان مظهر ظهور مستقّلی از اسالم در پیش گرفته بود همراه با انتقاد او از 
بابیانی که ذهنّیت سنّتی داشتند بدون شّک بسیاری را که با انتظارات کاماًل 
متفاوتی به این جنبش پیوسته بودند، مشّوش می ساخت. به نظر طاهره این 
گروه در درک ˝نظر فؤاد و حقیقت ذات خود˝ و یا در دریافت وظیفه و نقش 
مؤمنین اّولیه، یعنی سابقین ]یا ˝سابقون˝، مفهوم قرآنی که در جنبش بابّیه 

معادل حروف حّی شناخته شد[ قصور کرده بودند. 
در سال ۱۲۶۲/۱۸۴۶، مّلا جواد ولیانی در حالی که از باب و انزوای خود 
خواستۀاو کاماًل دلسرد شده بود از شیراز به قزوین بازگشت. ولیانی با آغاز 
یک مبارزۀ شدید ضد بابی، ارجاع امور دنیوی از طرف باب به مّلا حسین 
را زیر سؤال برد و به مقام انحصاری که باب به سابقین بخشیده بود اعتراض 
کرد. در پاسخ قّرة العین در نامه ای از کربال بیهوده کوشید تا در فحوای عقاید 
شیخّیه و ساختار سلسله مراتب مؤمنین اّولّیه دالیل باب را بر چگونگی تعیین 
به  و  گفت  ترک  را  بابی  جنبش  بزودی  ولیانی  نماید.  توجیه  اّولّیه  نایبان 
طرفداران حاجی کریم خان کرمانی پیوست.۶۶ سوای آن بسیاری از مسائلی که 

می کند. زنانی از خاندان آقاخان نیز هنگام اقامت کوتاه قّرة العین در خانۀنوری در طهران 
در سال ۱۸۴۸/ ۱۲۶۴ مجذوب وی شدند )معین السلطنه ۱۰؛ Polak, Persian, vol.1. 242).؛ 
در مورد تأثیر او بر شهربانو، زنی از دزوا در منطقۀ نور به ملک خسروی، شهدای امر ج. 

۳ ، ۲۰۵ مراجعه شود.
الوردی، لمحات ج.۲ ، ۱۵۷.   ۶۴

تاریخ سمندر ۷۸، ۴۷- ۳۴۶.   ۶۵
نوشتار  این  آخر  ن.ک.به  قزوین  در  اولیه اش  گفتگوهای  برای  ظهورالحّق ۳۸- ۳۳۷.   ۶۶
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قّرةالعین مطرح می نمود سایر بابیان وفادار را که قادر به هضم تحّوالت سریع 
جنبش نبودند به تشویش  انداخت. از جمله ایشان مّلا احمد معّلم حصاری 

بود. 
حصاری، معلّ م احمد پسر سّید کاظم رشتی،۶۷ نمایندۀ بابیان محافظه کار 
و شخصی  اعتقادی  دالئل  به  قّرة العین  برخالف  او  می آمد.  بشمار  عتبات 
با  و  مّلا حسین،  با همکاری  توانست  بود. وی  طرفدار مسالمت و احتیاط 
حمایت ضمنی میرزا محیط کرمانی و مّلا حسن گوهر ، برای مّدتی تا حّدی 
نظارت بر دیوان و خاندان رشتی را در دست گیرد.۶۸ حدود بیست و سه نفر 
از طّلاب، که اکثرًا خویشاوندان او بودند، حامیان اصلی حصاری را تشکیل 
می دادند و در حوزۀ درس او در منزل سّید رشتی حضور می یافتند.۶۹ رسالۀ 
عقایدالشیخیّه˝ ۷۰ که لحن انتقادی شدیدی نسبت به قّرة العین  او تحت عنوان̋ 
و هوادارانش داشت، از جمله مّلا محّمد باقر تبریزی یکی از سابقین و دیگر 
حروف حّی را مّتهم می ساخت که به منظور ترفیع قّرة العین به مقام نیابت یا 
حّتی بابّیت، در سطحی برابر با مّلا حسین، عمدًا تظاهر به ˝معرفت امام˝ 
او ˝بنِت طالح˝ )جناسی است ادبی برای ˝بنِت  می نمایند.۷۱ در این رساله 
صالح˝، یعنی طاهره دختر مّلا صالح برغانی( را نه تنها برای بی اعتنایی به 
حکم تقیه، که از طرف باب توصیه شده بود، بلکه برای ترویج عقیدۀاختتام 
عنوان  به  باب(  )یعنی  ˝ذکر˝  آراء  تحریِف  و  شریعت  الغای  و  اسالم  دور 
ظهوری مستقل، سرزنش می کرد. مّلا احمد برای توجیه نظریات خود، ضمن  
خصومت روزافزون، نامه هایی شامل پرسش هایی گوناگون برای سران بابی و 

خود باب که در اصفهان بود فرستاد.۷۲
شیخ  بودند.  ناپذیر  سازش  اندازه  همان  به  نیز  هوادارانش  و  قرّة العین 

   .MacEion, The Missiah 222-23 .هم چنین ن.ک
 Amanat, RR برای شرح دیگر فّعالّیت های حصاری ن.ک. به فصل ششم  ۶۷

کربالئی، مکتوب )ظهورالحق، ۲۴۵، ۲۵۳، ۲۵۶(.   ۶۸
همانجا، ۲۴۶.   ۶۹

قسمتی از آن در الوردی، لمحات ج۲. ۶۳- ۱۵۹ نقل شده است.   ۷۰
کربالئی، مکتوب ۴۷- ۲۴۶؛ مقایسه شود با الوردی لمحات ج.۲، ۱۶۰ که عقاید حصاری   ۷۱

را نقل می کند. 
در  مکتوب  کربالئی،  با  شود  مقایسه   ،۱۶۱  ، حصاری  عقاید  نقل  لمحات،  الوردی،   ۷۲

ظهورالحق ۵۷- ۲۵۶. 
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به  را  احمد  مّلا  قّرة العین،  یاران  نزدیک ترین  از  یکی  کربالیی،  سلطان 
با  همکاری  شخصی،  جاه طلبی  توجیه،  غیرقابل  سازشکارِی  ریاکاری، 
مخالفاِن شیخی و اصولی، و توطئۀافترا علیه قّرة العین مّتهم  کرد.۷۳ کربالیی 
اظهار داشت که اّتهامات شرم آور مّلا احمد بود که ذهن بابیان کاظمین را 

مسموم ساخت و آنان را علیه قّرة العین برانگیخت.۷۴
در واقع سّید علی ُبشر و سایر بابیان کاظمین که قباًل از رفتار قّرة العین به 
خشم آمده بودند، توسط مّلا احمد تشویق شدند که به باب نامه بنویسند و 
عقیده او را در بارۀ رفتار قّرة العین، مقام او ، و پشتیبانی او از نظریۀبه پایان 
رسیدن شریعت اسالم جویا شوند. بغدادی شرح می دهد که منتقدین قّرة العین 
لغو نکرده و هیچ حکمی را  را  کید می کردند که ˝]باب[ شرعّیات قدیم  تأ
تجدید ننموده است، بلکه رعایت احکام مذهبی را تشدید نموده و بر لزوم 
کید کرده و دخان را ممنوع نموده و حال این زن، قّرة العین،  نماز و روزه تأ
کار را از حّد گذرانده و شریعتی که ما از آباء و اجداد خود به ارث برده ایم 

بدون حکم حضرت اعلی ]باب[ لغو کرده است.˝ ۷۵  
و  قّرة العین  از  ابهامی  هیچ گونه  بدون  و  صریحاً  و  علناً  باب  مقابل  در 
پایگاهش دفاع نمود و به او لقب ˝طاهره˝ داد تا بر اّتهامات غیراخالقی که 
بر  را  قّرة العین و رهبری وی  تنها  نه  او می زدند قلم بطالن بکشد. باب  به 
پیروان  از  بعضی  دادن  دست  از  بهای  به  بلکه  نمود  تأیید  عتبات  بابیان 
سّنت گرای خود، به نحو شگرفی بر گرایش های متّرقیانه و پیشرو او در جنبش 

کید  کرد:  صّحه گذارد.۷۶ باب تأ

و اّما ماسئلت عن المراة التی زکت نفسها و اثرت فیها الکلمة اّلتی 
عالمه  امراة صدیقه  اّنها  فاعلم  بارئها  عرفت  و  لها  االمور  انقادت 
عامله طاهره و ال ترد الطاهرة فی حمکها فانها ادری بمواقع االمر من 
غیرها و لیس لک اّلا اتباعها )در مورد آنچه که پرسیده بودید در بارۀ 

کربالئی، مکتوب در ظهورالحق ۵۹- ۲۴۵.   ۷۳
در  مکتوب  کربالئی،  با  شود  مقایسه  ۱۶۱؛  حصاری،  عقاید  نقل  لمحات،  الوردی،   ۷۴

ظهورالحق ۲۵۷. 
بغدادی، ۱۰- ۱۰۹.   ۷۵

پاسخ باب در اواسط سال ۱۲۶۳/۱۸۴۷ از ماکو رسید، در آن هنگام شاید قّرة العین از   ۷۶
عتبات خارج شده بود. 
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آن آینه ای که روح خود را پاک کرده تا کلمه ای را بازتاب دهد که 
و  دانشمند  زنی  او  که  بدان  می شود،  فصل  و  حّل  همۀامور  آن  با 
کاردان و پاک است. با طاهره در دستوراتش مجادله مکن زیرا او از 
او  از  پیروی  جز  تو  و  است  گاه  آ آن  سوای  و  ]بابی[  امر  مواضع 

وظیفه ای نداری.(۷۷ 

شاید این برای نخستین بار بود که باب علنًا عقاید و رفتار صریح الّلهجه ترین 
و پیشرو ترین پیرو خود را تأیید می کرد. این که مسائل به قضاوت باب موکول 
و  جنبش  مرکزی  هسته  عنوان  به  او  اهمّیت  بر  است  دیگری  نشان  می شد 

واالترین مرجع نهضت. 
هنگامی که پاسخ باب در یک اجتماع هفتاد نفری از بابیان در کاظمین 
خوانده شد، تعدادی از پیروان آن را سرپیچی آشکار از احکام اسالمی تلّقی 
ترک  را  بابیان  گروه  و  ورزیده  اجتناب  دستور  این  پذیرفتن  از  و  نمودند 
گفتند.۷۸ بعدًا باب در تفسیری بر سورۀ حمد که احتمااًل خطاب به ُبشر و 
هم فکرانش بود موافقت با طاهره را دیگر بار تأیید نمود و در عین حال از 

مخالفین خواست که خود را از قید ˝تکالیف غیرضروری˝ آزاد سازند.۷۹ 
باب به پرسش های مّلا احمد نیز پاسخ داد، و کوشش کرد که آن معّلم 
با  هم چنان  ولی  نسازد،  دلسرد  قّرة العین  از  انتقادش  خاطر  به  را  متعّصب 
مورد  پاک(  شجر  یا  )برگ/  طاهره˝  ˝ورقۀ  عنوان  با  را  قّرةالعین  صراحت 
ستایش  قرار داد. باب حّتی اّدعای وی را مبنی بر ˝حجّیت˝ الهی تأیید کرد 
و بیان داشت که ˝فما الذی اتبعی رّدها النها ماتنطق اّلا باّدال المشرقة من 
اهل العصمة و االمارات المتشعشعة من اهل الحقیقة˝ )مبادا که هیچ یک از 
کند زیرا او سخن نمی گوید مگر با دالیلی روشن که از  پیروان من او را رّد 
حقیقت  اهل  از  که  درخشان  نشانه هایی  و  آمده  )ائمۀشیعه(  عصمت  اهل 

کید قوی تر باب بر مقام قّرة العین، ن.ک. به متونی از یک  بغدادی، ۱۱۰. برای مالحظۀ تأ  ۷۷
از  پیروی  که  الکّل˝  ˝حّجة  عنوان  با  وی  از  که   )۳۳۱  -۳۴( ظهورالحق  در  نقل  نامه 

دستوراتش بر مؤمنین الزامی است ستایش شده است. 
بغدادی، ۱۰- ۱۰۹. مؤّلف پنج نفر از کسانی را که در کاظمین نهضت را ترک کردند نام   ۷۸

می برد.
محفظۀمّلی آثار بهائی شمارۀ ۶۹، ۱۲۷.   ۷۹
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انتقاد  از  را  مّلا احمد  قّرة العین  از  است.˝۸۰ حـّتی چنین پشتیبانی استواری 
بیشتر بازنداشت، و اشارات مسالمت آمیز قّرة العین و پیشنهاد همکاریش نیز 

نتوانست شکاف عقیدتی بین دو گروه را برطرف سازد.۸۱  
مجّدد  بروز  به  تّوجه  بدون  قّرة العین  که  بود  دوران  این  طیّ  در  ظاهرًا 
احساسات ضد بابی، ابتدا مجّتهدین مکتب اصولی را به یک مباحثۀ علنی 
دعوت نمود و وقتی هیچ یک از آنان به این دعوت پاسخ ندادند، آن ها را 
برای مباهله با خود فراخواند.۸۲ طبعًا مجتهدین عتبات آماده نبودند به بحثی 
که از نظر مردم به یک مرتّد اعتبار می بخشید تن در دهند. اندکی بعد گروهی 
از اجامر که از انتقادات علنی طاهره از احکام شرعی به خشم آمده و توسط 
عناصر شیخی تحریک شده بودند به خانۀ سّید رشتی هجوم برده و طاهره را 
دستگیر و در خانه حاج مهدی کمونه یکی از اعیان کربال زندانی ساختند.۸۳ 
آزادی  و  کرد  مداخله  بیشتر  شورش  از  جلوگیری  برای  شهر  عثمانی  حاکم 
طاهره را مشروط به رسیدن دستوری از بغداد نمود.۸۴ قّرة العین در دفاع از 
خود توضیح داد که هیچ اّدعایی جز آموزش نداشته است. حکمای سّنی و 
شیعه جمع شوند تا تبادل نظر و بحث نماییم تا اینکه حقیقت و کذب هر 

طرف و حکمت هر طرف بر همۀ مردم بصیر معلوم گردد.˝ ۸۵ 
را   احمد  مّلا  بار  آخرین  برای  مّوقت خود  گرفتاری  دوران  در  قّرة العین 
فراخواند و به روشنی به او گفت که قصد عزیمت به بغداد دارد تا در آنجا 
˝تقیه را لغو نموده حقیقت ذکر را ثابت نماید.˝ ۸۶ وی بعد از حدود سه روز، 
ظاهرًا به شرط آنکه فورًا کربال را ترک کند، آزاد شد.۸۷ عزیمت قّرة العین و 

بحث  و  دیگر  متون  برای   ،.MacEion,The Messiah 223 ایون،  ظهورالحق ۳۳۳؛ مک   ۸۰
.Amanat, RR 206-7 .بیشتر در مورد این جدال ن.ک

الوردی، لمحات، نقل عقاید حصاری ۱۶۱-۶۲.   ۸۱
تاریخ سمندر، ۳۴۷؛ کواکب الدّریه ج. ۱، ۶۲.  ۸۲

الوردی، لمحات، نقل عقاید حصاری ۱۶۲. دور نیست که مّلا احمد نیز در این ماجرا   ۸۳
دست داشته است. 

نقطةالکاف ۱۴۱؛ مقایسه شود با تذکرة الوفا ۹۷- ۲۹۶.  ۸۴
تاریخ جدید، ۲۷۲.  ۸۵

الوردی، لمحات، نقل عقاید حصاری ۶۳- ۱۶۲؛ مقایسه شود با نقطةالکاف ۱۴۱.  ۸۶
بغدادی مدّعی است که ˝او به فرمان والی به بغداد فرستاده شد˝ که احتمااًل والی بر اثر   ۸۷

مداخلۀ شیخ محّمد شبل این تصمیم را گرفته بود )بغدادی، ۱۰۸(. 



باب و جامعۀ بابی ایران  ۳۵۰

طرفدارانش برای شیخّیه، بابیان محافظه کار و علمای اصولی  یک پیروزی 
بود چه که آخرین فرصت تبلیغ  جمعی را در مرکز تعلیمات شیعه با موّفقّیت 

خنثی می کرد. 
اخبار مربوط به قّرة العین و شایعات در بارۀ اعمال ˝غیر اخالقی˝ وی ]که 
مقصود اّتهامات اباحه و روابط نامشروع جنسی بود[ می بایستی به زودی به 
قزوین رسیده و برای خاندان برغانی نگرانی هایی ایجاد کرده باشد. قّرة العین 
در مقابل ˝این همه غوغاء ضوضاء و افتراء و بهتان˝ در نامه ای به پدرش از 

خود دفاع نمود: 

مرا عرضی می باشد که این اقّل از ذّره فرزند شما می باشد و شما 
می شناسید او را و در بین مابین بوده و تربیت یافته. اگر محّبت دنیا 
دارد یا داشته بر شما مخفی نیست و خواهید مسئول گردید از احوال 
نزد  )در  االحجاب.۸۸  ارتفع  و  المیزان  انصب  اذ  یدی الّله  بین  او 

خداوند که این افزایندۀ ایمان و براندازندۀپرده هاست.( 

وی یادآوری می نماید که سال قبل ˝با اعالن کلمۀ حّق˝ بجز ˝نسبت کفر 
حکم جدید  و شرک˝ چیز دیگری عایدش نشد، و هشدار می دهد که هر کس̋ 
عظیم امام حّی˝ را رّد نماید اعمالش برای او خسران خواهد بود و در راه 
دین خارج  از  و  کردند  رّد  را  ابی طالب  ابن  علی  که  با خوارج  رستگاری 
گردیدند فرقی ندارد. او تعبیرات لفظی و ظاهری مخالفان را از کالم باب 
مورد انتقاد قرار می دهد و از پدرش می خواهد که به جای آن، به روح کالم 
توّجه کند. نامه را با بیانی حاکی از همدردی و شفقت به پایان می رساند و 

اظهار می دارد:

پدر جان بارها که مشّرف می شوم به حرم امام علیه السالم و اشکم 
به مثل سیل جاری است بر شما دلم می سوزد و دعا می کنم بلکه 

نجاة حاصل ]شود[.۸۹ 

ظهورالحق، ۳۱۴، کپی نامۀ قّرة العین به پدرش. به دالئل نامعلومی ظهورالحق اشارات   ۸۸
مکّرر در نامه را به پدر قّرة العین نادیده می گیرد و مخاطب نامه را عموی قّرة العین، مّلا 

محّمد تقی معرفی می کند. 
همانجا.   ۸۹
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در نامۀ دیگری همین ضرورت و اندرز منعکس است: ˝اگر تصدیق امر 
ننمایید هیچ فائده بحال شما از ارتکاب طاعات عاید نمی گردد.˝ ۹۰ 

این که مّلا صالح چه برداشتی از نامه های دخترش داشته معلوم نیست، 
ولی ممکن است این نامه ها خانواده برغانی را بر آن داشته باشد که فرستادۀ 
ویژه ای به نام مّلا محّمد حّمامی به عراق بفرستند تا قّرة العین سرکش را به 

قزوین بازگرداند.۹۱ 
قرّة العین که در خانۀ شیخ محّمد ِشبل در بغداد اقامت گزیده بود بار دیگر 
فعالّیت های خود را از سر گرفت. مردم کنجکاو بودند در بارۀ زنی که ظهور 
بغداد و  او در  باال گرفتن شهرت  بدانند.۹۲  بیشتر  را اعالم می کرد  جدیدی 
تهدید  با  دیگر  بار  را  عراق  والی  پاشا  نجیب  او،  ادامۀخطابه های  احتمااًل 
نهضت بابی و خطر آشوب از سوی گروه های موافق و مخالف روبرو  ساخت. 
ملّا حسن گوهر که ظاهرًا نفوذی نزد نجیب پاشا داشت به نگرانی او دامن 
می زد.۹۳ اّما این بار ، برخالف قضیۀملّا علی بسطامی، نجیب پاشا به جای 
ارجاع امر به محکمۀشرعی، قّرة العین را احضار کرد و در بارۀ باورهایش از 
جلسه  آن  در  که  کسانی  نام  و  بازجویی  این  شرح  نمود.  پرسش هایی  وی 
احتمااًل  و  پاشا  نظر می رسد که نجیب  به  اّما  نیست.  حضور داشتند معلوم 
مشاوران وی نتوانستند دلیل قانع کننده ای مبنی بر ارتداد یا حتی اعتقاد به 
بیشتر  بازجویی  به خاطر  پیدا کنند.۹۴ شاید  قّرة العین  نزد  آراء غیراسالمی در 
قّرة العین به خانۀ  توسط مفتی اعظم بغداد بود که متعاقبًا والی دستور داد 
مفتی اعظم بغداد شیخ محّمد آلوسی، که در محاکمۀ بسطامی نقش مهّمی 
داشت، منتقل گردد. وی در عین حال این قضّیه را به باب عالی در استانبول 
گزارش داد.۹۵ واکنش مالیم تر نجیب پاشا به تجدید فّعالّیت های بابیان ممکن 
از این واقعّیت ناشی می شد که در مورد بسطامی، تنها نتیجۀ قطعی  است 

۹۰  همانجا.
 .Nicolas, Seyyèd 274-76 الوردی، لمحات ج. ۲، ۱۷۱؛ مقایسه شود با  ۹۱

شبل بغدادی سه منزل دیگر نیز تهیه دیده بود: یکی برای زنان همراه قّرة العین، دیگری   ۹۲
از  نقل  ۱۶۸به   ،۲ ج.  لمحات  )الوردی،  تدریس  برای  سومی  و  مردان  برای 

صالحی،قرةّ العین(. 
الوردی، لمحات ج. ۲، ۶۹- ۱۶۸.  ۹۳

تاریخ سمندر، ۴۸- ۳۴۷.  ۹۴
بغدادی، ۱۰۹؛ مقایسه شود با تاریخ جدید، ۲۷۲.   ۹۵
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تبعید  موجب  عاقالنه ای  نحو  به  که  بود  شیعیان  ضمنی  پیروزی  محاکمه 
بسطامی از عتبات گردید. محاکمۀ یک زن بی سابقه بود و بخصوص هنگامی 
که نه مدارک موجود و نه احکاِم ارتداد در مورد زنان هیچ یک احتمال حکم 
قطعی را تأیید نمی کرد. چنین محاکمه ای غیرمعقول و نابخرادانه می نمود.۹۶ 
اگر محاکمه ای انجام می شد، سخنوری و قدرت بیان قّرة العین می توانست به 

نفع او عمل کند و افکارش را بیشتر ترویج دهد. 
آلوسی نسبت داده شده می توان  به  متنی که  را در  این گمانه زنی  دلیل 
یافت که به نظر می رسد در صدور حکمی برای قّرة العین، ستایش وی را نیز 

منظور نموده است: 

اّما  آورد،  ایمان  باب  به  رشتی  وفات  از  بعد  که  بود  از کسانی  او 
بعدها در بسیاری از مسائل از جمله تکالیف مذهبی حّتی خالف 
لغو  به  معتقد  قّرة العین  که  می کنند  اّدعا  برخی  نمود.  رفتار  رشتی 
کامل همۀ تکالیف شرعی بود ولی من حقیقتی در این اّدعا نمی بینم. 
او حدود دو ماه در منزل من اقامت داشت و مباحثات چندی بین ما 
در گرفت که در آن هیچ تقیه یا بیمی وجود نداشت. فی الواقع در او 
محّسنات و فضل و کمالی می دیدم که به ندرت در مردان دیده ام. او 
زنی خردمند و شریف، و در فضیلت و پرهیزکاری بی نظیر بود. در 
حای دیگر به گفتگو هایم با او اشاره کرده ام؛ اگر کسی از آن بحث ها 
گاه باشد در مورد دانش او هیچ تردیدی به خود راه نمی دهد. بر  آ
ایشان معتقدند که  ُقرَّتّیه  یکی هستند.  و  بابّیه  من روشن گردید که 
زماِن پنج بار نماز گزاردن در روز سپری گشته است و ظهورات الهی 
تّوقف ناپذیر است و بنابرین  ˝انسان کامل˝ مظهر ظهورات بیشتری 
خواهد بود. این ظهورات مطابق احکام شرع نیست ولی آنچه در 
آراء  نظیر  این  می نماید.  تفسیر  و  توضیح  را  آمده  قبل  ]ظهورات[ 
صوفیان است. بعضی از بابیان شب بیدار می مانند و دعا و مناجات 
می خوانند.همگی با اثنی عشری ها مخالف هستند و آنان را مردود 

می شمرند و از آنان دوری می جویند. ۹۷ )ترجمه(
بر اساس احکام مذاهب حنفی و شیعه، زن مرتّد باید زندانی شود تا مجّددًا به اسالم   ۹۶

.Shorter Encyclopaedia of Islam در ˝Murtadd برگردد. ن.ک. به ˝مرتّد
نقل در کواکب الدّریه )ج.۱، ۶۴( و قسمتی در کشف الغطاء )۹۶- ۹۴(، که هر دو اشارۀ   ۹۷
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از لحن گزارش این عالم سّنی برمی آید که در زمان اقامت قّرة العین در 
خانه او بین آنان گفتگو و تبادل نظرهایی صورت گرفته است. )شاید همین 
به  نامه ای  بر آن داشت که  را  گفتگوهای موافق بود که چند ماه بعد باب 
هنگام  ظاهرًا  کند.(۹۸  دعوت  رسالتش  شناسایی  به  را  او  و  بنویسد  آلوسی 
اقامت قّرةالعین در آن خانه جلسه ای نیز با علمای سّنی در آنجا برگزار شد. 

شرحی از این اجتماع در دست نیست.۹۹ 
از متن فوق می توان نکاتی چند را استنباط نمود. نکتۀ چشم گیر این که 
قرّة العین حتّی در حضور مفتی سنّی بغداد، که مّلا علی بسطامی، هم مسلک 
وی را به مرگ محکوم کرده بود، بدون هیچ واهمه ای وفاداری خود را به 
باب اعالم داشته است. نکتۀدّوم که به همان اهمّیت است آن که دالیل گیرا 
و مجاب کنندۀ او در دفاع از اعتقاداتش موجب شده که یکی از برجسته ترین 
علمای سّنی آن زمان ذکاوت او را بستاید و ارزیابی بی طرفانه ای از عقاید 
وی ارائه دهد. سّوم آن که اظهارات آلوسی تضاّدی آشکار در بر دارد، زیرا با 
آنکه این مفتی سّنی لغو همۀتکالیف شرعی توسط قّرة العین را در نیافته با 
این حال، عدم ادای نماز یومّیه را تأیید کرده است. به همین دلیل است که 
که  را، یک ˝ظهور غیررسمی˝  باب  اّدعای  قّرة العین هنوز  آلوسی  به تصّور 
متّمم ظهور اسالمی قبلی است می داند و بر این اساس اعتقادات بابیان را 

مشابه عقاید صوفیان دربارۀانسان کامل تلّقی می کند. 
دو ماه بعد فرمان تبعید قرّة العین رسید. دستور باب عالی عثمانی نهایتًا 
آلوسی را ترغیب نمود تا برای تبعید قّرة العین و پیروانش اقدام کند. می گوید:  

واضحی به عنوان اثر آلوسی ندارند. اّما ممکن است این نقل قول از اثر ناتمام آلوسی 
بنام ˝نهج السالمه الی مباحث االمامه˝ باشد که آخرین اثر او است و در سال ۱۸۵۴/۱۲۷۰ 
نوشته شده )MS no B 4/678 در کتابخانۀ اوقاف بغداد( که در آن بر طبق قول مفّسرین 
آلوسی)۱۲۵(، وی شیخّیه، رشتّیه، بابیه، و ُقرَّتیه را با بی طرفی مورد بحث قرار داده است. 
برای متن اندک متفاوتی از تعبیر آلوسی که در محمود شکری، اآللوسی مختصر التحفة 
االثنی عشریهّ ) قاهره ۱۹۵۳/۱۳۷۳( آمده است، ن.ک. به الوردی، لمحات ج. ۲، ۷۰- 

.۱۶۹
قسمتی از این لوح در جدید االسالم، منهاج الطالبین )۴۶- ۳۴۲( نقل شده است. نقل   ۹۸
قولی مستقیم را در کشف الغطاء )۹۶، به نقل از خدمتکاری در خانۀ آلوسی( که از قول 
آلوسی چنین اعالم می دارد: ˝ای قّرة العین به خدا قسم که من در اعتقاد تو شریکم. اّما 
نگران شمشیرهای خاندان عثمان هستم˝، باید صرفًا اغراق دانست. حداکثر ممکن است 

حاکی از حّس همراهی آلوسی نسبت به نظریات او باشد.  
نام می برد که  تبار  ایرانی یهودی  بابی  از حکیم مسیح، یک   )۳۴۸ -۴۹( سمندر  تنها   ۹۹

شاهد گفتگوی قرّة العین در بغداد با علمای سّنی بوده است. 
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از  گروهی   ]۱۸۴۴/۱۲۶۰ دهۀ  ]اوایل  زمان  آن  در  ترتیب  به این  و 
تندروهای شیعه ]غالة[ خود را بابّیه می نامیدند...صاحبان عقل بر 
والی،  مساعی  خاطر  به  اگر  می دهند.  گواهی  آنان  کفرآمیز  عقاید 
نبود،  دارند  اتفاق  او  تدّین  و  غیرت  در  همگان  که  پاشا،  نجیب 
را  آنان  اّیده الّله،  او،  بودند.  مانده  باقی  عراق  در  آنان  از  گروهی 
آن ها خشم گرفت،  به  نسبت  و  زد  برهم  را  تحقیر کرد و جمعشان 
منه.  خیرًا  الّله  عوضه  نمود،  مختل  را  امورشان  و  عنه،  الّله  رضی  

)ترجمه( ۱۰۰ 

بابی در نظر نگیریم که به خاطر  از تهدید جنبش  اگر نگرانی مفتی را 
با  این اظهارات مفتی  این چنین می ستاید،  را  از آن نجیب پاشا  جلوگیری 
ستایش او از قّرة العین در تضاّد است. اّما باید توجه کنیم تاریخ نگارش این 
متن حدود سال ۱۲۶۶- ۱۸۵۰/۱۲۶۵- ۱۸۴۹ است، زمانی که قیام های بابیان 
در ایران بر نگرانی او از مبارزه جویی شیعه در عراق افزوده بود. در حالی که 
متن اّول در بارۀ قّرة العین احتمااًل در سال ۱۸۵۵/۱۲۷۰-۱۸۵۴ یعنی دو سال 

پس از شکست نهایی جنبش و کشته شدن قّرة العین نوشته شده است. 
حاجی مّلا محّمد حّمامی فرستاده ای که از طرف خانوادۀ برغانی آمده 
بود قّرة العین را در خانۀ آلوسی مالقات کرد و با آلوسی در بارۀ رهایی این 
با ˝وساوس شیطانی اغوا شده˝ گفتگو  او مّدعی بود  پاکدامن˝ که  ˝بانوی 
نمود. وی به مّلا محّمد تقی، عموی قّرة العین اّطالع داد که آلوسی موافقت 
که  نوشت  هم چنین  نماید.  شفاعت  والی  نزد  قّرة العین  آزادی  برای  کرده 
قرّة العین به خصوص نسبت به مّلا حسن گوهر، احتمااًل به خاطر تهمت های 
همۀ اعیان و علمای  موذیانه اش، خشمگین است. حّمامی هم چنین می گوید:̋ 
بغداد برای او ]قّرة العین[ احترام بسیار قائلند و وی را بسیار تمجید می کنند. 
کذب  و  تهمت  او[  بارۀ  ]در  شایعات  و  است  شده  نقل  شما  برای  آنچه 

است.˝۱۰۱ 

روح المعانی ج. ۷، ۲۲، ۳۹.در این اثر اشارات دیگری به مباحثات آلوسی با قّرة العین   ۱۰۰
می توان یافت. 

الوردی، لمحات ج.۲، ۱۷۲، نقل از صالحی، قرّة العین ۴۷- ۴۵. برای اشاره به حّمامی   ۱۰۱
 .Nicolas, Seyyèd .274-76 و خاطراتش هم چنین ن.ک. به سمندر، ۳۴۹ و
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در راه قزوین

مأمور  یک  همراهی  به  قّرة العین   ،۱۸۴۷ ۱۲۶۳/مارس  ربیع الثانی  در 
عثمانی به خانقین در مرز ایران اعزام شد. حدود سی نفر از طرفدارانش در 
نموده  به درستی مالحظه  آلوسی  بودند. همانگونه که  او همراه  با  این سفر 
بازگشت طاهره به حضور مؤّثر بابیان در عتبات در پنج سال بعدی پایان داد 
سال  اواسط  در  عراق  به  همراهانش  و  بهاءالّله  تبعید  زمان  تا  وضع  این  و 
۱۸۵۳/۱۲۶۹ ادامه یافت. سفر قرّة العین و همراهانش از بغداد به قزوین تقریبًا 
از کرند،  سه ماه طول کشید. در ضمن راه، در نیمۀسال ۱۲۶۳/ ۱۸۴۷ وی 
کرمانشاه و همدان عبور نمود. در تمام طول راه با مریدان ایرانی و عرب، به 
رهبری ملّا ابراهیم محلّاتی، ملّا صالح کریماوی و شیخ سلطان کربالیی،۱۰۲ 
با  متعّدد  اجتماعات  در  و  می نمود  اعالم  را  جدید  ظهور  علنًا  قّرة العین 
مجتهدین، صوفیان و اعیان شهری به گفتگو پرداخت. علی رغم سرخوردگی اش 
در عتبات، در تمام راه روحیه ای بسیار عالی داشت و رفتار خشونت باری که 
او و همراهانش در طی راه مکّررًا با آن روبرو می شدند ظاهرًا بر او تأثیری 

نمی گذاشت.
در کرند، دهکدۀ بزرگ کردنشین در غرب کرمانشاه و بعدًا در صحنه در 
حّق˝  ˝اهل  جمعیت  سوی  از  گرمی  استقبال  با  قّرة العین  همدان،  راه  نیمه 
]یارسان یا در گفتار عامیانه علی الّلهی[ روبرو شد و به طوری که نقل شده حّتی 
آنان وفاداری خود را نسبت به او اعالم نمودند.۱۰۳ اشتیاقی که روستاییان و 
رهبرانشان نشان می دادند نشانۀ آشکاری از حمایت بالقّوۀ روستانشینان پیرو 
مذاهب به اصطالح ˝غالة˝ در غرب ایران بود، جوامعی که اغلب مورد آزار 
و اذّیت شیعیان بودند۱۰۴ولی با این حال اعتقاد به ظهور موعود را کماکان 
حفظ کرده و تحت تأثیر مذهب شهرهای بزرگ قرار نداشتند. در روستای 

شرح مربوط به تعدادی از مّلاهای عرب و ایرانی که او را تا همدان و بعضی تا قزوین   ۱۰۲
همراهی  کردند در بغدادی ۱۱۱ و Nabil Zarandi 273 آمده است. 

بغدادی، ۱۱۱، ۱۱۶.بر اثر مواعظ  قّرة العین بعضی از ساکنان آن دیار برای مّدتی بابی باقی   ۱۰۳
ماندند. 

روحیۀ رزمندۀ مردم کرند را می توان در درگیری های پی در پی آنان با نیروهای دولتی   ۱۰۴
مالحظه نمود. در یک مورد در اوایل دهۀ ۱۸۴۰ حاکم کرمانشاه، حاج شکی خان بواسطۀ 
اختالف مذهبی˝ به همراه  ˝بدرفتاری، فساد اخالق، کشتارهای زیاد و تجاوز˝ و هم چنین̋ 

دویست نفر از افرادش در کرند کشته شدند )روضة الصفای ناصری، ج. ۱۰، ۳۱۶(. 
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صحنه قّرة العین پیشنهاد مردم را برای همراهی با او در یک راه پیمایی دوازده 
چنین  این  سازماندهی  زیرا  نپذیرفت.  قزوین(  سوی  به  )شاید  نفری  هزار 
حرکت مردمی در پشتیبانی از او، صورتی فراتر از گفتگوی مقّدماتی به خود 

می گرفت که با هدف ˝ ابالغ کلمه˝ او در این مرحله در تضاّد بود. ۱۰۵
با ورود به کرمانشاه، قّرة العین مرکزی برای ابالغ کلمه دایر نمود که بر 
عموم باز بود. در آنجا طرفدارانش تفسیر باب را بر سورۀ کوثر می خواندند 
به  علنی  مباحثۀ  برای  را  علماء  و  می گفت  پاسخ  آنان  پرسش های  به  او  و 
چالش می طلبید.۱۰۶ در آغاز اقامت چهل روزه خود در آن شهر، با حاکم آن 
سرشناس  افراد  از  بعضی  و  همسرش  و  ماکویی۱۰۷  علی خان  محّب  ایالت، 
گفتگو کرد. فّعالّیت او هیجانی در بین مردم که اکثرًا ُکرد و از اهل حّق بودند 
به وجود آورد. این امر هشداری برای علما و به ویژه مجتهد بزرگ اصولی، 
شیخ عبداللّه کرمانشاهی )از خاندان بهبهانی، نبیره آقامحمّد باقر و نوادۀ مّلا 
محّمدعلی کرمانشاهی معروف به صوفی کش( شد۱۰۸ و او را بر آن داشت تا 
برای اخراج این مرتّد مزاحم و بیش از سی نفر طرفداران عرب و ایرانی او 
قّرة العین  که  را  گزینه ای  دو  کمال رضایت  با  متوّسل شود. حاکم  به حاکم 
پیشنهاد کرده بود یعنی مباحثه و یا آماده شدن برای مباهله را به مجتهد ارائه 
را  یکی  نامعقول  و  ناخواسته  بین  بود  مجبور شده  که  عبدالّله  شیخ  داد.۱۰۹ 
کمک  درخواست  و  نوشت  نامه  قّرة العین  عموهای  و  پدر  به  کند  انتخاب 
نمود. به توصیۀ شیخ عبدالّله، گروه اعزامی از قزوین با همکاری سرکردۀنظامی 
که رقیب حاکم محّب علی خان بود، فرمان حاکم  مستقر در ساخلوی محّل 
را نادیده گرفتند و به افراد خود دستور داد که شبانه به محّل اقامت قّرة العین 
و همراهانش حمله کنند. بابیان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و اموالشان به 
تاراج رفت، حدود بیست و پنج نفر از پیروان عرب طاهره بازداشت شدند و 

بغدادی، ۱۱۶.  ۱۰۵
همانجا، ۱۳- ۱۱۱.  ۱۰۶

محّب علی خان ماکویی می بایستی قباًل از طریق نمایندۀ ایران در بغداد در بارۀ قّرة العین   ۱۰۷
 .Amanat, RR, CH. 5 .اّطالعاتی کسب کرده باشد. برای شرح حال او ن.ک

طهرانی ج. ۲/۲\ ۷۷۴.  ۱۰۸
بغدادی ۱۱۳. بر طبق این منبع، در سال ۱۸۴۷/۱۲۶۳ قّرة العین هدف مأمورّیت خود را   ۱۰۹

ابالغ ˝بشارت ظهور قائم موعود خداوند رحمان˝ اعالم نمود.  
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اّما با  قّرة العین و همراهان نزدیک او را از شهر بیرون راندند.۱۱۰ دیگر روز 
مداخلۀ حاکم بابیان گرفتار آزاد شدند و اموالشان مسترد گردید، ولی قّرة العین 
که از این رفتار خشونت بار آزرده خاطر شده بود از بازگشت به شهر امتناع 

ورزید. 
قزوین،  به  او  سریع  بازگشت  برای  برغانی  خاندان  فشارهای  علی رغم 
قرّة العین تصمیم گرفت که اعالن عمومی خود را در همدان نیز دنبال کند. به 
قراگزلو،۱۱۱  برجستۀ  خاندان  متنّفذ  زنان  هّمت  با  احتمااًل  و  وی  درخواست 
از  و  برادران محّمد شاه  از  میرزا احتشام الدوله، که یکی  حاکم شهر خانلر 
با نفوذ در دستگاه حکومتی بود۱۱۲مجمعی شامل  جمله شاهزادگان نخبه و 
روحانیون محّلی و علمایی که نمایندگی همۀ گرایش ها۱۱۳را در منطقۀ نفوذ او 
میرزا  حاج  خود  سخنگوی  عنوان  به  گروه ها  این  داد.۱۱۴  تشکیل  داشتند 
علی نقی همدانی، معروف به جّنت علی شاه، پسر مّلا رضا همدانی و رهبر 
پرده  پشت  از  که  قّرة العین  کردند.  انتخاب  کوثرعلی شاه،۱۱۵را  شاخۀفرعی 
سخن می گفت برای مناظره سه قاعده تعیین نمود: اّتکاء به الهام و مکاشفه، 
اجتناب از استعمال دخانیات – که یکی از منهّیات شدید جنبش بابی بود– و 
مهم تر از همه بکارگرفتن سخن شایسته و دوری از دشنام و ناسزاگویی.۱۱۶در 
بابی  اولّیۀ  اعتقادات  اساسی  اصول  بر  دیگر صریحًا  بار  قّرة العین  آن جمع 
یعنی: لطف ابدی الهی، استمرار ظهور، نیاز به آیین جدید برای رویارویی با 
چالش های ناشی از تحّوالت زمان، و حّقانّیت باب در مقام تنها مقّر نزول 

کید کرد.  وحی الهی، تأ

همانجا ۱۵- ۱۱۴.  ۱۱۰
زبیده خانم فوق الذکر و همسر رستم خان قراگزلو.   ۱۱۱

بامداد، تاریخ رجال ایران ج. ۱، ۷۶- ۴۷۳.  ۱۱۲
مانند بسیاری از شهرهای ایران، مردم همدان نیز به فرقه های مختلف تقسیم شده بودند.   ۱۱۳
پایگاه های در حال زوال  از آخرین  اّما شهر هنوز یکی  هرچند اصولی ها غلبه داشتند، 
اخباریان بود (Gobineau, Religions 30) که از آن ها تعداد زیادی به مکتب شیخی روی 
از  و  فرقۀنعمت اّللهیان   از  ویژه  به  نیز،  صوفیان  از   .)۱۱۷ )کواکب الدّریه،  بودند  آورده 

فرقۀخاکسار نیز تنی چند حضور داشتند. 
اشراق خاوری، همدان ۲۹؛ مقایسه شود با کواکب الدّریه ج.۱، ۱۸- ۱۱۷.  ۱۱۴

برای شرح حال او به غیر از سایر منابع، ن.ک. به مهدی درخشان، بزرگان و سخن سرایان   ۱۱۵
همدان، ۲ ج. )تهران، ۱۳۴۱ /۱۹۶۲( ج.۲ ، ۸۱- ۸۰ و منابع نقل شده.  

اشراق خاوری، همدان ۳۰.   ۱۱۶
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حاج میرزا علی نقی در درک مطالب عرفانی که پیش زمینۀبیانات قّرة العین 
بود مشکلی نداشت ولی پویایی افکار این زن استثنایی در مورد َمهدی موعود 
به کّلی از ادراکش خارج بود. مطالبی که در بارۀ عکس العمل او نقل شده از 
سویی رّد مطلق نظرّیات قّرة العین و از دیگر سو پذیرفتن ضمنی دالیل او را 
که محتمل تر به نظر می رسد، در بر می گیرد.۱۱۷ عکس العمل او هر چه بود، 
برای عارف معتبری در مقام او، می بایست به چالش کشیدن استدالل اصلی 
قّرة العین در بارۀ لزوم استمرار ظهور الهی مشکل بوده باشد. با سخنان این 
سخنور فصیح و توانا مفهوم حضور انسان کامل، یعنی اصل محوری عرفان 
در ذهن او دگرگون گردید. ۱۱۸ سخنان او در مورد مقامات َمهدی موعود فراتر 
از هر آنچه بود که هر عارف معاصری، حّتی نورعلی شاه معروف – قطب و 
خویش  عرفانی  تجارب  خلوت  در  می توانست  شاید   - علی نقی  پدر  مراد 
جرأت تصّور آن را به خود راه دهد.۱۱۹ اّما اگر حاجی میرزا علی نقی در ستیز 
با قّرة العین تردید نمود، دیگران چنین نکردندو مجتهدی به نام مّلا حسین۱۲۰ 
وارد مناظره ای خشونت آمیز با او شد. حاکم با خشم این شخص اخاللگر را 

توبیخ کرد و جلسه را خاتمه داد. 
به دنبال همین موضوع هنگامی که بابی دیگری، ملّا ابراهیم محّلاتی، 
رساله ای از قّرة العین را به مجتهد با نفوذ شهر، رئیس العماء۱۲۱ ارائه داد، سیل 
توهین و ناسزا به سوی او سرازیر شد، به شّدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت 
و از آنجا بیرون رانده شد.۱۲۲ شاید بیم از حملۀ طرفداران این مجتهد بود که 
موجب گردید قّرة العین به خانۀ پیشوای مشفق یهودی بنام حاخام الیاهو پناه 
برد به ویژه آن که پسر ش العازار )الله زار(، از قبل مجذوب موعظه های پرشور 

گلپایگانی، کشف الغطاء به نقل از مالرضا همدانی،  همانجا، ۳۰-۲۸، مقایسه شود با   ۱۱۷
پسر علی نقی. 

مهدی   نایب  را  قطب االقطاب  شیعه،  متأّخر  طریقه های  سایر  مانند  طریقۀنعمت الّلهی ،   ۱۱۸
می دانند. 

.Amanat, RR, CH. 2 .ن.ک  ۱۱۹
احتمااًل سّید حسین رضوی همدانی، پسر عبدالصمد )طبقات، ج. ۲/۱، ۵۹۶(.   ۱۲۰

 ،۲/  ۲ ج.  )طبقات،  طهرانی  گفتۀ  طبق  بر  که  همدانی  عبدالصمد رضوی  سّید  احتمااًل   ۱۲۱
۷۳۸( قاضی شرع همدان بود )طبقات،ج. ۲/۱، ۵۹۶(.   

بغدادی ۱۱۷.  ۱۲۲
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او شده بود.۱۲۳ روز دیگر طاهره به دهکدۀ شورین که در حومۀهمدان بود و 
به خانوادۀ قره گزلو تعّلق داشت نقل مکان کرد و از آنجا خویشاوندانش وی 
را تا قزوین همراهی نمودند. قّرة العین به بقیه همراهانش دستور داد که به 

عتبات بازگردند.۱۲۴ 
مجتهدین کرمانشاه و همدان نیز مانند سایر شهرها جملگی دشمنان اصلی 
بابیان شدند. هرگاه که ایشان متّوجه تردیدی از ناحیۀ حکومت می شدند از 
توّسل به ارعاب و تهدید و خشونت فروگذار نمی کردند. در مورد مأموران 
حکومتی در هر شهر، قطع نظر از کنجکاوی، انگیزۀ اصلی در صدور اجازه 
برای برگزاری مناظرات مذهبی این بود که به علما گوشزد نمایند قادرند اگر 
الزم باشد آن ها را نیز در حوزۀتخّصص خود به چالش بکشند، دیدگاهی که 
از آن در گریز بودند. مجتهدین عمدۀ کرمانشاه و همدان  به خصوص علما 
کردند. مردم شهرها صرفًا تماشاچیانی کنجکاو  رّد  را  برای مناظره  دعوت 
از سربازان دولتی مجال  به لوطی ها و طّلاب، و گه گاه گروه هایی  و  بودند 
می دادند تا مجری ارادۀ مجتهدین باشند. ره آورد این دوران برای قّرة العین، 
که هنوز معتقد به گفتگو و مناظره بود، احساسی آمیخته از امیدهای کوتاه 
مّدت و ناکامی های فزاینده بود. یک سال بعد )۱۸۴۸/۱۲۶۴( در طهران، از 
˝اقامۀ دلیل˝ و ˝ابالغ کلمه˝ آنچنان مأیوس شده بود که به سّید یحیی وحید 
دارابی توصیه نمود که خط مشی مدارا را ترک نماید و در عوض ایمان خود 

اشراق خاوری، همدان ۳۰، رساله ای تاریخی از یوحنا حافظی نقل می کند. جز حکیم   ۱۲۳
مسیح، پزشک یهودی ایرانی، که قرّة العین را در مجمع علما در بغداد دید و بعدًا بابی- 
بهائی شد )سمندر ۳۴۸ (، العازار )الله زار( قدیمی ترین یهودی شناخته شده  است که به 
آیین بابی گروید. یهودی دیگری به نام حکیم ایلیاهو شاهد عینی در مباحثۀ همدان بود. 
پسر او، حکیم رحیم )رحمیم( ظاهرًا بهائی شد. مّلا العازار فوق الذکر همان مّلا الله زار 
 ( Gobineau, Religions 101(همدانی است که گوبینو را در ترجمۀ آثار دکارت به فارسی
و احتمااًل بیان عربی باب به فرانسه (Momen, Religions 18-19.) کمک کرد. اّما گوبینو 
اشاره ای به دیدار قرّة العین از همدان ننموده است. در مورد یهودیان اّولیه در خراسان که 
اقلّیت های  با  قّرة العین  گفتگوهای  سّوم(.  فصل  به  )ن.ک.  گرویدند،  بابی  آیین  به 
غیرمسلمان –یهودیان و اهل حّق– بار دیگر نشان می دهد که چگونه بابیان اّولیه ظهور 

جدید را صرفًا مربوط به شیعیان و مسلمانان نمی دانستند.
جز زنان همراه، بغدادی از دوازده نفر هواداران اصلی قّرة العین نام می برد که وی را تا   ۱۲۴
قزوین همراهی کردند.حدود بیست تن دیگر به عتبات بازگشتند. نقطةالکاف می نویسد 
که مقصد نهایی قّرة العین در این سفر طهران بود و قصد داشت به محّمدشاه احتمااًل در 
بارۀ عواقب گرفتاری باب در ماکو ˝هشدار دهد˝. ولی بر اثر فشار خانواده  سفر خود را 

لغو کرد.
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را با عمل نشان دهد.۱۲۵ این توصیه که بر اساس پیش بینی اعالم علنی قائمّیت 
باب بود؛ محیط پر التهاب درون جامعۀ بابی در آستانۀ اجتماع بدشت و 
می کرد.  توجیه  به درستی  را  قلعۀطبرسی  در  مسلحانه  مقاومت  بعد  اندکی 
قّرة العین در قصیده ای معروف، از قبل آمادگی خود را برای شنیدن ˝داستان 
شوق  با  را  آن  می کند  کید  تأ که  بالیی  و  غم  بود،  داشته  بیان  بال˝  و  غم 

می پذیرد:

لمعات وجهک اشرقت و شعاع طلعتک اعتلٰی 
ز چه رو الست برّبکم نزنى بزن که بلٰی بلٰی 

به جواب طبل الست او ز وال چو کوس بال زدم 
همه خيمه زد به دِر دلم سپه غم و َحَشم بال. ۱۲۶ 

دستگیری، سرپیچی و مرگ

ورود قّرة العین به قزوین به همراه برادرانش۱۲۷ بعد از سه سال اقامت در 
کشمکش های  و  خانوادگی  فشارهای  معرض  در  را  وی  دیگر  بار  عراق، 
عقیدتی که از زمان عزیمت او شّدت پیدا کرده بود قرار داد. او قزوین را 
چون یکی از هواخواهان شیخّیه ترک گفت و در قامت یک رهبر بابی به آن 
شهر بازگشت. در طی دو ماه اقامت پر ماجرا در آن شهر )شعبان یا رمضان 
۱۲۶۳/ژوییه–سپتامبر ۱۸۴۷( با سلسله وقایعی روبرو گشت که نهایتًا منجر به 
کشته شدن عمویش مّلا محّمد تقی برغانی به دست یک بابی ستیزه جو، و به 
دنبال آن فرار طاهره از قزوین گردید – وقایعی که نه تنها در کشمکش های 
فرقه ای در قزوین ریشه  بلکه در مشاجرات مداوم  برغانی،  درونی خانوادۀ 

داشت. 

تذکرة الوفا ۳۰۶.  ۱۲۵
Browne, Materials 349-51. الست بربکم˝ از آیات قرآن است، سورۀ اعراف آیه ۱۷۱.   ۱۲۶
سمندر ۳۴۹؛ مقایسه شود با )Nabil Zarandi 81-82( که تاریخ این شعر را زمانی قبل از 
اعالم علنی قائمّیت باب تعیین می کند. طرائق الحقایق )ج. ۳، ۳۱۸( آن را به صحبت 
الری، یکی از معاصرین قّرة العین )متوفی به سال ۱۸۳۵/۱۲۵۱ در شیراز( نسبت می دهد، 
که گفته شده است با خانوادۀ باب آشنا بوده است )حسام نقبایی، بشارات کتب آسمانی، 

۷۰- ۲۶۸(. اّما لحن عرفانی شعر از شیوۀ قّرة العین چندان دور به نظر نمی رسد. 
بغدادی ۱۱۷. گمان می رود یکی از آنان همان عبدالوهاب باشد که نیکال وی را برادر   ۱۲۷

 .(Nicolas, Seyyèd 273) قّرة العین می دانست
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اختالف و شکاف در درون خانواده، حال که هر دو پسر مجتهد ارشد 
شهر مّلا عبدالوّهاب قزوینی، یعنی مّلا هادی و مّلا محّمدعلی، شوهر مرضیه، 
هوادار باب شده بودند، اجتناب ناپذیر بود. مّلا عبدالوّهاب که پیش تر از 
حامیان شیخ احمد احسائی بود، با آن که نسبت به باب نظری موافق داشت، 
خود را از ماجرای بابّیه دور نگاه داشته بود.۱۲۸ خألیی که بعد از مرگ او در 
سال ۱۸۴۷/۱۲۶۳ در قزوین ایجاد شد،۱۲۹ هواداران شیخّیه را تضعیف نمود. 
را  اّدعای باب  بود  پیروان شیخّیه  از  قّرة العین که  برغانی، عموی  مّلا علی 
پذیرفت، سر به اطاعت نهاد و گواهی به صداقت اّدعای ˝ذکر اعظم˝ )یکی 
از القاب باب( داد، ولی در انظار مردمان غیر متعّهد باقی ماند.۱۳۰ اگر چه 
شهر  در  روحانی اش  نفوذ  ظاهرًا  ولی  می رفت  بشمار  محّقق  عارفی  وی 
تحت الشعاع نفوذ و قدرت برادر بزرگ ترش قرار داشت. پدر قّرة العین که 
تعادلی  ایجاد  با  که  کوشش  کرد  به ناچار  بود،  عالقمند  دخترش  به  نسبت 
قره العین،  ارشد  عموی  حالی که  در  نماید،  ترمیم  را  خانواده  بین  شکاف 
کمک پسرش مّلامحّمد  محّمدتقی، که اکنون حدود هشتاد سال داشت با 
)شوهر سابق قّرة العین( علنًا اعتقادات شیخّیه، بنیان گذاران آن و شاخۀ اخیر 
بین دو  روابط  به عنوان بدعت گذاری محکوم می کرد.  را،  بابّیه  یعنی  آن، 
مقابل  در  قّرةالعین  بغرنج تر شد.  قّرة العین  به واسطۀطالق  نیز  بزرگ تر  برادر 
درخواست همسرش مّلامحّمد مبنی بر بازگشت به خانه و زندگی خود )شاید 
به خاطر آن که بتواند فّعالّیت های وی را از نزدیک زیر نظر گیرد(، با قدرت 
˝جوان  از یک  پیروی دخترش  از  که  پدر خود،  به  او  نمود.  مقاومت  تمام 
شیرازی˝ در رنج بود، گفت که ازدواج خود را یک جانبه فسخ می کند، زیرا 
بر طبق رسم و روش پیغمبر اسالم پیوند ازدواج با غیرمؤمن - که شوهر خود 

۱۲۸  ظهورالحّق ۳۰۴؛ مقایسه شود با قزوینی، ۴۹۵.
روضة الصفای ناصری، ج. ۱۰، ۳۴۵.وفاتش در سن هشتاد و سه سالگی در نجف واقع   ۱۲۹

شد. 
ظهورالحّق )۱۰- ۳۰۹( شهادت نامه ای را از مّلا علی نقل می کند که در آن نویسنده با   ۱۳۰
زبان رمز، که در بین پیروان مکتب شیخی مرسوم بود، ˝ذکر اعظم˝ را می پذیرفته و خود 
را جزو پیروان باب می داند. در پایان او برای ˝مستضعفین˝ که منتظر رویدادهای ۱۲۶۰ 
به عقاید  سمندر )۳۴۴( هر دو  بودند آرزوی ˝فرج˝ نموده بود. قصص العلماء )۱۹( و 
شیخی و سپس بابی او اشاره می کنند. نامۀ خود او به باب که در محفظۀمّلی آثار بهائی 
موجود است این نکته را تأیید می کند )شمارۀ ۹۸، قسمت ۲۳، ۱۱- ۱۱۰(. خود باب نیز 
در الصحیفه الربوبیّه فی شرح دعاءهی فی زمان الغیبه، او را به عنوان یکی از پیروانش 

ذکر می کند، محفظۀمّلی آثار بهائی، شمارۀ ۶۰، قسمت ۱۳، ۵۴- ۱۵۰. 
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را از آن جمله می دانست- می تواند بدون طالق باطل  شود.۱۳۱ 
را  برغانی  خاندان  عقاید  تضاّد  قزوین،  شهر  در  مداوم  کشمکش های 
شّدت بیشتری می بخشید. قزوین از چند دهه قبل شاهد رقابت  بین سه گروه 
از ارباب شرع بود که دو بازیگر اصلی آن محّمد تقی برغانی و محّمد تقی 
در  که  بود  قزوینی  مّلا عبدالوّهاب  آن  نهایی  بازندۀ  و  امام جمعه،  قزوینی 
نهایت به زوال تدریجی هواداران شیخّیه منجر شد. اّما بحث های نظری بین 
مجتهدین بهانه ای بود برای جنگ قدرت و اختالفات مالی که احتمااًل از 
عداوت قدیمی حیدری-نعمتی سرچشمه می گرفت )وضعی که در قزوین به 

لوطی بازار معروف بود.(۱۳۲ 
ملّا عبدالوّهاب قزوینی )۱۲۶۳-۱۸۴۷/۱۱۸۰-۱۷۶۶( اهل محّلۀ دارالشفاء 
واقع در ناحیۀ درب کوشک، مجتهدی بود محترم و معتبر که زیر نظر علمای 
طراز اّول تلّمذ کرده بود. اّما حیطۀنفوذ مذهبی مّلا عبدالوّهاب در قزوین از 
تقی،  محمد  مّلا  گرفت.  قرار  تهدید  مورد  برغانی  تقی  مّلامحّمد  طرف 
به تدریج قلمرو خود را از محّله های دیمج و ُقمالق در غرب شهر به طرف 
مرکز، که دو مسجد مهم شهر، مسجد جامع و مسجد شاه در آن قرار داشت 
توسعه  داد.۱۳۳ از جمله اهداف شیخ محّمد تقی نظارت بر مساجد مرکزی 
شهر و ارتقاء به مقام امامت جمعه بود. این مقام مخاطبین بیشتری از مردم و 
نیز توّجه بیشتر حکومت را هم همراه داشت. مهم تر از آن موقوفات وسیعی 
از ملک و زمین جزو موقوفات این مساجد بود که تقریبًا منحصرًا در اختیار 

متوّلیان قرار داشت.۱۳۴ 
هنگامی که سال ها پیش ملّا محّمدتقی برغانی در پایان تحصیالت خود 
به او  به قزوین آمد مورد استقبال عبدالوّهاب واقع شد که حّتی  از عتبات 
کمک نمود که در آن شهر مستقّر شود.۱۳۵ ولی این امر پیشروی او به سوی 
قدرت را مانع نشد. روایاتی که تنکابنی در بارۀ محّمد تقی نقل کرده نشان 

 .Nabil Zarandi 273-76 نقطةالکاف ۱۴۲؛ مقایسه شود با  ۱۳۱
Malcolm History of Persia .II, 6  ۱۳۲, برای محّله های قزوین در قرن نوزدهم آنطور که در 
مجموعۀ ناصری مشخص گردیده، ن.ک. به محّمد گلریز مینو در یا باب الجنهّ، قزوین 

)تهران۱۳۳۷ /۱۹۵۸( ۴۰۴- ۳۹۱ ، ۶۰- ۷۵۹. 
۱۳۳ گلریز، باب الجنهّ ۹۴- ۳۹۳. 

برای موقوفات مسجد جامع ن.ک. به باب الجنّه ۲۱- ۵۱۴.  ۱۳۴
قصص العلماء ۲۲.   ۱۳۵
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می دهد که در قضاوت های شرعی و مذهبی ، اغلب منافع خصوصی اش بر 
بی طرفی مقام قضایی اش غلبه می یافت.۱۳۶ محّمد تقی با نظارت بر منازعات 
مالی کالن در شهر، که در صد زیادی بابت مخارج و هزینه های شرعی برای 
بی متوّلی،  موقوفات  عواید  تصاحب  زکات،  دریافت  با  داشت،  عایدی  او 
مدت  اندک  در  تجاری،  امور  در  مستقیم  شرکت  یا  خاّصه  اراضی  تمّلک 
ثروت فراوانی اندوخت. در مّدتی کمتر از دو دهه، طلبۀ پیشین که در دوران 
جوانی  حّتی چندین روز توان خرید یک وعده غذای کامل نداشت، تبدیل 
به یکی از ثروتمندترین علمای ایران گردید. مسجد و مدرسۀ صالحیه در محلۀ 
ُقمالق، یکی از بزرگ ترین مساجد ایران، و مسجد دیمج در محلۀ مجاور که 
برغانی  خاندان  هزینۀ  به   )۱۸۳۰-۱۸۴۰ های  )دهه   ۱۲۶۰ و   ۱۲۵۰ دهۀ  در 
)محمّد تقی و محّمد صالح( ساخته شد، نشانه ای از ثروت کالن آن هاست.۱۳۷ 
محّمد تقی مصّمم بود، حّتی به قیمت انکار اجتهاد برادر خود، در احراز 
برتری رهبری مذهبی از همۀ رقبا پیشی گیرد،.۱۳۸ وی در یک مورد، برخالف 
فرصتی  در  اّما  داد.  نماز جمعه  ممنوعّیت  بر  اصولّیه، حکم  نظرات مکتب 
دیگر خالف فتوای خود عمل کرد و در غیاب رقیب دیگر یعنی سّید محّمد 
تقی قزوینی، نماز جمعۀ شهر را برگزار نمود.۱۳۹ کسب مقام امامت جمعه و 
تردید  بدون  داشت،  مشاجره  قزوینی  با  آن  سر  بر  که  تولّیت مسجد جامع، 
شامل  آن  از  بخشی  که  بود  مسجد  آن  وسیع  موقوفات  بر  به واسطۀنظارت 
مغازه ها و خانه هایی واقع در محلۀ ُقمالق می شد که خانوادۀ برغانی از قبل 
بر آن تسّلط داشت.۱۴۰ در اوایل دهۀ ۱۸۵۰ بعد از مرگ همۀ مجتهدین مهّم 
قزوین، مقام امامت جمعه نهایتاً به ملّا محمّد، پسر محّمدتقی برغانی منتقل 

شد. 
مخالفت مّلا محّمدتقی با شیخ احمد احسائی به مرور زمان موجب شد 
که پیروان شیخیه مورد لعن مکّرر مجتهدین عتبات و ایران قرار گیرند.۱۴۱ یکی 

همانجا ۲۳- ۲۲.   ۱۳۶
۱۳۷ باب الجنّه ۹۱، ۵۵۷ و ۷۷- ۵۷۴.

۱۳۸ قصص العلماء ۳۴.
همانجا، ۲۹. اصولّیه عمومًا برگزاری نماز جمعه را در غیاب امام امری مباح می دانستند.   ۱۳۹

باب الجنه ۵۱۶.  ۱۴۰
.Amanat, RR, CH. 1 .ن.ک  ۱۴۱
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از علل این خصومت به ویژه به کشمکش های داخلی در قزوین ارتباط داشت. 
در اواسط دهۀ ۱۸۲۰، محّمدتقی برغانی که خود را مجتهد اعلم و فاضل ترین 
علمای قزوین می دانست، از احسائی دعوت کرد که در خانۀ او اقامت نماید. 
اّما شیخ احمد ترجیح داد که در خانۀمّلا عبدالوّهاب قزوینی وارد شود.۱۴۲ رّد 
بشمار  اجتماعی  رسم  یک  نقض  از  بیش  و  تحقیر آمیز  امری  دعوت  این 
خانۀ  به  برجسته  عالم  ورود  اصفهان،  و  یزد  مانند  نیز  قزوین  در  می رفت. 
مجتهدی محّلی نشانی از شأن و مقام میهماندار بود و موجب افزایش احترام 
که  بود  اعتباری  احسائی  حمایت  جلب  می گشت.  او  به  نسبت  مردم 
نمی توانست نادیده گرفته شود. در مورد دیگری سّید محّمد طباطبایی معروف 
مّلا  خانۀ  در  گرفت  تصمیم  بود  نجف  از  شهیر  مجتهدی  که  مجاهد،  به 
ایران  مجتهدین  می نویسد  تنکابنی  که  نماید.۱۴۳آن چنان  اقامت  عبدالوّهاب 
عمومًا از مّلا عبدالوّهاب حمایت می کردند. در یک مناظرۀشرعی طوالنی که 
بین دو گروه مجتهد درگرفت، مّلا محّمدتقی برخالف همۀ همکارانش در 
ایران و عتبات که طرفداران مّلا عبدالوّهاب بودند، بدون هیچ انعطافی بر 
حکم جدل آمیز خود اصرار  ورزید.۱۴۴ عالوه بر این، رابطۀ مّلا عبدالوّهاب با 
حّکام قاجار بسیار دوستانه تر از محّمدتقی بود. فتح علی شاه، شاید هم به امید 
تعدیل قدرت مجتهدین پر اقتداری مثل میرزای قمی و سّید محمد باقر شفتی، 
ایران  اّول  از مجتهدین طراز  به عنوان یکی  را  مّلا عبدالوّهاب  به خصوص 
محترم می شمرد. در مقابل، حسن تفاهم اّولیه بین مّلا محّمدتقی و فتح علی شاه 
محّمدشاه،  اعظم  آقاسی صدر  میرزا  بدل گشت.  دشمنی  و  کینه  به  بزودی 
دالیل فراوانی برای رنجش از محّمدتقی و تحریکات ضد صوفی اش داشت. 
اگر به خاطر مداخله شخصی شاه نبود، آقاسی به عنوان بخشی از سیاست 
اداری خود مبنی بر کاهش نفوذ مجتهدین، خاندان برغانی را از ایران تبعید 
می کرد، و یا حداقّل مالیات های عقب افتادۀ مزارع و اراضی مزروعی مّلا 

محّمدتقی را وصول می نمود.۱۴۵ 

فهرست، ج. ۱،۵۶- ۱۵۵ ، و شیخی گری و بابی گری ۳۷- ۳۶ به نقل از عباس علی کیوان   ۱۴۲
قزوینی، عرفان نامه )تهران، ۱۹۲۹/۱۳۴۸(. 

۱۴۳ قصص العلماء ۲۴.
همانجا، ۲۳- ۲۲.  ۱۴۴
همانجا ۲۸- ۲۷.  ۱۴۵
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بکوشد  برغانی  محّمدتقی  ملّا  که  نبود  پیش بینی  غیرقابل  بنابراین 
محبوبّیت خود را افزایش دهد و نظر موافق قاجارّیه را که از دست داده بود 
گرفتن موضعی  بار دیگر کسب نماید و انزوای خود را نزد فقهای شیعه با 
بحث انگیز علیه رهبر شیخیه بهبود بخشد. اقدام به تکفیر بهانه ای شد برای 
ایجاد زمینه ای علیه مّلا عبدالوّهاب که طرفدار شیخّیه بود. در دراز مّدت، 
یک چنین ضدّیتی پاداش مالی را تضمین می نمود، و همین انگیزه  بسیاری 
از طرفداران مکتب اصولی را در عتبات و ایران وسوسه نمود که به جبهۀ او 
بپیوندند. احسائی در نامۀ مهّمی به مّلا عبدالوّهاب، به بیم مّلا محّمدتقی 
برای از دست دادن مزایای اقتصادی و مذهبی اش اشاره می کند: ˝شیطان او 
کند آنچه من می گویم کفرآمیز  را ]مال محّمد تقی را[ وسوسه کرد که اّدعا 
است و من کافرم و آخوند مّلا عبدالوّهاب کافر است، و دیگر هواداران او 
در این خصوص وی را یاری دادند. به این ترتیب آزارها و سختی ها شروع 
نگران  باد،  او  بر  عظمی  لعنت  و  داشت،  را  ایشان  رهبری  که  او  و  شد، 
وجوهاتی بودکه از ایران و هند می رسید.˝۱۴۶)ترجمه(. ستیز مّلا محّمدتقی و 
بسیاری از مجتهدین دیگر با طرفداران شیخّیه، با نظارت آنان بر موقوفات، 
حوزه های  و  مدارس  بر  استیال  زکات،  از  حاصله  وجوهات  شرع،  محاکم 

علمّیه گره خورده بود. 
موجب  بابی  جنبش  پیدایش  قزوین،  به  قّرةالعین  ورود  از  پیش  حّتی 
می نویسد،  قزوینی  جعفر  مّلا  بود.  شده  واصولیّه  شیخیّه  بین  تنش  افزایش 
هنگامی که نوشته های باب برای اّولین بار به قزوین رسید، مّلا جواد ولیانی 
)که در آن موقع هنوز طرفدار باب بود( از این خبر به وجد آمده ندا در داد 
برغانی  محّمد[  ]مّلا  از  را  خود  انتقام  ما  که  رسیده  آن  زمان  ˝اکنون  که 
بگیریم.˝ وی روز بعد بر منبر رفت و ظهور باب را اعالم نمود و خواهان 
حمایت مؤمنین شد، و بعد از چهل روز به همراه گروه بزرگی از پیروان اش 
راهی عتبات گردید.۱۴۷ ل، دو پسر عبدالوّهاب قزوینی، محّمد علی و محّمد 
هادی، و جمعی دیگر به بابیان پیوستند. در بین آن ها سه نفر از ناحیۀرودبار 
بودند: مّلا تقی، مّلا جعفر )نویسندۀ شرح تاریخی مهّمی(، و مّلا عبدالحسین 

متن نامه در فهرست، ج. ۱، ۱۵۷ نقل شده است. هم چنین ن.ک. به ج. ۲، ۲۴۲، پاورقی   ۱۴۶
 .۵۶

قزوینی ۴۷۳-۷۴.  ۱۴۷
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قزوینی. شیخ محّمد نبیل قزوینی، یکی از شاگردان سّید کاظم رشتی، که بعد 
از چندی طلبه گی ترجیح داد تجارت پدر را ادامه دهد، یکی دیگر از بابیان 
مّلا  مساعی  اثر  بر  اکثرًا  باب  به  قزوین  در  مردم  گرویدن  بود.۱۴۸  نفوذ  با 

عبدالجلیل ارومی، مّلا یوسف اردبیلی، و نیز قّرة العین بود.۱۴۹ 
افزونی طرفداران باب ناچار واکنشی را از ناحیۀ مّلا محّمدتقی موجب 
شد. چوبکاری عبدالجلیل به دستور این مجتهِد با قدرت، آغاز دور جدیدی 
از ستیز در قزوین بود. گروه کوچک ولی فّعال بابی که اکنون هوادارانی را 
از بین تّجار، کسبه، و پیشه وران به سوی خود جلب نموده بودند، تصمیم به 
تالفی و انتقام گرفتند.۱۵۰ قّرة العین در اندرونی خانۀ پدرش ساکن بود و تحت 
فشار خانواده قرار داشت تا از طرفداران بابی خود دوری جوید و آنان را 
تکفیر کند. با درخواست مکّرر طاهره بقّیۀ هواداران او که از عتبات به قزوین 
آمده بودند نیز با اکراه قزوین را ترک گفتند و به سایر بابیان در طهران و 

خراسان پیوستند.۱۵۱
افزایش این تنش ها ظاهرًا با شایعاتی که در مورد بی عّفتی و رفتار غیر 
اخالقی قّرة العین رواج داشت بی ارتباط نبود. این اّتهامات از نظریات قاطع 
او در مورد لغو احکام اسالمی، بخصوص در مورد رفع  حجاب از چهره در 
انظار عمومی، سرچشمه می گرفت. بیشتر منابع اّتفاق نظر دارند که قبل از 
حّتی  بعضی  و  نشد،  ظاهر  بی حجاب  در جمعی  هرگز  او  بدشت،  اجتماع 
تردید دارند که در جمع بدشت نیز او چنین کاری کرده باشد.۱۵۲ مکالمات 
وی با مردان معمواًل از پشت پرده بود.۱۵۳ اّما همانطور که قباًل اشاره شد، در 
که  می کرد  امنّیت  احساس  او  کربال،  در  بابی اش  هواداران  گردهمایی های 
نظر  از  آن،  به  اشارۀمثبت  حّتی  یا  عملی،  برافکند.۱۵۴چنین  از چهره  نقاب 

برای شرح حال او ن.ک. به تاریخ سمندر ۵۴- ۱۵.  ۱۴۸
برای جزئّیات در بارۀ بابیان اّولیۀ قزوین ن.ک. به تاریخ سمندر ۳۷۰- ۵۴ ؛ظهورالحّق   ۱۴۹

۹۱- ۳۰۱؛ و قزوینی ۵۲- ۴۴۷ ، ۴۷۳-۸۸ ، ۴۹۴-۹۸. 
ن.ک. به فصل سّوم همین کتاب.  ۱۵۰

بغدادی ۱۹- ۱۱۸.  ۱۵۱
معین السلطنه ۵-۶.  ۱۵۲

بغدادی ۱۰۹؛ الوردی، لمحات ۱۵۶.  ۱۵۳
ن.ک. به صفحات باال، هم چنین به کواکب الدّریه ج. ۱، ۱۱۰.   ۱۵۴
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شرعی به شّدت عملی کفرآمیز تلّقی می شد. به طوری که از یک شاهد معاصر 
آن زمان نقل شده ظاهر شدن زن با صورت باز و بدون حجاب در حضور هر 
پزشکی  معاینۀ  منظور  به  حّتی  خانواده اش،  یک  درجه  اعضای  جز  مردی 

معصیت و گناهی شمرده می شد که کم از روسپی گری نبود.۱۵۵ 
آراء غیر  بود،  انظار ظاهر نشده  در  قّرة العین هرگز بی حجاب  اگر  حّتی 
متعارف وی در بارۀ احکام شرعی و حّتی صرفًا حضور تعداد زیادی از مردان 
معرض  در  را  او  تا  بود  کافی  نمودند  قزوین همراهی  تا  کربال  از  را  او  که 
قّرة العین  به  آزادی جنسی نسبت  اّتهامات بی عفتی و  سوءظّن قرار دهد.۱۵۶ 
آن چنان گسترده بود که به حوزۀ تاریخ نگار مشهور، محّمد تقی سپهر، نیز راه 
قّرة العین  از  یافت و موجب شد که او شرحی به شّدت ساختگی و تخّیلی 
˝ماهرو˝ و روابطش با ˝بابیان سرگردان˝ که مّدت های طوالنی از خانواده و 
همسران خود دور بودند ترسیم نماید. سپهر با زبانی که معّرف مخّیلۀهرزگرای 
اوست می نویسد قّرة العین نه تنها به بی حجابی باور داشت که ازدواج یک 
زن با نه شوهر را هم تأیید می کرد.۱۵۷ این تاریخ نویس دوران قاجار چنین 

ادامه می دهد:

اتاق مالقات خود را مانند حجلۀ عروس و خود را مانند طاووس 
بهشتی می آراست. سپس پیروان باب را فرامی خواند و بی حجاب در 
مقابل آنان ظاهر می شد. ابتدا بر سریری می نشست و مانند واعظی 
پارسا و مّتقی بهشت و دوزخ را به آنان یادآور می شد و از قرآن و 
احادیث بسیار نقل می کرد. بعد به آن ها می گفت: ˝هرکس مرا لمس 
کند شّدت آتش جهنم بر او اثر نگذارد.˝ آنگاه حّضار برمی خاستند 
و به سوی سریر وی می رفتند و آن لب های رشگ یاقوت رمانی را 
می زد  طعنه  باغ  انار  به  که  سینه  ای  به  را  خود  صورت  بوسیده 

155  Polack, Persien I, 157 

افترا و تهمت های مّلا احمد حصاری و اتباع او در کربال و مکاتباتش با شیخی ها و غیر   ۱۵۶
شیخی های ایران و عراق در مخالفت با قّرة العین می بایستی به شهرت قّرة العین لطمه زده 
باشد. ن.ک. به الوردی، لمحات )ج. ۲، ۶۲- ۱۶۰ ، که عقاید مّلا احمد را نقل می کند( 

و شیخ سلطان کربالئی، مکتوب )ظهورالحّق ۵۹- ۲۴۵(.
ناسخ التواریخ ، ج. ۳، ۲۱۹.  ۱۵۷
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می سودند. ۱۵۸ )ترجمه از انگلیسی.(

تمایل  به  نسبت  زمان  آن  نگرش  از  بازتابی  شهوانی  خیالبافی های  این 
قّرة العین به کشف حجاب بود. 

می زد.  لطمه  برغانی  خاندان  اعتبار  و  شهرت  به  طبعًا  رایج  اّتهامات 
اشارات قّرة العین به ˝افتراها و بهتان ها˝ و انکار و تکذیب او از اشتغال به 
˝عشق دنیوی˝ احتمااًل به اّتهاماتی اشاره دارد که موجب وحشت بستگان وی 
شده بود. با این حال به نظر می رسد که پدر او تحت تاثیر صداقت و شهامت 
که  هنگامی  نکرد. حّتی  باور  را  شایعات  این  هرگز  شاید  دخترش  اخالقی 
چندی بعد در آن سال ملّا محّمدتقی برغانی کشته شد، مّلا صالح با اطمینان 
از پاکی و بیگناهی دخترش اّتهامات غیراخالقی را که امام جمعۀ قزوین در 
کرد. امام  جمعی از علمای عظام شهر علیه وی عنوان نمود با قاطعّیت رّد 
جمعه به صورت کنایه و با لحن استهزاءآمیزی این شعر را خواند: ˝شکوهی 
نماند در آن خاندان/ که بانگ خروس آید از ماکیان.˝ اّما پاسخ مّلا صالح 
و محاسنش جاری  بر چهره  از چشمانش  در حالی که اشگ  کنایه،  این  به 
می شد، سکوت بود.۱۵۹ سرزنش های تلخی از این قبیل نهایتًا وی را مجبور به 
مهاجرت از قزوین و پناه بردن به عتبات ساخت که در آنجا در سال ۱۲۸۳/ 

۱۸۶۶ وفات یافت.۱۶۰  
ظاهرًا این شایعات رسواکننده موجب سرافکندگی شدید مّلا محّمدتقی 
نیز می شد. از این رو با عکس العملی تند به شّدِت حمالت علیه کسانی که 
بابیان[  و  ]شیخی ها  بودند  شده  او  خاندان  بدنامی  موجب  وی  گمان  به 
ماه  در  شد.  تمام  او  جان  قیمت  به  و حمالتش  انتقادها  این  اّما  افزود.۱۶۱ 
مسجد  در  محّمدتقی  مّلا  که  هنگامی   ،۱۸۴۷ ۱۲۶۳/اوت-سپتامبر  رمضان 
میرزا  بنام  بابی  جنبش  هواداران  از  یکی  بود،  صبح  نماز  مشغول  خودش 
عبدالّله شیرازی ضربۀ مهلکی بر گلوی او وارد ساخت. قاتل که یک نانوای 

گوبینو بار دیگر، و این بار با لحنی طعنه آمیز،  همانجا، ۲۰۰. سپهر در مباحثات خود با   ۱۵۸
اّتهامات در بارۀ پیروان قّرة العین را که او معتقد بود صرفًا عّشاق هوسران او بودند، تکرار 

 .Gobineau, Religions 180 کرد
سمندر، ۷۵.  ۱۵۹

طبقات اعالم الشیعه ج. ۲ /۲ ، ۶۶۱.   ۱۶۰
Nabil Zarandi 276 مقایسه شود با سمندر، ۵۶- ۳۵۴.   ۱۶۱
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شیرازی بود )بعدًا خود را زیر نام میرزا صالح پنهان کرد( از دشمنی آشکار 
محّمدتقی نسبت به شیخّیه به خشم آمده بود. این مجتهد در پاسخ به سؤال 
من  نظر  در  همه  اتباعش  و  ˝او  بود:  گفته  احسائی  بارۀ  در  عبدالّله  میرزا 
گناهکارند˝ ۱۶۲ بسیاری از منابع این پاسخ را انگیزۀ اصلی این قتل دانسته اند، 
اّما بعید نیست که میرزا عبدالّله در ارتکاب این عمل همدستان بابی دیگری 
نیز داشته است. شرکت آقا محّمد هادی فرهادی، تاجر بی پروای قزوینی را 
که قباًل هم در واقعۀدیگری دست داشت نمی توان غیرمحتمل دانست.۱۶۳ با 
این حال تمام شواهد حاکی از آن است که اگر توطئه ای هم در این قتل وجود 
داشت قرّة العین از آن برکنار بود. علی رغم اظهارات بعدی او در بدشت در 
عمل  بر  وی  که  می آید  نظر  به  بعید  مبارزه جویانه،  اقدامات  از  پشتیبانی  

خشونت باری علیه عضو ارشدی از خانواده خود صّحه گذارده باشد. 
کشته شدن مّلا محّمدتقی برای بابیان گران تمام شد. این واقعه را می توان 
از  فّعالی دانست که  اقلّیت  بین  مبارزه در  به  نشانه های گرایش  از نخستین 
دشمنی های روزافزونی که علماء را مسئول آن می دانستند به ستوه آمده بودند. 
تغییر جهت از ˝ابالغ کلمه˝ به مبارزه جویی فّعاالنه که نمونۀ آن کشتن یک 
مجتهد عالی رتبه بود بابیان را در مسیری غیرقابل بازگشت قرار داد که نهایتًا 
عادی  اعضای  دگرگونی  و  تحّول  این  در  شد.  طبرسی  در  جهاد  به  منتهی 
جامعه از رهبری پیشی گرفتند و به تدریج این جامعه را به نقطه ای رساندند 

که راه بازگشتی برای آن نبود. 
بالفاصله پس از قتل مّلا محّمد تقی، معروف ترین بابیان قزوین، که در 
آن زمان از بزرگ ترین گروه های  بابیان ایران بودند، تحت تعقیب قرار گرفته 
و دستگیر شدند. به دنبال آن موجی از سرکوبی های ضد بابی آغاز شد. مّلا 
محّمد که این قتل را توطئۀ بابیان به رهبری قّرة العین می دانست دسته هایی را 
هم چنین  و  بابی کش،  به  معروف  محسن  مّلا  ریاست  به  طّلاب،  از  مّرکب 
مأمورین حکومتی، تجهیز نمود که به خانه های کسانی که مظنون به بابّیت 
به همراه  نیز  قّرة العین  پردازند.۱۶۴  آنان  اذّیت  آزار و  به  و  بودند حمله کنند 
162  Nabil Zarandi 276.  

معین السلطنه )۴۶- ۲۴۴( دو شریک جرم: آقا محّمد هادی فرهادی و یک شیخی به نام   ۱۶۳
سّید حسین قزوینی را نام می برد. قصص العلماء )۱۵۷( نیز از چند نفر نام می برد. سایر 

کید دارند.  منابع بر اقدام شخصی میرزا عبدالّله تأ
شرح مبسوطی از این سرکوبی ها در تاریخ سمندر ۳۰-۲۱ آمده است ]در ذیل سرگذشت   ۱۶۴
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خدمتکارش کافیه و زن دیگری توقیف و در دارالحکومه بازجویی شد.۱۶۵ 
ظاهرًا شّدِت مجازاتی که بر مّتهمین وارد می آمد قاتل اصلی، میرزا عبدالّله، 
را وادار به تسلیم نمود. شواهد و مدارکی که در اثبات اعتراف خود ارائه داد 
برای مّلا محّمد به اندازۀ کافی قانع کننده نبود لذا دیگر بازداشت شدگان را 
آزاد نساخت.۱۶۶ وی با اصرار بر مجازات همۀ شرکای جرم، امیدوار بود که 

خطر کفر شیخی- بابی را برای همیشه مرتفع سازد. 
مّتهم برای بازجویی بیشتر به طهران اعزام شد و مّلا محّمد در آنجا پس 
از مذاکره با شاه و حاجی میرزا آقاسی و رقیب او میرزا نصرالّله صدرالممالک 
اردبیلی،۱۶۷ توانست شیخ صالح کریمی، یکی از پیروان عرب قّرة العین را به 
انتقام قتل پدرش محکوم به اعدام سازد. شیخ صالح را در سبزه میدان به  دار 
آویختند.۱۶۸حاج اسدالّله، بزرگ خاندان فرهادی نیز دستگیر و در بازداشت 
به هالکت رسید.۱۶۹ مّلا محّمد برغانی به صدرالممالک هشدار داد که هر 
گونه گذشتی نسبت به بابیان ˝سبب خواهد شد که مردم جسور و جری گشته 
نسبت به دیگر پیشروان دینی همین معامله را مجری دارند در نتیجه دشمنان 
شکست.˝  خواهند  هم  در  را  روحانّیون  قدرت  بنای  و  یافته  غلبه  اسالم 
او  به  را  بابی  شدگان  بازداشت  بقیۀ  که  نمود  ترغیب  را  شاه  بدین ترتیب 
بسپارد.۱۷۰ در بازگشت به قزوین، برخالف وعده های اّولّیه، دو نفر از فّعاالن 
بابی، ملّا ابراهیم محّلاتی، بابی دانشمندی از عتبات که ظاهرًا در یک مورد 

میرزا محّمد قزوینی[، ۷۶-۷۳، ۱۰۰-۹۱، ۵۶-۳۵۴. مّلا محّمدتقی بعد از کشته شدن در 
بین شیعیان عنوان ˝شهید ثالث˝ یافت، عنوانی که بعد از دو شهید شیعه از طبقۀ علماء در 

قرون پیشین، به او داده شد.
سمندر، ۵۸- ۳۵۷؛ مقایسه شود با معین السلطنه ۹- ۸.  ۱۶۵

.Nabil Zarandi 277-78 سمندر، ۵۹- ۳۵۸؛  ۱۶۶
برای شرح حال او ن.ک. به بامداد، رجال ج. ۴، ۳۷- ۳۳۶.  ۱۶۷

نقطةالکاف  نوشتۀ  به   .۱۲۰ بغدادی،  Nabil Zarandi 77-80؛  ۱۴۳؛   -۴۴ نقطةالکاف،   ۱۶۸
برای  ورزید.  اجتناب  قتل  تأیید حکم  از  تهران،  مداراگر  مجتهد  محمود،  مّلا   ،)۱۴۳(
  Nabil) اّطالع در بارۀ شیخ صالح ن.ک. به ظهورالحّق ۲۶۱. بر اساس اشاره ای پیچیده
Zarandi 271)، قّرة العین ˝چنان شیخ صالح را می ستود که عّده ای گمان کردند که او در 

ردیف قّدوس است.˝ 
Nabil Zarandi 281-82. در مورد خانوادۀ فرهادی ن.ک.به سّوم ساختار جامعۀبابی همین   ۱۶۹

مجّلد. 
170  Nabil Zarandi 281.   
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مّلا محّمد تقی را به چالش کشیده بود و مّلا طاهر شیرازی، یکی دیگر از 
قتل  به  فجیعی  به وضع  جدید  جمعۀ  امام  خانۀ  جلوی  در  قّرة العین،  پیروان 
به آشوب و خشونت  پایان دادن  به  را  با آن که حکومت مردم  رسیدند.۱۷۱ 
دعوت کرد، با این حال به طور ناخواسته امور به دست مجتهدین افتاد. آن 
با  که  زد  رقم  را  بابی کشی  رنج آور  دوران  شوم  آغاز  اّولیه  سرکوبی های 
کشتارهای سال ۱۸۵۲/۱۲۶۸ به اوج خود رسید و پس از آن نیز هم چنان ادامه 
یافت. کشتارهای قزوین که نمونه ای از بسیاری کشتارهای دیگر در سال های 
شد.  انجام  شرع  ارباب  تحریک  به  ولی  اوباش  و  اراذل  توسط  بود،  بعد 
نفرت  به خاطر  یا  و  اخروی  اجر  برای  یا  کشتارها  این  در  شرکت کنندگان 
عمیق شان نسبت به طرفداران کفر و دگر اندیشی جنایاتی مرتکب شدند که 
غالبًا مجتهدین بر آن صّحه می گذاردند و حکومت به نحو روزافزونی آن را 

جایز می  شمرد. 
با  و  برد  بدر  این حادثه جان سالم  از  میرزا عبدالّله گستاخ و ماجراجو 
رشوه از حبس طهران آزاد گردید، ولی دو سال بعد در واقعۀ طبرسی کشته 
دستور  به  بود  شده  تبرئه  وارده  اتهامات  از  سختی  به  که  قّرة العین  شد.۱۷۲ 
مالمحّمد در اندورنی خانه او زندانی شد. ولی بزودی با فراری پرمخاطره، 
پنهانی به طهران رفت. این فرار او را نه تنها از محیط پر وحشت زادگاهش، 
که هرگز بدان باز نگشت، بلکه از خانۀ پدری اش نیز که بیمناک بود توّسط 
زنان مستخدم مالمحّمد مسموم شود، رهایی داد.۱۷۳ در طهران تحت حفاظت 
بود  پایتخت  نفوذ  با  بابیان  از  یکی  که  بهاءالّله،  نوری،  حسین علی  میرزا 
چندین ماه در خفا در داخل و خارج شهر زندگی کرد.۱۷۴ در حدود اواسط 

سمندر )۱۳-۱۱۱( شرحی وحشتناک از کشتارهای قزوین از یک شاهد عینی نقل می کند.   ۱۷۱
شیخ طاهر پس از چوبکاری، بدن نیمه سوخته اش به هر سو کشیده شد و توسط اراذل و 
بعد  و  کوفت  بر سرش  تبری  عابر  نّجاری  ابتدا  را  ابراهیم  ملّا  گردید.  اوباش سنگسار 

سنگسارش کرده و سوزاندند.
او به خانۀ رضاخان سردار، یکی از بابیان سرشناس ( Nabil Zarandi 287) و بعد به خانۀ   ۱۷۲
که  است  عبدالّله  میرزا  همان  احتمااًل  شخص  این  برد.  پناه   )  ۳۶۶ )سمندر،  بهاءالّله 
 .(Nabil Zarandi 299) داد  نجات   ۱۸۴۸/۱۲۶۴ سال  در  نیاال  واقعۀ  در  را  قرّة العین 
نقطةالکاف )۱۸۹-۱۴۳( مرگ او را در طبرسی تأیید می کند. برای توجیهی که از قتل 

نموده است ن.ک. به سمندر )۳۵۹ و ۳۶۱(. 
۱۷۳ سمندر ۳۶۲. برای جزئیات بیشتر در بارۀ فرار او ن.ک. به فصل سّوم ساختار جامعۀبابی. 

همانجا، ۶۶-۳۶۴؛ Nabil Zarandi 286-87 ملک خسروی، شهدای امر ۱۹۰-۹۱.  ۱۷۴
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سال ۱۸۴۸/۱۲۶۴ به دنبال دعوت عام بابیان به اجتماع در خراسان، طاهره 
نیز طهران را ترک گفت و در گردهمایی بدشت شرکت کرد و در آنجا نقش 

مهّمی در تعیین مشی آیندۀجنبش ایفا نمود.۱۷۵
اجتماع بدشت اوج فّعالیّت های قّرة العین بود. آزاد از عالیق خانوادگی، 
وی با اعتقاد به رسالت خود بیش از پیش مصّمم بود تا دیدگاه هایش را با 
کید بیشتری در مورد استقالل از اسالم و لزوم مبارزۀسیاسی برای حاضران  تأ
در بدشت بیان کند. این اجتماع پویایی تازه ای را نیز در تاریخ این جنبش 
و  باب  اسارت  آن  بارز  پیامدهای  از  که  اوج گرفتن سرکوب ها  نمود.  ثبت 
انزوای روزافزونی بود که بر بابیان از جانب مخالفانشان تحمیل می شد، روح 

جدیدی از مبارزه طلبی در این اجتماع کوچک به وجود آورد.۱۷۶
۱۲۶۴/ژوئن-ژوییه  شعبان  اواسط  و  رجب  اواخر  بین  بدشت  اجتماع 
جاّدۀ  در  شاهرود(  )امروزه  بسطام  شرق  در  واقع  بدشت  قریۀ  در   ۱۸۴۸
خراسان-مازندران برگزار شد. هشتاد و یک نفر شرکت کنندگان آن که اکثرًا 
از بابیان خراسان، مازندران و قزوین بودند برای سه هفته در باغ های خارج 
از دهکده خیمه زدند. ناآرامی های فزاینده در مشهد موجب خروج قّدوس و 
همراهانش از آن شهر شد و گروه بابیان سرگردان را واداشت که اجتماع خود 
برگزار  شد  انتخاب  تصادفی  به طور  صرفًا  که  محّلی  در  جاده  مسیر  در  را 
نمایند. این محل نقطۀتالقی قّرة العین و سایر بابیان عازم خراسان با بابیانی 
بود که از آن والیت باز می گشتند. غیبت ملّا حسین در انجمن بدشت در 

جریان مباحثات اهمّیت ویژه ای یافت.۱۷۷ 
اگر انتخاب محّل بی مقدمه و تصادفی بود، امّا مسائلی که برگزاری چنین 

گردهمایی بدشت با اینکه در بیشتر منابع بابی آمده ولی در پرده ای از ابهام باقی  مانده   ۱۷۵
است. روایات نقطةالکاف )۵۴- ۱۴۵( و Nabil Zarandi (229-300) در تالششان برای 
تاریخ جدید )۸۳-  اّما  قّرة العین قابل مالحظه می باشد.  افراطی  به ظاهر  توضیح رفتار 
 -۳۱( کواکب الدّریه  و   Nicolas, Seyyèd 277-87؛.Gobineau, Religions, 180-84۲۸۱(؛
۱۲۷( در بین سایر منابع اّطالعات کم تری به ما می دهند. کوشش این منابع در این که 
اّطالعات  است.  نبوده  موفقیت آمیز  دهند همیشه  قرار  منطقی  تسلسل  در یک  را  وقایع 

تازه تری را می توان در ظهورالحّق )۱۲- ۱۰۹( یافت. 
.Amanat, RR, chap. 9 .ن.ک  ۱۷۶

و   (Nabil Zarandi 288-92) به  اجتماع بدشت، ن.ک.  از  قبل  وقایع مشهد  ۱۷۷ برای شرح 
تاریخ میمیه )نسخ خطی شرقی ادوارد براون، F. 28 (9، 1-10). دالیل مّلا حسین برای 
ماندن در مشهد کاماًل روشن نیست. بدون توّجه به تهدیدهای کالنتر شهر ممکن است 

کماکان امیدوار بود که در بین مردم شهر هوادارانی برای جنبش بابی بیابد. 
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اجتماعی را ضرورت می بخشید تا مّدت ها برای شرکت کنندگان پر شور این 
از بابیان سرآمد  جمع زحمت آفرین گشت. این نخستین بار بود که گروهی 
می توانستند به بررسی یک سلسله مسائل اساسی در بارۀ هوّیت این نهضت 
بپردازند - یا آن چنان که دیده شد با هیجان تمام راه کارهای آینده را به بحث 

گذارند.
موضوع اصلی در دستور کار نانوشتۀبابیان، گرفتاری باب رهبر نهضت در 
آن  و  نظر داشتند  اّتفاق  امر مهم جملگی  بر یک  بود.  آذربایجان  در  دژی 
الزامشان برای نجات رهبر روحانی شان از زندان بود. ولی هر تالشی در این 
راستا نیاز به یافتن پاسخی دربارۀ خط مشی بابیان در آینده داشت. بابیان 
مبارز استدالل می کردند که میانه روی و احتیاط در برابر دشمنی روزافزون 
تنها می تواند به رنج و درد بیشتری منتهی گردد. با این حال قیام نهایی علیه 
ظلم تنها وقتی می توانست تحّقق پذیرد که قائم موعود ظهور خود را صریحًا 
آشکار سازد. این مسئله به نوبۀ خود پرسش هایی را در بارۀ اّدعای دقیق باب، 
و حّتی مهم تر از آن، ماهّیت رسالت او مطرح می نمود. آیا بابّیه صرفًا تالشی 
برای تجدید جوهر باطنی اسالم بود؟ و یا از آن فراتر رفته دور نوینی از یک 

ظهور الهی که کاماًل مستقل از اسالم بود مژده می داد؟۱۷۸ 
پرسش هایی با چنان اهمّیت به ناچار اختالف شدید عقاید و آرایی که در 
به  وفاداری  در  که  است  درست  می ساخت.  آشکار  داشت  وجود  جمع 
بنیان گذار این نهضت جملگی اّتفاق نظر داشتند ولی این اّتفاق نظر به معنای 
وحدت نظر ایشان در توافق با هوّیت آتی نهضت نبود. عالوه بر این، تضاّد 
عقیدتی آشکار در بدشت به واسطۀمشکل اساسی دیگر، یعنی مسألۀرهبری و 
سلسله مراتب در جنبش بابی نیز بود. باب در همان اواخر مّلا حسین را به 
بابیان  اقدامات  ساختن  همآهنگ  به  مأمور  را  وی  و  برکشیده  بابّیت  مقام 
نموده بود. اّما در غیاب پیامبر شیراز این تفویض قدرت نیاز پیروانش را به 
یک رهبر پرجاذبه و فرهومند رفع نمی نمود. قرّة العین و قّدوس هر یک خود 
را به طور بدیهی شایستۀاین مقام دانسته و در صدد تثبیت رهبری خود بودند.
در واقع انتظار می رفت قّرة العین که قباًل بابیان محافظه کار عتبات را به 
اوج  گردد.  ظاهر  مبارز  گرایش  نمایندۀاصلی  عنوان  به  بود  کشیده  چالش 
موضع بنیاد برانداز او هنگامی بود که وی در حین سخنرانی اش در مجمع 

178  Nicolas, Seyyèd 277-81 Gobineau, Religions 183-84;   
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برافکند. گویی که  از رخ  بدشت، در حرکتی نمادین، حجاب را جسورانه 
می خواست پایگاه فکریش را بیش از پیش آشکار سازد. این اقدام، جمعی 
را برای همیشه از این جنبش منزوی ساخت و موجب رنج و یأس برخی دیگر 
برابر  در  خود  گلوی  متعّصب  اصفهانی   بابیان  از  یکی  که  بدانجا  تا  شد 
حاضران برید. اّما قّرةالعین بدون هیچ گونه ندامتی، به آن جمع اعالم نمود: 
˝اّیام ما اّیام فترت است. امروز همۀ وظایف مذهبی لغو شده و اعمالی مانند 
نماز، روزه و صلوات ]به خاندان پیغمبر[ بیهوده و بی حاصل است. هنگامی 
را مّتحد سازد، احکام و  ادیان مختلف  را فتح کند و  اقلیم  که باب هفت 
شرعیات جدیدی خواهد آورد و قرآن خود را به اّمت خواهد سپرد. آنگاه 
هرگونه وظایف جدیدی را که مقّرر فرماید بر مردمان فرض و واجب خواهد 
قّرة العین  مکنید.)ترجمه(˝۱۷۹  تحمیل  خود  بر  را  بیهوده  امور  بنابراین  بود. 
استدالل می کرد که لغو احکام شرعی اسالم می بایستی با تالشی نیرومند و 
پیوسته تکمیل شود تا مظاهر بی ایمانی و فساد را برطرف کند. او ]بر اساس 
حدیثی اسالمی[ مّدعی شد: ˝من هستم آن کلمه ای که حضرت قائم به آن 

تکّلم خواهد فرمود و نقبا از استماع آن کلمه فرار خواهند نمود.˝۱۸۰ 
شجاعت قّرة العین که توانست بدون کوچک ترین تردیدی به ابراز نظریات 
خود بپردازد موجب جلب برخی از حضار آزادفکر به جبهۀاو گردید، اّما این 
کار به قیمت انزوای دیگران تمام شد. اکثریتی از بابیان سردر گم، انتقاداتی 
˝مراعات  طاهره  که:  نمودند  تکرار  می شد  وارد  او  به  عتبات  در  قباًل  که 
سّنت های قدیمه˝ را نمی کند و در مقابل به قّدوس روی آوردند.۱۸۱ شهرت و 
محبوبیّت این حوّاری جوان باب تصادفی نبود. قبالً در مشهد مّلا حسین، 
شاید به اشاره قبلی باب، احترامی استثنایی برای قّدوس قائل شده و در واقع 
با او مانند نایب معنوی پیامبر محبوس رفتار می کرد. قّدوس در ضمن دفاع 
از کسانی که احکام شرعی اسالم را مراعات می کردند، از تندروی قّرة العین 
انتقاد  نمود. او را ˝بانی کفر˝ و پیروانش را، آنان که ˝از جادۀ صواب برکنار 

ناسخ التواریخ، ج.۳، ۲۳۹.پس از آن، سپهر تشویق به بی بند و باری جنسی و عقاید   ۱۷۹
اشتراکی را نیز به قّرة العین نسبت می دهد – یعنی اّتهامات دیرینه ای که در اکثر نوشته های 
اسالمی در بارۀ ارتداد معمول بود. این اّتهامات هنگامی که در سال ۱۸۶۵ گوبینو از او 

.(Gobineau, Religions, 180) .پرس و جو نمود همچنان ادامه داشت
180  Nabil Zarandi 296. 
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طاهره  عقیدتی  نوآوری های  کردن  رد  کرد.۱۸۲  نکوهش  و  نامید  دورند˝  و 
توّسط قّدوس بازتاب بدگمانی و سوءظّن تعدادی از بزرگان بابّیه حاضر در 
اجتماع بدشت بود )از جمله محّمد هادی و محّمد علی نهری که همسر او 

شمس الّضحی مجذوب قّرةالعین شده بود.(
با  می کرد  جلوه  منازعۀقدرت  صورت  به  اکنون  که  عقیدتی  مشاجرات 
چالش آشکار قّرة العین در مقابل منتقدین اش ادامه یافت. او به قّدوس به 
منزلۀ ˝شاگرد˝ خود که باب او را فرستاده تا ˝به تعلیم و تهذیبش˝ بپردازد 
اشاره کرد،۱۸۳ و نه تنها وی را برای کوتاهی اش در پیشُبرد قیام بابی در مشهد، 
بلکه به خاطر سرسختی و انعطاف ناپذیری زاهدانه اش سرزنش کرد. یک بار 
نیز شمشیر به دست نماز قّدوس را قطع کرد و چنین گفت: ˝این بساط را در 
هم پیچ که دور اوراد و سّجاده سپری شد و باید برای میدان عشق و فدا آماده 
گشت.˝ ۱۸۴ در فرصتی دیگر در برابر اّتهام کفر و تهدید به مجازات، از خود 
دفاع نمود و به مخالفان خشمگین خود، شاید به نحو کنایه آمیزی، یادآور شد 
که آن ها در مقام مؤمنین به احکام شرعی اسالم باید او را، یعنی یک زن 
مرتّد را، تنها با زبان و نه با زبان تیغ به راه راست هدایت نمایند. بنابراین بر 
آنان واجب است که خطاهای او را با بیان و استدالل ثابت کنند نه با خشم 

و شمشیر. 
سپس در ضمن مناظره ای که به درخواست قّرة العین با قّدوس انجام شد، 
او بود که توانست بر رقیب اصلی خود غلبه کند و با تکرار موضع خود مبنی 
و  فصاحت  با  شرعی،  احکام  از  آزادی  و  ایمان  جوهر  به  اعتقاد  لزوم  بر 
بالغتی پرشور، بر نقطه ضعف های عقیدتی طرف مخالف انگشت گذاَرد. 
برابر  در  را  قّدوس  فروتنی  و  شاید حلم  که  اقدامی جسورانه،  در  سرانجام 
چالش  به  بارفروش(  )مجتهد  سعیدالعلماء  بابیان،  اصلی  دشمن  خصومت 
می کشید، به نحوی نمادین نشان داد که تعّهدات بنیادی او از مردانی که از 
او انتقاد می کردند فراتر می رود. ملّبس به لباس مردانه، بی حجاب و سوار 
سعید  ˝َایَن  گفت:  بلند  صدای  با  گردانده  را  خود  برهنه  شمشیر  اسب،  بر 
العلماء و َاتباعه!˝ ، بابیان حاضر به یک صدا جواب گفتند: ˝ ُکّلهم ماتوا !˝، 

همانجا ۲۹۷.   ۱۸۲
۱۸۳ همانجا. 

ظهورالحّق ۳۲۵.   ۱۸۴
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ازاین  مؤثرتر  فاتوا!˝.۱۸۵  ˝ُکّلهم  دادند  جواب  آن ها  و  االشقیاء˝  شقی  ˝َایَن 
نمی توانست پشتیبانی و نمایندگی بابیان را کسب کند و با برتری بر قّدوس 
منتقدین خود را ساکت سازد. سایر حرکات نمادین از سوی پیروانش – مانند 
دور افکندن جانماز و شکستن مهر نماز )و آن را معادل بت دانستن( – نیز 
پایان یافتن دوران عبادت زاهدانه در طلب اجر اخروی را به بابیان تفهیم 

می نمود. 
علی رغم سرخوردگی پیروانش، قّدوس گرایشی به سوی مواضع قّرة العین 
را آغاز نمود، گرایشی به وضوح نامتعارف که با لحن مبهم منابعی که آن را 
نقل کرده اند کاماًل قابل توجیه نیست. وجود یک نقشۀ قبلی بین این دو رهبر 
که بدان وسیله بخواهند بابیانی که ذهنّیت سّنتی داشتند را با نوآوری های 
دین جدید آشنا سازند بعید بنظر می رسد.۱۸۶ اختالفات واقعی بود. اّما آنچه 
باشد، سرخوردگی  برهم زده  قّرة العین  نفع  به  را  این موازنه  که می توانست 
تدریجی قّدوس از تسلیم و رنج حاصل از آن بود که سراسر نوشته های اولّیه 
او را در بر می گیرد. تجرّبۀ حجّ ]همراه با بابّ[، سرکوب های شیراز، کرمان، 
نمود،  به عقب نشینی  را مجبور  دیگر وی  بار  که  اخیرًا مشهد  و  بارفروش، 
قّرة العین  چالش  باشد.  نموده  سست  را  او  مسالمت آمیز  موضع  می بایستی 
از پی آمدهای آن  به پیکار مسّلحانه را موجب می شد که  ناگزیر روی آوری 

اعالم صریح استقالل آیین بابی بود.
نقش میرزا حسین علی نوری، بهاءالّله، را که بعد از سال ۱۸۴۷ در مقام 
معّرف گرایشی نو در جنبش ظاهر شد نباید نادیده گرفت. او سعی نمود و تا 
حّدی نیز موّفق شد تا درکی بین دو جناح مخالف بوجود بیاورد. می  توان 
عالئم اّولّیۀ ظهور یک رویکرد ثالث در نهضت بابی – یعنی بریدن از گذشته 
ولی اعتدالی عاری از خشونت در عمل – را در تمامی اقدامات او در التیام  

بین این دو گروه مالحظه نمود.  
شاید بارزترین نتیجۀ مباحثات بدشت عمومّیت یافتن دیدگاه های قّرة العین 
بود. بدون شّک این دیدگاه ها برای آیندۀجنبش سرنوشت ساز شد. اّدعای 
قائمّیت باب و اعالم عمومی دور جدیدی از نبّوت همان گونه که در کتاب 
بیان و نیز در طی محاکمۀ تبریز اظهار شده بود صرفًا درستی نظریات قّرة العین 

همانجا ۲۶- ۳۲۵. به نقل از یک شاهد عینی.   ۱۸۵
Nicolas, Seyyèd 280-83 .برای یک نمونه از این رفتار ن.ک  ۱۸۶
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را در لزوم تجدید دین تأیید می نمود.۱۸۷ مقاومت بابیان در طبرسی و سایر 
نقاط نشان داد که رویارویی و ستیز اجتناب ناپذیر بود. این انجمن اختالف 
که  اختالفی  ساخت،  ظاهر  نیز  را  انقالبی  نوآوران  و  محافظه کاران  بین 

ریشه های ژرف در تنّوع اجتماعی- فرهنگی ساختار جنبش بابی داشت. 
ثابت  بر همگان  را  آنی و دسته جمعی  اقدامی  به  نیاز  اجتماع بدشت 
یابد.  دست  بابی  جنبش  کّلی  سیاست  بر  توافقی  به  نتوانست  ولی  نمود، 
می توان حّدس زد که از جمله اّولین قدم عملی در این جهت، حرکت به سوی 
مازندران تحت رهبری مشترک قّرة العین و قّدوس، جهت ایجاد پایگاه بابی 
در بارفروش، زادگاه و محّل سکونت قّدوس بود. اّما این اقدام به شکست 
کامل انجامید. بابیان در آغاز کار مورد حملۀ دسته ای از روستاییان ده مجاور 
که سرکردۀجمعّیت حمله کننده بود ظاهرًا  یعنی نیاال قرار گرفتند. مّلای محّل 
از مشاهدۀ قّرة العین که بی حجاب در کجاوه در کنار قّدوس نشسته بود و با 
همراهانش به صدای بلند شعر می خواند، به خشم آمد. برای مهاجمان نیاال، 
این دسته بابیان صرفًا کّفاری بی بند و بار و سزاوار مرگ به شمار می آمدند. 
حّتی برای بابیانی که با حیرت و یا شاید وحشت شاهد گفتگوی بی پرده بین 
این زن بی باک و مرد هم سفرش، و شاید حّتی محّبت اظهارنشده اش نسبت 
به او بودند، مشکل بود جّو آزاد حاکم را به عنوان ˝سوء استفاده از آزادی˝ 
و زیاده روی از ˝مرزهای اعتدال˝ تعبیر نکنند.۱۸۸ به طوری که نقل شده است 
ملّا حسین بعد از شنیدن اخبار مربوط به بدشت، قسم یاد نمود که اگر در آن 

جمع حاضر بود خاطی را با شمشیر مجازات می کرد.  
واقعۀ نیاال اّولین برخورد بین بابیان و مهاجمین خشمگین بود که منتهی 
به کشته شدن چند بابی و سردرگمی و پراکندگی ایشان به اطراف گشت. 
قدّوس با لباس مبدّل به بارفروش گریخت و قرّة العین همراه با بهاءالّله راهی 
ملک او در منطقۀ نور شد. وظیفۀتجهیز حرکت بابیان به سوی مازندران پس 

از این واقعه بر دوش مّلا حسین و همراهانش باقی ماند. 
بعد از واقعۀ بدشت، بین اواخر سال ۱۸۴۸/۱۲۶۴ و اوایل ۱۸۵۰/۱۲۶۶، 
قّرة العین در مازندران سرگردان ماند. برای دوران کوتاهی، در ماه رمضان 
سال ۱۲۶۴/سپتامبر ۱۸۴۸، در بارفروش در خانۀ ملّا محّمد حمزه شریعتمدار 

187  Amanat, RR, CH. 9.

188  Nabil Zarandi 298. 
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از ورود  او موعظه می نمود.۱۸۹ بعدًا، احتمااًل قبل  پیروان  بود و حّتی برای 
گروه بابیان خراسانی به بارفروش به رهبری مّلا حسین، در منطقۀ نور پنهان 
به  سال  یک  حدود  برای  می رفت.  دیگر  ده  به  ده  یک  از  مخفیانه  و  شد 
مزرعه ای در خارج از روستای ˝واز˝ واقع در جنوب آمل پناه برد که در آنجا 
میهمان آقا نورالّله گیالردی بود.۱۹۰ وی امیدوار بود که نهایتًا در طبرسی به 
اّما مخفی گاه او توسط مأمورین سّری دولت کشف شد و  بابیان بپیوندد۱۹۱ 
بالفاصله به اّتهام همکاری در قتل عمویش بازداشت گردید. ظاهرًا وی از 
کبیر   امیر  تقی خان  میرزا  دستور  به  بودکه  بابیانی  فهرست  در  پیش  چندی 
تحت تعقیب بودند.۱۹۲ در ربیع االّول ۱۲۶۶/ژانویۀ ۱۸۵۰ او را به طهران بردند 
جوان،  شاه  با  کوتاهی  رسمی  مالقات  و   ۱۹۳ امیرکبیر  با  دیداری  از  بعد  و 
اتاقی در طبقۀ فوقانی  بقیۀ عمر کوتاهش در  برای  را  او  ناصرالّدین شاه،۱۹۴ 

منزل محمودخان کالنتر، داروغۀ طهران، زندانی کردند.
با  را  نیز تماس خود  بازداشت در خانۀ کالنتر  قّرة العین حّتی در مّدت 
بابیان طهران قطع نکرد و به تبلیغ در بین زنان پایتخت ادامه داد.۱۹۵ پیام های 
خود را با چوب جارو و جوهری که از آب سبزیجات تهّیه می کرد بر روی تّکه 
قزوینی  محّلی  لهجۀ  به  می پیچیدند،  آن  در  غذایی  مواّد  که  کاغذهایی 
می نوشت و  وسیلۀواسطه ها پیام های مخفی خود را به خارج می فرستاد.۱۹۶ در 
جان  به  بابی  تن  چند  نافرجام  سوءقصد  از  بعد   ،۱۸۵۲/۱۲۶۸ سال  اواخر 

ظهورالحّق ۳۲۶-۲۷.   ۱۸۹
از قریۀنور انگشتر خود را به زنی داد که آن را به طبرسی برای قّدوس بفرستد. نوشتۀ خاتم   ۱۹۰
روی انگشتر چنین بود: رّب الطاهرة ادرکها˝ ]خدای طاهره، او را به یاد آر[ ظهورالحق 

 .۳۲۷
ملک خسروی، شهدای امر ۲۰۴-۵.   ۱۹۱

همانجا ۲۰۶. میزبانش، آقا نورالّله توسط فّراشان حکومتی بی درنگ کشته شد.   ۱۹۲
سمندر، ۳۶۸.   ۱۹۳

نقل شده است که ناصرالدین شاه بعد از دیدن طاهره گفته بود ˝از ظاهرش خوشم آمد،   ۱۹۴
بگذارید باشد.˝ Browne, Traveller’s 313. ، بر اساس نقل قولی از میرزا یحیی صبح ازل 

به ادوارد براون. 
تذکرةالوفا ۳۰۹. از جمله کسانی که او را در بازداشت خانۀ کالنتر مالقات کردند شاعرۀ   ۱۹۵
آن زمان شمس جهان دختر محّمد علی میرزا دولتشاه بود که شرح مالقات خود را در 
مثنوی اش آورده است، نقل در بیضائی، شعرای بهائی ج. ۳، ۸۰- ۱۷۹؛ مقایسه شود با  

کواکب الدّریه ج.۱، ۳۰۹-۱۱.
سمندر ۸۴، ۳۶۸؛ ظهورالحّق ۳۲۸.   ۱۹۶
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ناصرالدّین شاه، سرانجام سرنوشت طاهره رقم خورد. ابتدا برای چندین روز 
اندرمانی،  محّمد  مّلا  و  کنی  علی  ملّا  طهران،  بزرگ  مجتهد  دو  توسط 
بازجویی شد.۱۹۷ احتمااًل ممنوعّیت شرعی اعدام زنان مرتّد مانع اّتخاذ تصمیم 
فوری دو مجتهد درباره او بود. اّما سرانجام در ذیقعدۀ ۱۲۶۸/سپتامبر ۱۸۵۲ 
صادر  را  اعدام  کرده حکم  موافقت  خواست حکومت  با  ظاهرًا  مجتهدین 
مقابل  در  پیشنهاد عفو  و  نکرد  توبه  بازجویی  قّرة العین در طول  نمودند.۱۹۸ 
انکار اعتقادات خود را ردّ کرد. اندکی پس از آن، در نیمه شبی او را به باغ 
ایلخانی بردند و در آنجا مخفیانه به دست یک غالم مست خفه شد و جسدش 

را در چاه کم عمقی در انتهای باغ افکندند.۱۹۹ 
افکار و اعمال طاهره در حرکت نهضت بابی به سوی استقالل و جدایی 
گاهانه از شرع حاکم اسالمی مؤّثر و سرنوشت ساز بود. در این ارتباط، او  آ
در پایگاهی مساوی با خود باب قرار داشت و گاهی حّتی از او و سایر بابیان 
برجسته در مخالفت با نظام دینی رایج تندروتر بود. با اینکه به خاندانی از 
علمای دینی بستگی داشت، علیه سّنت هایی که بسیار مورد احترام خانواده اش 
طریق مکتب شیخی  از  َمهدی عمدتًا  اندیشۀ ظهور  بی شک  کرد.  قیام  بود 
موجب دگرگونی کامل دیدگاه شیعی او شده بود. شاید خویشتن را تجّسم 
تنها در  به قول خودش ˝شیفتۀ بال˝ می دید.۲۰۰ یک چنین دیدگاهی  معنوی 
پیوند  که  جایی  می کرد،  پیدا  مفهوم  موعود  به  شیفتگی  اندیشۀ  چارچوب 
گاهی تاریخی به  ˝دلیل عقلی˝ و ایمان از راه ˝کشف و شهود˝ در زمینۀ یک آ
197  Nicolas, Seyyèd 449 

پس از سوء قصد بابیان به جان ناصرالدین شاه میرزا آقاخان نوری صدراعظم ناصرالدین   ۱۹۸
شاه به خاطر قرابت دوری که با بهاءالّله داشت موقعّیت خود را متزلزل دید. سوای آن که 
)معین  بودند  قرّة العین  با  هم فکری  به  مّتهم  حرمش  زنان  سایر  و  خواهرش  همسرش، 
السلطنه ۱۰؛ مقایسه شود با Polack, Persien I, 353، و ملک خسروی، شهدای امر ج. ۳، 
۱۹۱(. وی برای تبرئۀخود از هر اّتهامی، به کشتار بابیان دست گشود و احتمااًلبه مجتهدین 

نیز فشارمی آورد که حکم اعدام قّرة العین را صادر نمایند. 
 Nicolas و Nabil Zarandi 621-28 شرح آخرین روزهای زندگی قّرة العین و اعدامش در  ۱۹۹
روزنامه  از خاطرات زن کالنتر می باشد.  نقل  به  آمده است که هر دو   Seyyèd 446-52
Times مّورخ ۱۳ اکتبر ۱۸۵۲ نیز به اعدام یک ˝پیامبر زیبای زن از قزوین˝ اشاره می کند 
Momen Religions 132,. پوالک اّدعا می کند که در این واقعه حضور داشته است. (353 

Polack ,Persien I,) لیدی شیل کشتن قّرة العین را ˝عملی ظالمانه و بیهوده˝ می خواند
Sheil, M, Glimpses of Life and Manner in Persia, London 1856, 281.

کتاب  در  نقل  منم˝  شیفتۀبال  ای صنم،  ره عشقت  ˝در  غزل هایش  از  یکی  از  مصرعی   ۲۰۰
صدمین سال بزرگداشت قرّة العین، ۲۵. 
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اوج خود می رسید. گرچه شاید بتوان تا حّدی با ادوارد براون موافق بود که 
معتقد بود اساس افکار بابی را جهان بینِی شیعی می ساخت و اینکه تاریخ 
نهضت بابی بازساختی از گذشتۀ آرمان گرای شیعه است،۲۰۱با این حال در 
قرار داشت،  پویا  آینده ای  نوید  با رنج و شهادت،  این درگیری فکری  ُکنه 
حرکتی که به درستی در شعار بابِی ˝کور در تّرقی است˝ خالصه می شد. ترک 
احکام اسالمی از سوی قّرة العین نتیجۀ منطقی چنین اندیشه ای بود. از نظر 
باید در عمل  به معرفت است که  انسان دستیابی  از مسئولّیت های  او یکی 
از  نشانۀ گسست  دینی،  توجیه  گونه  هر  سوای  نماز،  ترک  می شد.  جلوه گر 
باید  را می  بود. در عوض، عمل  از طریق عبادت  دیرینۀ رستگاری  عقیدۀ 
نمود.  تعبیر  بابی  دور جدید  تأسیس  برای  عاملی  نهایتًا  و  کلمه˝  ˝ابالغ گر 
هنگامی که فشارهای فزاینده، جهاد بالّسیف را برای قّرة العین و سایر بابیان 

اجتناب ناپذیر ساخت، الجرم شهادت نیز تحّقق نهایی ایمان گردید.
ترسیم  زن  حقوق  مدافع  عنوان  به  را  قّرة العین  گاهی  بعدی  نسل های 
نموده اند. اّما او در نوشته هایش هیچ اشارۀ مستقیمی به مقام زن در جامعۀ 
خود ندارد. طبعًا نمی توان انتظار داشت که وی با جنبش حّق رأی زنان و یا 
سایر روندهای مشابه در اروپا در دوران خود آشنا بوده باشد. در حقیقت 
تمامی جهان بینی اش با اندیشۀ غربی آزادی زن، آن طور که در ایران ابتدا 
بعد از انقالب مشروطّیت مطرح شد متفاوت است. نگرش و انگیزه هایش در 
درجه اّول مذهبی بود و همانطور نیز باقی ماند. اّما به عنوان یکی از رهبران 
برجسته و کارآمد بابی و نیز با آرمان های غیرسنّتی خود به نحو اجتناب ناپذیری، 
˝مرتّد  یک  مقام  در  تنها  نه  را،  مضاعفی  محرومّیت های  و  صدمات 
صریح الّلهجه˝، بلکه به عنوان یک ˝زن عصیانگر˝ متحّمل شد. در دورانی 
می زیست که سازمان های مذهبی و معیارهای اجتماعی با شرایطی سخت و 
این  جز  که  را  کسانی  و  می شمردند  جایز  را  زنان  بر  استیال  تعّصب آمیز 
می اندیشیدند مستحّق مجازات سخت می دانستند. در این صورت غیر ممکن 
گاه نبوده  به نظر می رسد که قّرةالعین از وضع نابرابر خود به عنوان یک زن آ
و یا نسبت به آن واکنشی نشان نداده باشد. ناکامی های زندگی خانوادگی  اش 
انگیزۀ  دو  هر  شد  روبرو  آن  با  بابی  جنبش  دوران  در  که  سرکوب هایی  و 
افکاری شد که وی توانست آن را به عنوان یک الگوی مذهبی ارائه دهد و 

201  Browne, E. G. A Literary History of Persia vol. 4, 197. 
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آن را ˝مقام حقیقت اّولّیه˝ بنامد. با پذیرفتن نقش فاطمه به صورت نمادین، 
نحو  به  که  داد  ارائه  اّولّیه˝  ˝حقیقت  عنوان  به  نمونه،  زن  از  تجّسمی 
ـّت اسالمی و بخصوص شیعه به فاطمه به  قابل مالحظه ای با نقشی که در سن
عنوان دختر پیامبر، همسر علی، و مادر حسن و حسین اختصاص داده شده 
بود تفاوت داشت. نقش فاطمه در اسالم به واسطۀتقّدس او از طریق اصل و 
نسب، ازدواج، و حّب مادری بود. فاطمه ای که قّرة العین تجّسم می نمود اّما 
دارای استقالل اراده و عمل بود. آن مقام رهبری را که در عتبات و بعدًا در 

بدشت بر عهده گرفت تحّقق این نمونه از نقش زن بود. 
از زمان رابعه عَدویه، از عرفای بصره در قرن نهم، که احتمااًل قّرة العین به 
او به عنوان سرمشق دیگری می نگریست، جنبش های دگراندیش و فراکیش 
غالبًا زمینۀ مساعدی برای پرورش زنان خردمند و با استعداد بوده اند. اّما این 
ارتباط را نباید صرفًا به عنوان مفّری برای ابراز استیصال و ناکامی ایشان از 
فرادینی  محکم  اعتقادات  نمود.  تعبیر  موجود  اجتماعی-مذهبی  نظام 
قّرة العین از ذهنّیت زنانه او تقریبًا انفکاک ناپذیر بود. تنها راه حّلی که او 
برای زنان و مردان به طور یکسان مؤّثر می دانست بریدن از گذشته، و به عنوان 
اّولین قدم، نقض عمدی معیارهای شرعی بود. بنابراین صرفًا طبیعی است که 
الهی  ظهورات  استمرار  هوادار  هم چنین  و  بابی  مبارزه جویی  پیشرو  را  وی 
با  مساویش  مقام  تأیید  حّی  حروف  در  عضویتش  دیگر،  طرف  از  بدانیم. 

مردان در اّولین واحد از نظم ُکّلشئی آرمانی بابی بود. 
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فصل هشتم

از آیین بابی به دیانت بهائی

آرمین اشراقی

بود  شیرازی  علی محّمد  سیّد  آن  بنیان گذار  که  بابی  دیانت  خالصه: 
علیرغم شور و هیجانی که در ایران دورۀ قاجار برانگیخت و علیرغم پیوستن 
ده ها هزار تن از مردم ایران به آن، عمر کوتاهی داشت. باب در طول حیات 
که  داد  ارائه  خود  دین  برای  قوانینی  و  احکام  حادثه اش  پر  ولی  کوتاه 
پیشروترین و مترقّی ترین تعالیم زمان خود بود. اّما آثارش نشان آن نیز هست 
که دیانت وی راه را برای ظهور بزرگ تری که او از آن به »َمن  یُظِهرُهُ اللّه« 
به  که  می کند، ظهوری  یاد  ظاهر خواهد ساخت(  را  او  که خداوند  )کسی 
تکامل جنبش بابی در قامت آیینی امروزین و جهانی به نام دیانت بهائی قد 

می افرازد. 

*

مقّدمه

جنبش بابیه را شايد بتوان یکی از مهمّ ترین جنبش های دینی و اجتماعی 
در تاریخ معاصر ایران دانست که اصالحاتی عميق و اساسی در کّلّيۀ شئون 
گروه های  اجتماعی، دينی، عقيدتی و فرهنگی هدف داشت. در مقايسه با 
گذشته،  سال  دویست  در  ایران  اجتماعی  و  سیاسی  فّعاالن  و  اصالح گرا 
ویژگی های چندی نهضت بابی را از دیگران ممتاز می کند. اکثر اصالح گرایان 
از  گروهی  تکفیر  بیم  از  یا  می دانستند،  سّنت  به  پایبند  را  خود  یا  دوران، 
کوشش  ناچار  به  و  داشتند  ابا  خود  عقیدۀ  ابراز  از  محافظه کار  روحانیون 
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می کردند تا پدیده های نو و مدرن را در قالب سّنت دیرینه اسالم معّرفی کنند 
عنوان  به  نمايند.  مشروعّیت  مدرن خود کسب  نظریات  برای  راه  این  از  و 
نمونه، میرزا یوسف خان مستشارالّدوله اصالح گر دوران ناصرالّدین شاه در 
جزوه مشهور خود به نام یک کلمه، قانون اساسی فرانسه را بند به بند مورد 
بحث قرار داده و آن ها را بر گرفته از قرآن و احادیث معّرفی می کند. نمونۀ 
در اسالم هر مجتهدی  دیگر میرزا ملکم خان، که خود مسیحی بود، می گوید:̋ 
می تواند احادیث و سنن را که دریایی است پهنآور، تفسیر نموده و هر قانونی 
از  قوانین  این  بگوییم  که  این  به جای  ما  نماید.  استناد احکام وضع  به  را 

پاریس و لندن است، بگوییم از اسالم است.˝۱
تغییرات  و  نوآوری  امکان  مالحظاتی،  چنین  با  که  است  روشن  البّته 
بنیادین اجتماعی اگر نه غيرممکن که بسیار دشوار خواهد بود. اّما باب بر 
خالف این گروه ها، نه تنها که سّنت را مقّدس نمی دانست، بلکه معتقد بود 
که همان پایبندی به سّنت و آداب و رسوم دیرینه منجر به انجماد و تحّجر و 
عقب ماندگی جامعه شده و انسان ها را از حقیقت دور نگاه داشته. در حالی 
که عّده ای راه حّل مشکالت جامعه را در بازگشت به دوران طالیی صدر 
اسالم می دیدند و دنبال احیای ˝روح اسالم اّولّیه˝ و ˝اسالم ناب محّمدی˝ 
بودند، باب نظر به آینده داشت. وی با برداشتن گامی انقالبی در سال ۱۸۴۷ 

م پایان دوران اسالم و شریعت محّمدی را اعالم کرد. 
اعالم پايانی شريعت به خودی خود اختصاص به باب ندارد. در طول 
تاریخ اسالم کسان ديگری نيز شریعت اسالم را منسوخ اعالم کردند، اّما این 
مانند  ˝باطنگرا˝  از شيعيان  و  مانند ˝مالمتيان˝  از صوفيان  به گروه هائی  امر 
˝ِنظاريان˝ اختصاص داشت، که به باور ایشان مرحله ای تازه در سیر تکامل 
انسان آغاز گرديده و دیگر نیازی به قانون و احکام نیست يا اين که اصاًل 
احکام تنها برای ˝ظاهرگرايان˝ است که هنوز با عقل خود راه را از چاه تميیز 
نمی دهند. اين گروه ها علیرغم اين که احکام اسالم را رعايت نمی کردند اّما 
خود را مسلمان و زير سايه اسالم بلکه مرّوجان ˝اسالم واقعی˝ می دانستند. 
آموزه های باب با این نظرّیه ها سر سازگاری ندارد. باب تنها کسی است که 
بنیان  تازه  شریعتی  و  برداشت  فراتر  گامی  موجود،  شريعت  نسخ  بر  عالوه 

برای تفصيل مطلب ن.ک. اشراقی، ايرج، تجدّدخواهی و اصالحگرايی در ايران )چاپ   ۱
دوم کلن ۲۰۱۸( 
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گذارد.
باب با وضع شریعت تازه، استقالل آیین خود را به اثبات رساند، و عزم 
خود را بر نوآوری بنیادین و بریدن از سّنت به صراحت بیان کرد. بر اساس 
آموزه ها و احکام تازه ای که در کتاب بیان فارسی در همه زمینه های دینی 
آمده، باید آيين بابی را یک آیین مستقّل به شمار آورد، که پیامبرش باب 
است، کتاب مقّدسش بیان فارسی و سایر آثار او است، تعاليم ویژه ای در 
زمینه های خداشناسی، انسان شناسی و اخالقّیات دارد، و همچنین احکامی 
تازه در عبادات و در امور اجتماعی وضع کرده است. اگر باب دست به این 
که جنبش او نهایتًا یک فرقه درون اسالمی یا یک  کار نزده بود، چه بسا 
جنبش سیاسی به شمار می آمد و تنها به عنوان یک پاورقی در کتاب های 
تاریخ باقی می ماند. اّما انگیزۀ اصلی باب از تأسیس یک آیین تازه، ایجاد 

آمادگی الزم برای نوآوری و تغییرات بنیادين در جامعۀ ایران بود. 

نگاه مختصری به ویژگی های آیین باب

باب در طول شش سال دوران رسالتش، آثار فراوانی به زبان های عربی 
و فارسی از خود به جای گذاشت که در آن ها آموزه های خود را مطابق افق 
فکری و ذهنی مخاطبانش، یعنی در چارچوب بحث های مذهبی سّنتی آن 
مسائل  مناجات،  و  دعا  کالمی،  مسائل  حدیث،  شرح  قرآن،  )تفسیر  زمان 
گفتگویی  نيازمند  مسائل  این  از  يک  هر  است.  کرده  بیان   )... و  شرعی 
جداگانه است. اّما سه مطلب محوری در همه آثار باب دیده می شود که به 
شیوه های گوناگون بيان شده است. اين سه مطلب عبارتند از )۱( انتظار، به 
معنی موعودگرایی، )۲( شناختشناسی )epistemology(، یعنی چگونگی به 
دست آوردن علم و آگاهی از خدا و نمايندگانش بر روی کره زمين، و )۳( 
والیت )authority( به معنی این که چه کسی دارای مشروعّیت الهی و حّق 

رهبری معنوی و سياسی است.
امامی  باب مذهب شیعه دوازده  اعتقادی و فکری مخاطبان  پیش زمینۀ 
را در قالب همان اصطالحات عرضه  افکار و نظريات خود  لذا باب  بود. 
نمود. بدین ترتیب الزمه شناخت و ارزیابی پیام او، آشنایی با اعتقادات و 
اصطالحات پیروان مکتب شیعه دوازده امامی معاصر او است. جالب توّجه 
پیوسته اند: بحث  به هم  یاد شده  در مذهب شيعه، هر سه مطلب  که  است 
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امام˝ زمان خود را بشناسد،  شناختشناسی به این امر می انجامد که انسان باید̋ 
و آن امامی که مؤمنان انتظار ظهورش را می کشند، دارای ˝والیت˝ است، 

یعنی حّق حکومت دارد. 
شمار قابل مالحظه ای از دستورها و آموزه های باب، به بخش ˝والیت˝ 
مربوط است زیرا یک مطلب اساسی در آثار باب، به چالش کشیدن نقش 
فقیهان شیعه به عنوان نمایندگان )نایبان( امام در دوران غیبت او است. باب 
در همان نخستین روزهای رسالتش، اّدعای خود را مبنی بر دارا بودن نیابت 
و وکالت از طرف امام دوازدهم شیعیان اعالم کرد و بارها علما را به مباهله 

)به چالش خواندن از راه گفتگو یا نوشتن آیات( دعوت نمود. 
وی علیرغم اّدعای خود به عنوان نایب امام، به انتظاراتی که شیعیان از 
موعود مورد نظر خود داشتند تن نداد و اعالم برپایی حکومت دینی ننمود و 
مردم را به براندازی پادشاه دعوت نکرد. هر چند شاه را به عدالت پروری و 
امانت داری نسبت به زیردستانش و به پاکیزگی از ظلم و از هر نوع آلودگی 
و خودخواهی فراخواند. اّما حّق حکومت را از آِن شاه دانست و بر خالف 
اعتقاد فقیهان شیعه که شاهان را غاصب حّق امام و خود را نایبان او می دانند، 

مشروعّیت پادشاهان را زیر پا نگذشت. 
باب نه تنها مشروعّیت شاه را پذیرفت )که تأييد ضمنی حکومتی مدنی 
بود(، بلکه ساختار قدرت روحانیون شیعه را هم سخت به چالش کشید. فقها 
در دوران قاجار به عنوان نایبان امام و کارگزاران او در زمان غیبت، قدرت 
فوق العاّده ای برای خود کسب کرده بودند. باب با این اّدعا که من نایب امام 
هستم، مشروعّیت علما را یکسره انکار کرد و زیربنای ساختار قدرت آن ها را 
هدف قرار داد. در همین راستا خواندن نماز جماعت و ایراد خطبه از منبر، 
و هم چنین صدور فتوای قتل و حکم تکفیر را منع نمود. یادگیری زبان های 
مرده و پرداختن بیش از حّد به قواعد جزئی و پیچیدۀ زبان عربی را کاری 
بیهوده خواند، خرید و فروش خاک اماکن مقّدسه به عنوان تبّرک را ممنوع 
اعالم کرد. هم چنین دست بوسی و اقرار به گناه نزد هر انسانی را غیر مجاز 
نامید. روشن است که انگیزه همۀ این احکام، محدود کردن قدرت معنوی و 
سیاسی و اقتصادی فقیهان بود که با قدرت نمایی های خود در برابر دربار و 
جامعه  در  نوآوری  و  اصالحات  مانع  خرافات  و  سّنت گرایی  ترویج  با 
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می شدند.۲ 

موعودگرایی در آثار باب

مهمّترین اثر باب بیان فارسی است که به سال ۱۸۴۷ در قلعۀ ماکو نوشته 
شده و شامل آموزه ها و احکامی است مربوط به عبادات، از قبیل روزه، نماز، 
زیارت اماکن مقّدسه، ايجاد تقویمی جدید، شرایط کفن و دفن مردگان و 
غیره. شماری از احکام هم بیشتر جنبه نمادین دارند و یک حقیقتی را بیان 
می کنند و گويا قرار نبوده اجرا شوند، مانند ساختن عبادتگاه ها و مقام های 
عظیم، احکام مربوط به بازنویسی آثار باب و ترتیب دادن طلسمات. برخی 
و  ُپستخانه  ایجاد  قبیل  از  است  اجتماعی  مسائل  به  مربوط  هم  احکام  از 
به  مربوط  احکام  چاپخانه،  ایجاد  عمومی،  خبررسانی  نظام  یک  تشکیل 

ازدواج و طالق و مقام زن، تربیت کودکان و غیره.
آنچه حتّی با یک نگاه سطحی به مندرجات بیان فارسی به چشم می خورد 
آن است که تمامی احکام باب، وابسته به اراده »َمن ُیظِهُرُه الّله« )کسی که 
خدا او را آشکار خواهد ساخت( می باشد، شخصّيتی که به گفته باب، قرار 
است در آینده ظهور کند و شریعت باب را نسخ کرده آیینی دگر برپا نمايد. 
پژوهشگر انگلیسی ادوارد براون Edward G. Browne که فهرستی برای کتاب 

بیان فارسی تهیه نموده می نویسد:

بسیار تعّجب آور است که در حبس و تبعید ماکو، و احتمااًل با آگاهی 
از سرنوشت خود، بزرگ ترین نگرانی باب نه برای خود، بلکه برای 
آماده نمودن مردم در پذیرفتن ˝من یظُهره الّله˝ بوده است... تقریبًا 
تمامی احکام بیان به شیوه ای مطرح شده که پی در پی يادآور ظهور 

من یظُهره الّله باشد.۳ 

شیعیان  دیرینه  آرزوهای  برآورندۀ  یعنی  موعود  شخص  را  خود  باب 

گاهی بيشتر و ذکر منابع ن. ک. به اشراقی،آرمین. مبانی انديشه تجدّد در آثار  برای آ  ۲
حضرت باب، خوشه هايی ار خرمن ادب و هنر، ج ۱۵، ۵۷ -۲۶.

3 Momen, Moojan. (ed.), Selections from the Writings of E. G. Browne on the Bábí and 
Bahá’í Religions. (George Ronald, Oxford 1987), 232.

به بيان فارسی باب چهارم از واحد چهارم نيز نگاه شود
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دانست، در عین حال خود را آخرین فرستاده از سوی خداوند نخواند، بلکه 
دربارۀ  باب  این سخن  اّما  کرد.  دیگری جلب  موعوِد  به  را  پیروانش  توّجه 
سایر  در  که  سّنتی  موعودگرایی  با  شد،  ظاهر خواهد  آینده  در  که  شخصی 
مذاهب دیده می شود، تفاوتی بنیادين داشت. در زمان باب برداشت عمومی 
از دین  پیروی از احکام جزئی و کّلی بود و رستگاری اخروی تنها به انجام 
نقش  موعودگرایی  میان  این  در  داشت.  بستگی  تکالیف  آن  تمامی  دقیق 
رویدادها،  همۀ  علیرغم  که  می آموخت  مؤمنین  به  چون  داشت،  کلیدی 
مشکالت و مصائب را باید تحّمل کنند و بر همان راه خود بمانند تا روزی 
که منجی ظاهر شود. هر کس که بیشتر به سّنت پای بند و گوش به فرمان علما 
باشد در آخرت اجرش بیشتر و جایش در بهشت خواهد بود. این تفّکر به 
راه  در  بزرگ  سّدی  چون  و  انجاميد  محافظه کاری  و  سّنت گرایی  ترويج 

پیشرفت و نوآوری قرار گرفت.۴ 
اّما موعودگرایی که در آثار باب مطرح شده، از نوعی دیگر است. باب 
بارها و بارها یادآوری می کند که همان پایبندی به سّنت و به باورهای دیرینه 
بود که به انجماد فکری و عدم شناخت ظهور منجی منجر شد. بر خالف 
موعودگرایی شیعی که عماًل بشر را به صبر و سکون دعوت می کند، در آثار 
باب موعودگرایی هیجان آفرین است: تمامی احکام باب یادآور دو مطلب 
است، اّول این که نباید گمان کرد که ظهور بعدی امری است که به آینده دور 
تعّلق دارد. و دّوم این که باید آمادگی دست کشیدن از باورها و حّتی مقّدسات 
خود را داشت. در این راستا از پیروان خود می خواهد همواره مراقب باشند 
که مبادا خبر ظهور موعود برسد و آن ها از آن غافل بمانند. مثاًل بابیان موّظف 
می باشند که در هر گردهم آیی یک جای برای موعود خالی بگذارند.۵ یا اگر 
صد هزار نفر به حّج بروند و در حال طواف خبر ظهور موعود به گوششان 
كنون كه بيش از هزار سال مى گذرد و  الّله خمينی اینست: ˝ تا  برداشت آیت الّله روح   ۴
تشريف  كه حضرت  نكند  اقتضا  و مصلحت  بگذرد  ديگر  سال  هزار  است صد  ممكن 
بياورد، در طول اين مدّت مديد احكام اسالم بايد زمين بماند و اجرا نشود، و هر كه هر 
كارى خواست بكند؟ هرج و مرج است! قوانينى كه پيغمبر اسالم در راه بيان و تبليغ و 
نشر و اجراى آن ۲۳ سال زحمت طاقت فرسا كشيد فقط براى مدّت محدودى بود؟ آيا 
خدا اجراى احكامش را محدود كرد به دويست سال؟ و پس از غيبت صغرا اسالم ديگر 
همه چيزش را رها كرده است؟ اعتقاد به چنين مطالبى يا اظهار آن ها بدتر از اعتقاد و 
اظهار منسوخ شدن اسالم است.˝ حکومت اسالمی واليت فقيه، انتشارات امير، )تهران 

.۲۲ ،)۱۳۶۱
باب يکم از واحد نهم  ۵
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برسد، باید همانا طواف را ترک کنند و به سوی موعود بشتابند.۶ هیچکس 
فردی را محزون نکند۷، معّلم مجاز نیست که کودکی را آزار دهد۸، چه بسا 

آن شخص همان موعود باشد.
باب کرارًا پیروان خود را بر حذر می دارد که هیچ گاه به باورها، برداشت ها 
و امیدهای خود تقّدس نبخشند و آن ها را معیاری برای تشخیص حقیقت 
موعود قرار ندهند. چه که همین معتقدات و روایات و برداشت های گذشتگان 
بوده که مردم را در هر عصر و زمان از شناخت آیین جدید بازداشته. در این 
راستا به پیروان خود دستور می دهد که معجزه و خوارق عادات روایت نکنند 
کید می کند که همۀ مؤمنین  و تنها به آیات خدا توّجه داشته باشند. ضمنًا تأ
توانایی فهم کتاب خدا را دارند۹ و در برداشت از آن آزادند و هيچ فرد يا 
گروهی نبايد با این اّدعا که تنها او تفسير درست از آثار باب را ارائه می دهد، 
گاه است  آن را به ديگران تحميل نماید. تنها کسی که از معنی واقعی بيان آ
دستور  حّتی  باب  است.۱۰  موعود  شخص  دارد،  را  آن  آيات  تفسير  حّق  و 
می دهد که اگر شخصی اّدعا کرد که موعود بيان است هیچ گاه به او اعتراض 
نشود که شاید حّق با او باشد.۱۱ و جالب این که باب در این راستا حّتی آثار 
خود را هم جاودانی نمی داند و می گوید که آثارش با آمدن موعود، منسوخ 
خواهد شد و اعتبار خود را به عنوان معیار سنجش حقیقت از دست خواهد 
داد، مگر اين که مورد تأييد همان شخص موعود قرار گيرد.۱۲ شخص موعود 
آزاد است به هر شیوه و در هر زمان که اراده کند ظاهر شود و احدی حّق 
ندارد که به آثار یا گفته های باب بر علیه او استدالل نماید.۱۳ وی حّتی پیروان 
خود را از ابراز پرسش از موعود منع می کند.۱۴ بنابر این آینده از پیش تعیین 

باب دوم از واحد هشتم  ۶
باب هيجدهم از واحد هفتم  ۷

باب يازدهم از واحد ششم  ۸
۹  باب هشتم از واحد ششم 

باب دوم از واحد دوم  ۱۰
باب هشتم از واحد ششم  ۱۱
باب ششم از واحد دوم  ۱۲

باب يکم از واحد سوم؛ باب يازدهم از واحد هفتم؛ باب شانزدهم از واحد پنجم  ۱۳
باب يکم از واحد سوم. اين حکم را بهاءالّله در کتاب اقدس )بند ۱۲۶( نسخ کرد.   ۱۴
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شده نیست، و این جهان بينی فرق بسیار دارد با ادبّیات موعودگرایانه سّنتی 
عالئم˝ قیامت  شروط˝ ساعت و̋  شیعه، که با جزئّیات بسیار دقیق و فراوان از̋ 

خبر می دهد. 

سرنوشت جنبش بابی

آیین باب، در مّدت بسیار کوتاهی در بین همۀ اقشار جامعه نفوذ کرد و 
تعداد قابل مالحظه ای از افراد را جذب خود نمود. پیروان باب تنها به یک 
قشر یا یک صنف و يا به یک منطقه خاّص کشور محدود نبود، بلکه شماری 
از روحانیان، درباریان، دهقانان، تاجران، صنعتگرایان، افراد قشون و .... در 
سرعتی  چنین  با  او  جنبش  چرا  که  این  گرویدند.۱۵  باب  به  کشور  سرتاسر 
گسترش پیدا کرد و این که پیام باب به کدام يک از خواست های مّلت ایران 
پاسخ داد، بحث جداگانه ای است. اّما آنچه مشّخص است این که در آخر 

کار هزاران نفر با پایبندی به اعتقاد خود در این راه جان نثار کردند. 
بابیان  از  شماری  زمانه،  شرایط  به  نظر  که  دانست  باید  دیگر  سوی  از 
آشنایی دقیقی از آموزه های باب نداشتند. خود باب در حبس آذربايجان و 
امکان دسترسی به او برای پیروانش محدود بود. وی تنها از راه نامه نگاری 
با معدودی از پیروان نزدیک به خود در تماس بود. از سوی دیگر، در آن 
زمان امکان تکثیر و پخش نوشته های باب در میان پیروان او کار دشواری 
بود. و سرانجام آثار باب به شیوه ای نگاشته شده که فهم و درک آن برای 
همه مردم آن زمان و حّتی شماری از پیروان خودش هم آسان نبود. بدین دلیل 
نباید پنداشت که همه بابیان برداشتی یکنواخت از پیام باب داشته اند و دور 
با  تجانسی  بابیان  از  برخی  پندار  و  کردار  بپنداریم  که  نیست  واقعّیت  از 
آموزه های باب نداشته است. بنا بر این، زمانی که در هر گوشۀ ایران بابیان 
به تحریک روحانّیت مورد حمله مردم و نیروهای دولتی قرار گرفتند، برای 
دفاع از خود دست به اسلحه بردند و پس از مّدت کوتاهی اغلب ایشان به  
قتل رسیدند. فتوای قتل باب را گروهی از روحانیون دو سال پیش از اجرای 
آن صادر کرده بودند ولی دولت آن را به حال تعلیق درآورده بود. اّما ظاهرًا، 
دولت مرکزی و دربار بر اساس گزارش های مغرضانه بابیان را گروهی یاغی 

ن.ک. فصل سّوم ساختار جامعۀ بابی.  ۱۵
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و برانداز، و خطری برای حکومت می دانستند۱۶ و بر اساس چنين برداشتی 
صدر اعظم ايران، میرزا تقی خان امیر کبیر، در تابستان ۱۸۵۰ میالدی دستور 
اجرای حکم اعدام باب را داد. تاریخ نويس معاصر فریدون آدمّیت می نویسد: 

سّید علی محّمد ]باب[ در پی جنگ و آشوب نمی گشت. اساسًا مرد 
مّلایان  فقط  نبود...  ستیزگی  او  منش  و  خوی  در  بود  نیک نفسی 
نامه صدراعظم وقت  از  را در خطر دیدند... حّتی  بودند که خود 
تلقین روحانیان در  به  ... روشن می شود که دولت  )میرزا آقاسی( 
برانداختن باب اعتنایی ننمود. نکته با معنی دیگر این که چون باب 

مورد تعّرض علما قرار گرفت، به دولت روی آورد.۱۷

تاریخدان ديگر هما ناطق می افزاید: 

طرفی  بابیان  آزار  و  باب  کشتن  از  کبیر  امیر  که  گفت  بتوان  شاید 
آبادسازی و  و  نوآوری  او که شیفته  ماند.  تنها  نبست. حّتی دست 
اصالح بود، می بایست نواندیشان را برکشد تا بتواند با خودکامگی 

معروض  ببوسيد  زمين  شده  ايران  شاهنشاه  حضرت  حاضر  نظام  امير  خان  تقی  ˝ميرزا   ۱۶
هنوز اراضی مازندران و زمين شيخ طبرسی از آاليش خون جماعت بابيه لعلگون  داشت:̋ 
است و بسيار از لشکريان در آن رزمگاه تباه گشتند... چندان که ميرزا علی محّمد باب 
زنده باشد اصحاب او از پای نخواهند نشست. هر روز يک تن از مردم از هر از بلدی به 
در خواهد کرد و خون جمعی را هدر خواهد ساخت. بهتر آن است که باب را به معرض 
هالک و دمار کشانند و يک باره اين فتنه را بنشانند... امروز قضای تير بر نشان زده است 
و کار شدنی شده است، جز اين که او را دفع دهيم و اين فتنه را قلع کنيم چاره به دست 
نيست.˝ سپهر، لسان الملک. ناسخ التواريخ، به اهتمام جمشيد کيانفر، )تهران ۱۹۹۸ م(، 

ج ۳، ۱۰۷۳. ]از این پس: سپهر، ناسخ التواریخ[
آدمّیت، فریدون. امير کبير و ايران، ۴۴۴ ]به نقل از هما ناطق، ايران در راهيابی فرهنگی   ۱۷
از نامه های باب که به سال ۱۸۴۷/۸ از  ۱۸۳۴ تا ۱۸۴۸، )لندن ۱۹۸۸(، ۶۹. در يکی 
به  زندان ماکو به محّمد شاه قاجار نوشته می خوانيم: ˝و در همان سنه رسول و كتاب 
حضور آن حضرت فرستادم كه آنچه اليق بساط سلطنت است در امر حّجت حّق اقدام 
شود و از آنجایی كه مشّيت الّله بر ظهور فتنه صّماء دهماء عمياء طحياء ]تاريک، تيره[ قرار 
گرفته  بود  به حضور  نرسانيده اند و مانع  شده اند اشخاصی  كه  خود  را  دولتخواه دانسته اند 
تا الی اآلن كه قريب چهار سال است كما هو حّقه احدی به حضور معروض نداشته اآلن 
چون اجل قريب است و امر دين است نه دنيا رشحه به حضور معروض داشته شد قسم به 
خداوند كه اگر بدانی در عرض اين چهار سال چه ها بر من گذشته است از حزب و جند 
امر   اطاعت  مقام  ااّل  وآنكه  در  الّله  خشية  از  َنَفس  نمی رسانی  به  را  َنفس  حضرتت، 
حّجة الّله بر آئی وجبر كسر آنچه واقع شده فرمائی.˝ افنان، ابوالقاسم. عهد اعلی، زندگانی 
]از پس:  ۲۰۰(۰، ۳۰۴-۲۹۹ )بخش نقل شده در ص. ۳۰۱(.  )اکسفورد  حضرت باب. 

افنان، عهد اعلی[.
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و  دستکم  بابیان  که  دیدیم  درافتد.  دینی  استبداد  و  ناصری  نظام 
نخست در گسترانیدن آرمان های خود، روی به دولتمردان آوردند. 

حّتی می توان گفت با آنان بودند و نه بر آنان.۱۸ 

در سال ۱۸۵۲ م تنی چند از بابیان به فکر انتقام تیرباران باب دست به 
سوء قصد نافرجامی به جان ناصرالّدین شاه زدند. این اقدام موجب تشدید 
تعقیب و سرکوبی بابیان در سراسر کشور شد. سران باقیمانده جنبش و صدها 
نفر دیگر به قتل رسیدند. عّده ای هم برای حفظ جان خود به کشور همسایه 
عراق که در آن زمان بخشی از امپراطوری عثمانی بود پناه بردند. پس از این 
مّدت ده سال جامعه بابی به ظاهر دارای رهبری نبود. میرزا یحيی ملقب به 
˝صبح ازل˝ يا ˝ازل˝ که خود را وصّی باب می دانست در خفا زندگی می کرد 
و از تماس با بابيان پرهیز می نمود. از طرفی دیگر شماری از بابیان به اّدعا 
برخاستند و خود را موعود بیان خواندند ولی در عمل، هیچ کدام موّفقّيتی 

نيافتند و از عهدۀ رهبری جامعه بیسرپرست بابی بر نیامدند.

قيام بهاءالّله پس از شهادت باب

به دنبال سوء قصد به جان شاه در سال ۱۸۵۲، ميرزا حسین علی نوری 
تهران  سياه چال  زندان  در  ماهی  چند  باب،  پیروان  از  ˝بهاءاللّه˝  به  ملقّب 
زندانی شد. پس از آن که بی گناهی او در آن واقعه ثابت گشت۱۹ او را به 
شرط ترک ایران از زندان آزاد ساختند. بهاءالّله از ابتدا با مبارزه مسّلحانه و 
به سر می برد  به گفته خود در زمانی که در زندان  خشونت مخالف بود و 
مصّمم شد به اصالح روش بابیان باقی مانده بپردازد و به آن ها بیاموزد که 

دست از خشونت بردارند: 

در اّیام و لیالی در سجن مذکور در اعمال و احوال و حرکات حزب 
بابی تفّکر می نمودیم که مع علّو و سمّو و ادراک آن حزب آیا چه 
شده که از ایشان چنین عملی ظاهر یعنی جسارت و حرکت آن حزب 
نسبت به ذات شاهانه و بعد این مظلوم اراده نمود که بعد از خروج 

همانجا.  ۱۸
محّمد جعفر خرموجی، حقايق االخبار، چاپ دّوم، )تهران ۱۳۶۳(، ۱۱۶؛ سپهر، ناسخ   ۱۹

التواريخ، ج ۳، ۱۱۸۹. 
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از سجن به تمام هّمت در تهذیب آن نفوس قیام نماید۲۰

بهاءاللّه در سال ۱۸۵۳ به بغداد رسید و در آنجا در طّی حدود ده سال 
موّفق شد اعتقادات بابیان را دگرگون سازد و با نظرّیه جهاد و قصاص که 

بخشی از میراث فرهنگی اسالمی بابیان بود مقابله نمايد. وی می نویسد:

نزاع و جدال شأن دّرنده های ارض. به یاری باری شمشیرهای بّرنده 
حزب بابی به گفتار نیک و کردار پسندیده به غالف راجع۲۱ 

از  را  بهاءالّله  ایران  به درخواست دولت  در سال ۱۸۶۳ دولت عثمانی 
بغداد به پایتخت عثمانی و سپس به ادرنه تبعید کرد. وی پيش از ترک شهر 
بغداد اّدعای خود را به عنوان ˝مظهر الهی˝ و موعود بیان به شماری از بابیان 
اعالم نمود. هم چنين در زمان اقامت خود در شهر ادرنه، نامه هایی )الواح( 
اواخر  در  رساند.  آنان  گاهی  آ به  را  اّدعای خود  و  فرستاد  ایران  بابیان  به 
سال  )به  عّکا  خود،  نهایی  تبعیدگاه  به  رسیدن  از  پس  و  ادرنه  در  اقامت 
روسیه،  فرانسه،  عثمانی،  ایران،  سران  و  پادشاهان  به  نامه هایی   ،)۱۸۶۸
اّدعای خود را به صورت نمادین به  از این راه  انگلیس و پاپ، فرستاد و 
واسطه رؤسای مذهبی و سیاسی به گوش جهانیان رساند. بهاءالّله در سال 

۱۸۹۲ م در شهر عّکا درگذشت.

موعود بیان و مسئله جانشینی باب

بابیان ایران و عراق تقریبًا جمعًا اّدعای بهاءالّله را پذیرفتند و تنها اندکی 
از آنان به طرفداری از برادر ناتنی او، میرزا یحیی ˝صبح ازل˝ پرداختند که او 
نامیده  نیز  بیان˝  ˝اهل  که  ازلیان  می دانستند.  باب  ˝وصّی˝  یا  جانشین  را 
می شدند موّفق به احراز هوّیتی دینی با جامعه ای منسجم و سازمانی مذهبی 
نشدند. در آثار باقی مانده از سران این گروه، که به قرن نوزدهم و آغاز قرن 
دیده  بهائی  آیین  بر علیه  رّدیه نویسی  بازمی گردد، چیزی جز  بيستم ميالدی 

لوح خطاب به شيخ محّمد تقی نجفی، )طهران ۱۹۶۳ م(، بند ۳۳، ۱۶ ]از این پس: لوح   ۲۰
شیخ[ 

لوح دنيا بند ۷، مندرج در مجموعه ای از الواح جمال اقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس   ۲۱
نازل شده، النگنهاین آلمان ۲۰۰۰ ]از این پس: مجموعه[
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نمی شود. به عبارت دیگر، ازلیان خود را در چارچوب ضّدّيت با آيين بهائی 
انجام  معتقدات خود  ترویج  برای  سازنده ای  کار  نتوانستند  و  نموده  درگير 
دهند. ازلیان گویا از سوی سرانشان مأمور به تقّیه شده بودند و مطابق برخی 
یحیی  )پدر  دولتآبادی  هادی  میرزا  ایران،  در  آنان  رهبر  حّتی  روایات، 
دولت آبادی(، از باالی منبر باب را لعن کرد تا هم جان خود را و هم روابط 
خوب خود را با مجتهد پرنفوذ شهر آقا نجفی حفظ نمايد. در هر صورت اين 
به  سرانجام  و  رفت  تحليل  اسالم  در  پنهان کاری  و  تقّيه  به  توّسل  با  گروه 

فراموشی سپرده شد.۲۲ 
مشکل اساسی که پس از شهادت باب برای پيروانش بروز کرد آن بود که 
برخی از احکام شریعت وی قابل اجرا نبود زيرا به ظاهر مربوط به مملکتی 
است که دولت و توده مردم و پادشاه آن، بابی باشند )به این نکته در زير بر 
خواهیم گشت(. شماری از دستورات او هم به لحاظ نبودن شرایط اصاًل غیر 
عملی بود.۲۳ ازلیان با اين باور که پیشگویی های باب درباره ظهور موعود، به 
آینده دور يعنی یک یا دو هزار سال بعد مربوط است، با مشکلی اساسی 
روبرو بودند. بخش دیگری از احکام باب هم مشّخصًا جنبه نمادین داشت. 
بدین سبب بخشی از بابیان احکام را فاقد اهّمّیت شمردند. عّده دیگری هم 
دستور  تا  کنند  عمل  اسالم  شریعت  احکام  همان  به  فعاًل  که  شدند  آن  بر 
دیگری برسد و حکمت خدا بر همگان روشن گردد. اّما چنانچه در باال اشاره 
شد اکثرّیت قريب به اّتفاق بابیان اّدعای بهاءالّله و شیوۀ برخورد او با شریعت 

باب را پذیرفتند.

این ادّعا که ازلیان تا به امروز وجود دارند و فعالّیت می نمایند، دارای سندّیت معتبری   ۲۲
نیست و در حال حاضر و دستکم در چند دهه گذشته هيچ شخصی به عنوان ˝ازلی˝ یا 
بهائی  آیین  از سوی اسالميان علیه  که  رّدیه هائی  در  ايشان  اّما  نداشته.  ˝بیانی˝ شهرت 
منتشر می شود، بزرگ نمایی شده و ادامه حیات یافته اند. آنچه که گاهی در شبکه جهانی 
زیر نام ˝اهل بیان˝ انتشار می یابد نمی تواند دلیل موّثقی بر وجود خارجی چنین گروهی 
باشد. هر چند شماری از روشنگران و فّعاالن دوران مشروطه به عنوان ازلی شهرت دارند، 
مانند ملکالمتکّلمین، سّید جمال واعظ، سّید یحیی دولتآبادی و دو داماد میرزا یحیی 
صبح ازل، شیخ احمد روحی و میرزا آقا خان کرمانی. اّما نحوۀ ارتباط فکری و نظری این 
افراد با ˝ازل˝ و برداشت و انگیزه های ایشان از آیین باب و پیروی از آن، نامعلوم است. 
سوای آن که در آثار باقیمانده این فّعاالن دوران مشروطه، مطلب ویژه ای که داّل بر پيروی 

و فرمانبری آن ها از ˝ازل˝ باشد، به چشم نمی خورد.
مهّمتر از همه، می توان به نماز اشاره کرد که شیوه اجرای آن در آثار باب تعریف نشده،   ۲۳

و عالوه بر آن قبله را هم ˝موعود بیان˝ قرار داده است.
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نگاهی کوتاه به تعالیم بهاءالّله

یحیی صبح ازل با اّدعای جانشینی و وصایت باب، خود را مرّوج و مفّسر 
شریعت او می خواند. اّما بهاءالّله با اّدعای مظهرّیت و تکيه بر اين که موعود 
باب و ˝َمن ُيظِهُرُه الّله˝ است، مشروعّیت يافت تا احکام باب را یا دگرگون 
سازد یا نسخ کند و احکام دیگری جايگزين آن نماید. باب در آثار اّولیه خود 
کید بر اهّمّیت شریعت اسالم نمود، اّما چنانچه دیدیم دیرتر آن را نسخ کرد.  تأ
کید بر شریعت بیان نمود و آن کتاب را ˝اّم  به همین شیوه بهاءالّله در آغاز، تأ
الکتاب˝ خواند، اّما در مرحله دیگر، به سال ۱۸۷۳ م. در کتاب اقدس خود، 
کردن  برطرف  با  و  کرد  نسخ  عماًل  موارد  از  بسیاری  در  را  بیان  شریعت 

دشواری های آن، مطالب فراوان تازهای بر آن افزود. 
وضع شریعت تازه توسط باب، گامی انقالبی بود، اّما آن طور که در آثار 
او کاماًل نمایان است زبان و گفتمان اين انقالب زبان ˝شريعت˝ و در برخی 
موارد حّتی زبان ˝فقه˝ است. هر چند در همه موارد، باب شرح داده که این 
احکام نمادی است برای حقیقت های روحانی و اخالقی، اّما بیان فارسی 
یک کتاب احکام است. اگر این نظرّیه را بپذیریم که باب انگیزه تضعیف 
نیروی فقهای سّنتی را داشته، باید بگوییم که باب ابزار روحانّیت را از دست 

آنان گرفت و علیه ايشان به کار برد. 
ناميده  احکام  موارد کتاب  برخی  در  بهاءالّله، هرچند  اقدس  کتاب  اّما 
شده، اّما نباید آن را مجموعه ای منّظم از قوانین و دستورات جزئی دانست. 
کتاب اقدس که در واقع حجم یک رساله را دارد، مطالب گوناگونی را شامل 
و  تاریخی  عرفانی،  انسانشناسی،  خداشناسی،  کلیدی  آموزه های  از  است، 
اخالقی. اغلب دستورهای موجود در آن مربوط به مسايل روحانی و شیوۀ 
دین داری افراد است، از قبیل نماز، ذکر، روزه و حّج. شمار دیگری از احکام 
به حیات اجتماعی بهائیان مربوط است، مانند احکام ارث، ازدواج، طالق، 
مراسم کفن و دفن و هم چنین منع از قتل، دزدی و زنا. شماری از دستورها 
کید بر امانتداری، انصاف،  هم بیشتر جنبه اخالقی دارد تا ˝قانون˝، مانند تأ

عدلپروری، بردباری، صداقت و نظافت. 
احکام  و  قانون  ذکر  به  جا  هر  اقدس  کتاب  در  که  است  توّجه  جالب 
تا شیوه اجرای احکام.  بوده  مّد نظر  زیربنای اخالقی  بیشتر  پرداخته شده، 
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بهاءالّله به گفته خود از پاسخ پرسش های پیروان خود از مسائل شرعی، به 
عللی مّدت ها خودداری نمود.۲۴ وی می گوید که پس از نزول شریعت بیان 
قرار نبود، بار ديگر به نزول احکام پرداخته شود، اّما نظر به اوضاع مردم، 
احکام تازه ای نازل کرد و به ˝تفصيل و تخفيف˝ احکام باب پرداخت.۲۵ در 
ترویج  در  بلکه  شریعت،  و  احکام  در  نه  را  دین  اصل  بهاءالّله  هر صورت 

گاهی و ارزش های اخالقی می داند. وی می گوید:  آ

احکام فرع عرفان بوده و خواهد بود و نفوسی که از اصل محتجب 
مانده اند چگونه به فرع آن تشّبث نمایند۲۶ 

در اسالم سّنتی اعتقاد بر اين است که پیامبر اسالم برای همۀ امور جزئی 
و کّلی و حّتی خصوصی ترین مسائل زندگی تعيين تکليف نموده است.۲۷ فقها 
از  اعّم  اجتماعی،  چه  و  فردی  چه  امور،  همۀ  که  باوراند  این  بر  علما،  و 
سیاست، علوم و صنایع، اقتصاد، طّب و بهداشت... در کتاب مقّدس ايشان 

موجود است و باید آن ها را از آن استخراج نمود تا مردم راهنمایی شوند. 
اّما بهاءالّله بر عکس این نظرّیه، بسیاری از مطالب را بر عهده پیروان 
و  پوشیدن  لباس  نحوه  دربارۀ  مثاًل  گذاشته.  آینده  نسل های  احیانًا  و  خود 
یا  مسائلی مانند حجاب و ريش و غيره حکم نمی کند و وارد بحث حرام 
وی  نمی شود.  بوده(  مطرح  زمان  آن  در  )که  ˝غربی˝  لباس  بودن  حالل 

می گوید: 

زمام البسه و ترتیب لحا ]ریش[ و اصالح آن در قبضه اختیار عباد 
گزارده  شد ولکن اّیاکم یا قوم أن تجعلوا انفسکم ملعب الجاهلین۲۸ 

نمونۀ دیگر اهّمّیت فراوان عّفت و پاکیزگی اخالق در آثار بهاءالّله است. 

کتاب اقدس بند ۹۸  ۲۴
کتاب اقدس بند ۱۴۲  ۲۵

لوح نصير، مندرج در مجموعه الواح مبارکه، )مصر، بدون تاريخ(، ۱۷۹.  ۲۶
پيامبر اسالم ˝برای هيچ چيز کوچک و بزرگ نيست مگر اين که تکليف معيّن کرده.˝   ۲۷

خمینی، روح اللّه. کشف االسرار، )قم، بدون تاريخ ]۱۹۴۱[(، ۱۰۷.
لوح بشارات بند ۱۲، مندرج در مجموعه؛ کتاب اقدس بند ۱۵۹. مضمون جمله عربی: اّما   ۲۸

پرهیز کنید از اين که خود را اسباب دست بیخردان قرار دهید.
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کيد کرده اّما نیازی ندیده وارد بحث های فقهی  بر تحريم ˝زنا˝ و ˝لواط˝ تأ
اين مسائل شود، يا همۀ شرایط َمحَرم و نامحرم را برشمارد و همه موارد زنا 
که به تصّور ذهن بشری آید را تعریف کند. بلکه تفصیل آن را تا آنجایی که 
عدل(  )بیوت  مردم  طرف  از  منتخب  نهادهای  به  است،  مربوط  جامعه  به 
او مهمّ ترين عامل مسائل اخالقی است، و مسائل  آثار  واگذار نموده.۲۹ در 
حّل  دیگران  معروف˝  به  ˝امر  با  یا  بیشتر  چه  هر  قانون گذاری  با  اخالقی 

نخواهد شد. در این مسائل خصوصی، فرد در برابر خداوند مسؤل است.
نه  و  فقه محوری  بر  نه  بهاءالّله  نظر  مورد  دین داری  دیگر،  عبارت  به 
شریعتمداری استوار است و بر آن نيست تا برای همه جوانب زندگی انسان 
قانون بگذارد و تکليف تعيين کند. هدف بهاءالّله ترویج عرفان، اخالقّیات و 
خردگرایی است. آنچه که در آموزه های بهاءالّله مطرح شده، یک دین داری 
بر اساس ارزش های اخالقی است و شیوه عمل به احکام بر عهده وجدان و 
خرد انسان گذارده شده است. بنا بر این برداشت ˝فقهی˝ از آیین بهائی و یا 
آن را ˝تکلیف محور˝ legalistic پنداشتن، خواه از سوی منتقدان و خواه از 
سوی پیروان آن، چه بسا که موجب بدفهمی پیام بهاءالّله می شود. منتقدان 
شريعت مآب و مطلق گرای آیین بهائی می گویند که چون برخی از احکام در 
آثار بهاءالّله با در نظر گرفتن همه جزئّیات بیان نشده، داّل بر ˝ناتمامی˝ و 
˝ناکارآیی˝ آن است. اّما چنين برداشت سّنتی با آموزه های بهاءالّله همخوانی 
ندارد. بهاءالّله هدف آیین خود را نه در آوردن احکام دینی ظاهری بلکه 
برای ظهور کماالت انسانی و ارتقای روح او می داند، تا آنکه مقام انسان و 

خرد انسانی مرتفع شود. 

این ظهور از برای اجرای حدودات ظاهره نیامده ]...[ بلکه ألجل 
ظهورات کمالّیه در انفس انسانّیه و ارتفاع ارواحهم الی المقامات 
الباقیة و ما یصّدقه عقولهم ظاهر و ُمشرق شده تا آنکه کّل فوق ملک 

و ملکوت مشی نمایند۳۰ 

المختوم  الّرحیق  ختم  فتحنا  بل  االحکام  لکم  نّزلنا  اّنا  تحُسَبّن  ال 

کتاب اقدس بندهای ۱۹و ۴۹و ۱۰۷  ۲۹
مندرج در اشراق خاوری، عبدالحميد. مائده آسمانی ج ۴، ۱۵۷ ) آيات الهی ج. ۱، ۱۸۹(  ۳۰
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باصابع القدرة و االقتدار۳۱

حّق جّل جالله از برای ظهور جواهر معانی از معدن انسانی آمده۳۲

از باب تا بهاءالّله: نگاهی به فرآیند شکل گیری آیین تازه

می کرد،  ترک  را  بغداد  بهاءاللّه  که  زمانی  در  شد،  گفته  پیشتر  چنانچه 
اّدعای خود را مبنی بر اینکه وی موعود بیان است به شماری از بابیان اعالم 
از آموزه های آيين جديد آشنا  کرد و همزمان ايشان را با سه تعليم بنيادين 

ساخت: 

یکی آنکه سیف در این ظهور مرتفع است و آخر قبل از الف ]هزار[ 
سنه هر نفسی اّدعا نماید باطل است و سنه سنهی کامل است تفسیر 
و تأویل در این فقره حرام است و ثالث حّق ]جّل[ جالله در آن حین 

بر کّل اشیاء به کّل اسماء تجّلی فرمود.۳۳

در این سخن، چند مطلب اساسی نهفته است که در اینجا به سه تا از 
آن ها اشاره می کنيم: مسئله موعودگرایی و وقوع ظهور مظهر جدید، مسئله 

نجاست و ناپاکی و مسئله خشونت به نام خدا. 

الف - مسئله موعودگرایی

مسلمانان بر این باورند که پیامبر اسالم آخرین پیامبر است تا روز قیامت. 
در عين حال نيز اعتقاد بر آن است که روزی منجی )َمهدی( از سوی خداوند 
بر پا خواهد خاست. شیعیان اعتقاد به غیبِت بیش از هزارسالۀ امام دوازدهم 
محّمد بن حسن العسکری دارند که هر آن انتظار ظهورش را می کشند. باب 
کید بر آن داشت  در بیان فارسی خود را موعود اسالم خواند و در عین حال تأ
از او و در آیندۀ بسیار نزدیک، ˝مظهر˝ دیگری ظاهر خواهد شد.  که پس 
بلکه  کردیم.  نازل  احکام  شما  برای  که  مکنید  ˝گمان  مضمون:   .۵ بند  اقدس  کتاب   ۳۱
گشودیم ُمهر باده ای را که مهر شده بود به انگشتان قدرت و اقتدار الهی.˝ )به نقل از 
تقريرات درباره کتاب مستطالب اقدس، هفهايم ۱۹۹۷ م،  اشراق خاوری، عبدالحميد. 

.۲۵
لوح شيخ، ۱۰.  ۳۲

مندرج در اشراق خاوری، عبدالحميد. مائده آسمانی ج. ۸، ۶۴.  ۳۳



۴۰۳ از آیین بابی به دیانت بهائی   

از سوی خداوند  فرستادگان  آمدن  ادامه  باب،  کلیدی  آموزه های  از  )یکی 
است.( سرانجام بهاءالّله خود را همان موعود بیان اعالم کرد و افزود که تا 
دستکم هزار سال دیگر فرستاده دیگری از سوی خداوند نخواهد آمد. بنا بر 
از موعودگرایی روبرو  این در هر سه آیین، اسالم، بابی و بهائی با شکلی 
هستیم که با يکديگر فرق های اساسی دارند و هر کدام دارای اهّمّيت فراوانی 

برای شکل گیری جهان بينی پيروان خود می باشند.
در اسالم )همانند آیین های یهود و مسیح و ادیان دیگر( موعود شخصی 
او  روایات، وظیفۀ  واقع شود. مطابق  است که ظهورش هر لحظه می تواند 
انتقام گرفتن از ظالمین و از دشمنان و نابود ساختن بدکیشان است. موعود، 
اّمت خود را بر دیگران پیروز کرده و به قدرت خواهد رساند. مهدی، منجی 
مؤمنان است و اموری که انسان توانایی اصالح آن ها را ندارد، او اصالح 
خواهد کرد. ویژگی دیگر موعود آن است که هر مؤمنی را به نسبت پایبندی 
او به سّنت )که هر نوع انحراف از آن گناه شمارده می شود( پاداش می بخشد. 
تحّول  و  تغییر  نوع  هر  از  واهمه  و  دوری  موعودگرایی،  نوع  این  حاصل 
اجتماعی از سوی انسان است. چه که بايد منتظر موعود ماند تا او امور را 

اصالح نمايد. 
انتظار  به عنوان قرن ها  نه  بابی بر عکس، مفهوم موعودگرایی  آیین  در 
برای آمدن منجی است بلکه به معنی بر حذر بودن از تحّجر و سکون، و 
تشویق مدام به تفّکر انتقادی به سّنت های ديرينه است که برای عاّمه تقّدس 
يافته و سرپيچی از آن را غير ممکن نموده و بدین ترتيب در آيين باب موعود 
برداشت سّنتی، موعود  بر خالف  تحّول.  و  تغییر  ترویج  برای  عاملی است 
نمی آید تا بر اعتقادات و رسم و رسوم مؤمنان صّحه بگذارد، بلکه می آید تا 

جهانی نو بر پا کند و سّنت ها را زیر سؤال ببرد. 
سابقه  که  چیزی  )نوآوری،  ˝بدعت˝  سّنتی  اسالم  در  نمونه،  عنوان  به 
برخی  به گفته  و  منفی است  باری  دارای  به عنوان خالف ˝سّنت˝  ندارد( 
روايات راهی است به سوی آتش دوزخ. اّما باب از نوآوری ابایی نداشت و 
ِبدع˝ را به خود  بدیع˝ و̋  بدعت˝،̋  از ابتدای رسالت در آثار خود بارها لفظ̋ 
و به بياناتش نسبت داد. روشن است که باب به اهّمّيت اين اصطالح واقف 

بود و آگاهانه دست به اين کار زد.
اّما در آثار بهاءالّله، مسئله موعودگرایی پایان یافته اعالم شده. بهاءالّله 



باب و جامعۀ بابی ایران  ۴۰۴

اگر چه در موارد بسیار اندک اشاره نموده که در آینده فرستادگان دیگری از 
سوی خداوند خواهند آمد، اّما هیچ ذکری درباره شرایط ظهور آنان نکرده 
است. در آثار او ترغيب و تشویقی هم به انتظار موعود نشده. بر عکس، در 
با  پیشگویی های گذشته  و  انتظارات  تمامی  که  داده  نوید  بیشماری،  موارد 
ظهور او به وقوع پیوسته و دوران انتظار پايان يافته. همانطور که در باال گفته 
کید وی بر آن است که دستکم هزار سال خواهد گذشت تا شخص  شد، تأ
دیگری از سوی خداوند ظاهر شود. و با اعالم این اصل، مسئله موعودگرایی 
را عماًل پایانیافته خوانده است. با صراحتی بیسابقه در تاريخ اديان به مؤمنان 
گفته می شود که منتظر منجی و موعود نباشید، بلکه دست به کار شوید و 
مسؤولّیت بپذیرید، با ذهنّيتی باز به مشکالت روز بپردازيد و دنیا را اصالح 
یافته اعالم  را خاتمه  نبّوت و رسالت  بهاءالّله دوران  راستا  این  در  نماييد. 
ظهور عقل˝ را می دهد.۳۵  عصر بلوغ˝ نوع بشر و̋  می کند۳۴ و نوید فرارسیدن̋ 

ب - مسئلۀ نجاست و ناپاک انگاشتن پیروان آیین های دیگر

که  است  آن  بر  اعتقاد  شیعیان  و  یهودیان  زرتشتیان،  هندوها،  بین  در 
دیگران دارای ناپاکی ذاتی می باشند که اين نوع نجاست شرعی کاماًل جدا 
از مسئله نظافت است. هر مؤمنی که با انسانی یا چیزی نجس برخورد کند 
می بایستی با بجای آوردن آداب و رسوم مخصوصی، پاکی خود را دوباره به 
دست آورد. علمای اسالم، و به ویژه فقيهان شیعه که بیشتر از دیگران برای 
مطلب ˝نجاست˝ اهّمّیت قائل اند، کتاب ها و رساله های فراوانی را در این 

زمینه و در تعیین شرایط جزئی و کّلی پاکی و ناپاکی نوشته اند. 
باب هم در این مورد سخن گفته و از الفاظ و واژه ها و آموزه های فقه 
نويينی  با برداشت  با مسئله ˝نجاست˝  اّما  سّنتی شیعه استفاده نموده است 
روبرو شده. در بيان فارسی باب عوامل رفع نجاست و از جمله آن ها ˝مؤمن˝ 
کيد می کند که هر چه از دست غير مؤمن  و ˝کتاب الّله˝ را بر می شمارد.۳۶ و تأ

ن.ک. به لوح شيخ، بند ۱۶۸،۸۴؛ مجموعه اشراقات ۲۹۳.  ۳۴
کتاب اقدس بند ۱۸۹؛ لوح سلمان مندرج در مجموعه الواح مبارکه، چاپ مصر، ۱۲۵.   ۳۵

كتاب الّله ثّم  رات أنواع و هی الّنار و الهواء ثّم الماء والّتراب ثّم  باب می گويد: ˝الُمطّهِ  ۳۶
ِكَر الّلُه علیه سّتة و سّتین مرًة و ما یجّففه الّشمس و ما یتبّدل  النقطة و آثارها ثّم ما قد ُذ
ر و كّل ما ُنسب إلیه ثّم ما نزل ِمن أیدی  کینونیته ثّم كّل َمن یدُخل فی ذلك اّلدین فإذا یطهَّ
إلیهم  النسبة  إثباَت  و  الّنسبة عنهم  قطَع  فإّن  الّدین  أهل  أیدی  إلی  الدین  ذلك  أهل  غیر 
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به دست مؤمن برسد، بالفاصله پاک می گردد. روشن است که باب با اين 
سخن عماًل حکم نجاست را لغو می نمايد، زیرا نجاست فقط در زمانی معنی 
دارد که بیم آن باشد که مؤمنی ˝پاکی˝ خود را از دست دهد. ولی به گفته 
باب، همان که دست مؤمنی به نجسی بخورد آن نجس است که پاک می 
گردد نه پاک که نجس می شود. از این رو دیگر نیازی به آداب ویژه در رفتار 

با غير مؤمنان نیست.۳۷ 
هر چند باب مسئله نجاست را عماًل حّل نموده، اّما در هر صورت اين 
نظرّیه را هنوز در چارچوب اصطالحات و ذهنّیت فقه شیعی بیان کرده است. 
اّما بهاءالّله گامی فراتر برداشته و مسئله ناپاکی و نجاست را شفاف و با کمال 
صراحت از میان برمی دارد. با اشاره به همان بیان نقل شده در باال که نور 

خداوند در تمام خلقت جلوه پیدا کرده، می گوید: 

الّطهارة عن کّل االشیاء و عن ملل  الّله حکم دون  رفع  و کذالک 
اخری موهبة من الّله اّنه لهو الغفور الکریم قد انغمست االشیاء فی 

بحر الّطهارة فی اّول الّرضوان۳۸

ج - مسئلۀ جهاد و خشونت به نام دین

آموزۀ مهّم دیگر بهاءالّله از میان برداشتن حکم جهاد، یعنی منع خشونت 
به نام دین است. همانطور که پيشتر گفته شد، مطابق روایات شیعی، قائم 
از  انتقام  گرفتن  به  بّران  با شمشيری  دهد،  نجات  را  مردم  که  این  از  پیش 
مخالفین خویش بر خواهد خاست.۳۹ مطابق این روایات منتظرین، به جای 
رهبری معنوی، موعود را در قامت فرمانده نیروی نظامی که برای سرکوب و 

خونریزی آمده می بینند.

یطّهره.˝. بيان فارسی، باب چهاردهم از واحد پانزدهم؛ نيز ن.ک. به باب هفتم از واحد 
پنجم.

بيان فارسی، باب دوم از واحد ششم  ۳۷
کتاب اقدس، بند ۷۵. مضمون: خداوند حکم نجاست را از همه چیز و از مّلت های ديگر   ۳۸

برداشته ... همه چيز در دریای پاکی فرو رفته است.
با رحمت  را  َنْقمًة.˝ ]مضمون: خداوند محّمد  القائم  يبعث  و  الّله محّمدًا رحمًة  ˝بعث   ۳۹
فرستاد و قائم را با خشم و کينه خواهد فرستاد.[ شيخ احمد األحسائی, کتاب الرجعة، 
الدار العالمية، )بيروت ۱۹۹۳( ۱۶۶ ˝ليس شأنه إاّل القتل و ال يستتيب أحدًا.˝ ]کار او به 

جز کشتن نخواهد بود و از کسی طلب توبه نخواهد کرد.[ همانجا، ۱۰۰.
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باب در آثار اّولّیۀ خود، نظر به انتظارات شیعیان در این باره، به نزدیکی 
به جهاد(  او  یا نماینده  امام  از طرف  إذن˝ )اجازه  ˝یوم  فرارسیدن جهاد و 
اشاره نمود. اّما اندکی پس از آن، در زمانی که گروهی از بابيان در انتظار 
آمدن باب در کربال جمع شدند، وی سفر خود به کربال را لغو کرد، آنان را 
به متفّرق شدن تشويق نمود و حکم جهاد هم اعالم نکرد. بعدًا در نامه های 
خود عّلت این اقدام را مخالفت علماء و جلوگیری از خونریزی احتمالی ذکر 
در  شرکت  منتظر  که  بابیان  از  تعدادی  باب،  تصمیِم  این  دنبال  به  کرد.۴۰ 
کارزاری در رکاب قائم بودند از ایمان به او دست کشیدند اّما وی حاضر نشد 

که مطابق توّقعات و تصّورات آنان عمل نمايد. 
این بهترین گواهی است که هدف باب جنگ و خونریزی نبوده، بلکه 
اشاراتی که تنها در آثار اّولّیه اش به جهاد شده، نظر به همراهی با مخاطبان 
با  و  آنان  فکری  افق  مطابق  را  موعود  روز  فرارسيدن  اعالم  تا  بوده  خود 

استفاده از اصطالحات آشنا بيان گردد. 
باب از یک سو مورد اعتراض قرار می گرفت که چرا به ناحّق حکم جهاد 
را اعالم کرد، و از سوی دیگر برخی بر او خرده می گرفتند که چرا از اجرای 
جهاد خودداری نموده و وظیفه خود را به عنوان نایب امام به جای نیاورده 
است.۴۱ اّما همانطور که گفتيم انگیزه واقعی باب از دعوت به جهاد در آثار 
اّولّیه خود، تنها برای تثبیت مشروعّیت دینی خود در برابر فقهای شیعه بود که 
خود را نایبان امام می دانستند. ظاهرًا نخستین کسی که به اين واقعّيت پی 
شیخّیه˝ و مخالف سرسخت بابیان  برد، محّمد کریم خان کرمانی رهبر مکتب̋ 
بود که نخستین رّدیه به باب را در سال ۱۲۶۱ھ. ق. یعنی یک سال پس از 
اظهار امر باب نوشت. وی دریافته بود که چون مطابق عقاید اکثرّیت علمای 
شیعه، اجازه )اذن( دعوت به جهاد تنها به خود امام غایب اختصاص دارد، 
بنا بر این باب با اعالم فرارسیدن روز جهاد ˝غصب مقام اهل بیت را نموده 

نامه به ماّل عبد الخالق يزدی در افنان، عهد اعلی، ۱۸۴. باب می نويسد: ˝و اّنك َلتعلم   ۴۰
حكَم ما قد سمعَت فی اّم الُقری من جحِد العلماء و رّد عبادك المبعدين من اهل ارض 
المقّدسة و لذلك رجعُت ِمن قصدی ولم اسافْر ِمن هذا الّسبيل لئاّل يقَع فتنٌة وال يذّل اهُل 

طاعتك وال يرفع احٌد ِمن رأٍس شعرًا بظلٍم.˝
نمونه چنين استداللی از سوی يک روحانی شيعی، کتاب اسرار العقائد، نوشته ابوطالب   ۴۱
اين مسئله مطرح بوده،  نيز  اّولّيه باب  پيروان  شيرازی است )ج ۲. ۸۴-۱۰۴(. در ميان 

چنانچه از صحيفه ذهبيّه از آثار اّوليۀ باب بر می آيد.



۴۰۷ از آیین بابی به دیانت بهائی   

و خود را در مقام ایشان نهاده... ˝۴۲ 
چندانی  پیروان  و  بود  نشده  فاش  نامش  حّتی  که  ابتداء  در  باب  پس 
نداشت، دعوت به جهاد کرد. ولی در زمانی که صدها و شايد هزاران بابی 
از سرتاسر کشور آماده به جنگ بودند، دیگر ذکری از جهاد ننمود و قتل را 
خود،  اثر  مهمّ ترین  فارسی،  بیان  چهارم  واحد  از  پنجم  باب  در  کرد.  منع 

می نویسد: 

حرام شده در بیان حكم قتل به اشّد از هر شئی كه هیچ شئی به مثل 
آن نهی نشده كه هر كس بر قلب او خطور كند قتل نفسی از دین 
الهی بیرون می رود و معّذب می گردد مادامی كه خداوند خواهد و 
بر او حرام می شود آنچه بر او حالل بوده در بیان حّتی نفس او بر او 
و خداوند اذن نفرموده كه كسی در بیان فتوای قتل كسی را دهد در 

هیچ حال و در هیچ شأن و در هیچ مورد.۴۳

بابیان که در سال های ۱۸۴۸تا  از  بيانات صريح، شماری  این  با وجود 
۱۸۵۲ در سه نقطۀ ایران )زنجان، نیریز و مازندران( به تحریک علمای محّلی 
مورد اذّیت و آزار قرار گرفته بودند و مقابله به مثل کردند تا سرانجام گرفتار 
یک جنگ ناخواسته با نیروهای دولتی گشتند. شواهد تاریخی نشان می دهد 
که عّده ای در برابر ظلم از خود دفاع کردند، عّده دیگری هم ظاهرًا با باور 
هیچ  اّما  می دانستند.  قائم  لشکر  را عضو  آخرالّزمانی خود  نظرّیه جنگ  به 
دلیلی وجود ندارد که بابیان انگیزه براندازی و دستيابی به حکومت کشور و 
یا حّتی منطقه ای از آن را داشته اند.۴۴ بلکه در هر سه مورد اقدامشان دفاعی 

بود. 
اّما آموزه باب دربارۀ جنگ و خشونت چه بوده؟ برخی از آیات باب در 
بیان فارسی ظاهرًا داّل بر آن است که باید یک سلطان بابی حکومت را به 

گاهی بيشتر ن.  رساله تير شهاب، نسخه الکترونکی در سايت www.alabrar.info. برای آ  ۴۲
ک. به اشراقی، آرمین، ˝ارتباط کريم خان کرمانی با اديان بابی و بهائی˝، سفينۀ عرفان 

دفتر نهم، ۴۶-۷۴۰.
باب پنجم از واحد چهارم  ۴۳

گاهی بيشتر ن. ک. به فصل ششم. همبن مجلد برای آ  ۴۴
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دست بگیرد و ایران را از غیر بابیان پاکسازی نماید.۴۵ اّما چنین خوانش از 
سخن باب موجب بدفهمی خواهد بود. زیرا باب در بیان فارسی در ادامه 
همان فصل می گوید که ˝این حکم بر سالطین صاحب اقتدار در دین است نه 
بر همه و در بالدی که باعث حزن نفسی یا ضّر نفسی شود اظهار آن را هم 
نه  بوده  رأفت  و  روی حّب  از  ˝سبیل هدایت  زیرا  نفرموده˝۴۶  اذن  خداوند 
شدّت و سطوت.˝۴۷ نهی شدید باب از قتل نقل شد. در جای دیگر باب از 
خداوند عالم از ِسعه فضل و جود بر بندگان نهی  این فراتر می رود و می گوید̋ 
فرموده که هیچ نفسی نفسی را محزون نسازد. ˝۴۸ و اجازه نمی دهد کسی 
اسلحه حمل کند، مگر به اجازه پادشاه. مؤمن، می بایست ˝امری که سبب 
خوف نفسی باشد از او صادر نشود.˝۴۹ بنا بر این روشن است که در چنین 
شرایطی، جهاد بر علیه کّفار )دست کم به معنی جنگ و خشونت( امری است 
محال. عالوه بر آن، باب جهاد را به زمانی محّول کرده است که یک پادشاه 
بابی بر کرسی سلطنت نشسته باشد. بنا بر این قبل از آن هیچ جهادی، حّتی 
مطابق  یعنی  باشد.  مشروع  نمی تواند  بابی،  حکومت  یک  تشکیل  برای 
آموزه های باب جهاد عماًل امکان پذیر نیست و روشن است که این دستور 

وی جنبه نمادین داشته است. 
این حکم باب را مانند دیگر آموزه های او، باید در چارچوب تاریخی 
دید تا انگیزه آن روشن شود. در فقه شیعه سّنتی، حّق حکومت تنها با امام 
دوازدهم است و در زمان غیبت او همه سالطین غیر مشروع و غاصب به 
شمار می آیند. در طول زمان، شماری از روحانیون شیعی به نظرّیه ˝نیابت˝ 
)جانشینی( پرداختند و به نتایج گوناگون رسیدند. برخی معتقد شدند که با 
هیچ حکومتی نباید همکاری کرد، و عّده دیگری گفتند که سالطین باید زیر 
اصول  با  زمامداری  شیوه  تا  کنند  رفتار  آنان  دستور  به  و  باشند  فقها  نظر 
شریعت همخوانی داشته باشد. گروه بسیار کوچکی هم مّدعی شدند که خود 

باب شانزدهم از واحد هفتم  ۴۵
۴۶  باب پنجم از واحد پنجم

باب شانزدهم از واحد دّوم  ۴۷
باب هيجدهم از واحد هفتم  ۴۸

باب ششم از واحد هفتم  ۴۹
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فقها باید حکومت کنند.۵۰ هیچ یک از این گروه ها برای حکومت ˝سکوالر˝ 
محّمدشاه  به  خود  نامه های  در  باب  ولی  نبود.  قايل  مشروعّيتی  دينی  غير 
قاجار بارها نوشت که به عنوان امام یا نماینده امام، هیچ تمایل به ˝ملک 
دنیوی و اخروی˝ ندارد و مقامی که مانند علما فتوا صادر کند هم نمی خواهد.۵۱ 
به او می گوید اگر اّدعای مرا نمی پذیری، تخت سلطنت بر تو باد و ما را به 
حال خود واگذار.۵۲ نکته اینجاست که باب نه از شاه می خواهد که مطیع او 
کند بايد او را از تخت  باشد و نه معتقد است که اگر شاه پيام باب را رّد 

سلطنت خلع کرد. 
در این راستا يعنی در رابطه با مسئله جهاد و حکم شاه و علما، نگاهی به 
فتوای جنگ یکی از روحانیون با نفوذ که تقریبًا همزمان با باب می زیسته 
جالب است: سّید محّمد اصفهانی ملّقب به ˝مجاهد˝ )متوّفی ۱۸۲۶ م.( با 
از دست دادن بخش  صدور فتوا درباره جهاد، نقش سرنوشت سازی برای 
بزرگی از ایران ایفا کرد. سّید مجاهد فتوا به جنگ با روسیه داد و بر خالف 
میل شاهزاده عّباس میرزا و خود فتحعلی شاه قاجار و بر خالف خواست 
روس ها که مایل به جنگ مجّدد با ایران نبودند، ایران را به جنگ وادار کرد. 

به گفته یکی از موّرخان دربار قاجار:

به  گاه  آ دانش  پادشاه  تصّرف  از دست  فتنۀ عظمی  این  رفع  زمام 
اسالم بدر رفت و کار ُملک به کّف گروهی بیکفایت در افتاد، عواّم 
اوامر سلطان  بر  را  به جائی رسید که احکام علما  را کار  کاالنعام 
ایران رجحان دادند و گوش جان و دل بر طاعت و اطاعت مجتهدین 
نهادند و کمر هّمت بر جهاد بستند و بر در ارباب اجتهاد نشستند ... 
در همه ایران کار چنان شد که اگر حضرت خاقان صاحبقران بر رأی 
مخالفت  به  و  برانگیزند  سلطانی  ایران  اهالی  کند،  انکار  علما 

گاهی بيشتر ن.ک. به کديور، محسن. نظريه های دولت در فقه شيعه،نشر نی، چاپ  برای آ  ۵۰
چهارم، )تهران ۱۳۷۸(، و حکومت والئی، همانجا، تهران ۱۳۷۷(.

˝ما اراد ملک الدنيا وال اآلخرة و ال حکم الفتوا مثل العلماء.˝ نامه باب به محمد شاه،   ۵۱
افنان، عهد اعلی ۱۰۳.

˝ما اريد ان آُخَذ منك قدر خردل وال استقّر على مقعدك َفِان لم تّتبعني لك ما ملكَت ولي   ۵۲
ارض امٍن مبين˝ نامه به محّمد شاه از چهريق، در افنان، عهد اعلی، ۳۵۴.



باب و جامعۀ بابی ایران  ۴۱۰

شاهنشاه اسالم برخیزند.۵۳ 

جنگ دّوم ایران و روسّیه )۲۸-۱۸۲۶( با شکست تاریخی ایران به پایان 
رسید و منجر به بستن قراردار ترکمنچای شد که خسارت کمرشکنی بر دوش 
مردم ایران گذاشت. سّید مجاهد در همان آغاز، ˝چون عواّم تبریز به جهت 
کشته شدن تنی دو از سادات و قادات آن والیت با جناب آقا سیّد محّمد 
مجتهد سوء ادب شیوه کردند˝،کارزار را ترک کرده و ˝در عرض راه به مرض 
این  که  کرد  اظهار  برغانی  محّمدتقی  مالّ  دیرتر  جست.˝۵۴  ارتحال  اسهال 
شکست نظامی تقصیر خود عّباس میرزا است، چه که ّنیت او خالص نبوده.۵۵ 
با در نظر گرفتن این پیش زمینه تاریخی، روشن می شود که در مسئله جهاد 
با یک نمونه دیگر از دستورهای باب روبرو هستیم که جنبه نمادین دارد نه 
جنبه عملی، و ُبعد آن تنها با در نظر گرفتن شرایط و بحث های آن دوران 
روشن می گردد. بنا بر این دستور باب که حّق اعالم جهاد تنها با پادشاه است 
به  دانست  پاسخی  می توان  نمی کند،  علما  یا  روحانیون  نهاد  از  ذکری  و 
اّتفاقاتی همچون همین قضّیۀ جنگ دّوم ایران و روس که کمتر از بيست سال 
امور  در  شهیر  مجتهد  دخالت  این  عواقب  هنوز  مردم  و  بود  گذشته  آن  از 

حکومت را از یاد نبرده بودند.
و  است  برانگیز  بحث  جهاد  باره  در  باب  دستورهای  صورت  هر  در 
خوانش های گوناگونی را از آن می توان داشت. اّما بهاءالّله در این مسئله، 
باز  تفاهم  و سوء  برای شبهه  و سایر مطالب، جایی  همانند مسئله نجاست 
نگذاشته است. وی از آغاز بعثت خود در سال ۱۸۵۲ تا مرگ خود در سال 
۱۸۹۲ برای مّدت چهل سال در نامه های پی در پی به پیروان خود و به علما 
کید بر آن کرده که  و به پادشاهان آن زمان بارها و بارها با لغو حکم جهاد تأ

برای خشونت بر علیه دگراندیشان هیچ گونه دلیل شرعی وجود ندارد. 
برخی نویسندگان نظر به گرایش چپ خود، آیین بابی را یک ˝جریان 
انقالبی˝ می نامند که ˝در آن تمایالت طبقاتی و بورژوازی در حال رشد و 

هدايت، رضاقلی خان. روضة الّصفای ناصری، به کوشش م. کيانفر،چاپ دوم، )تهران   ۵۳
۱۳۸۵(، ج. ۱۴، ۷۸۳۵ به بعد.

همان مأخذ ۷۸۴۶ و ۷۸۴۸. و نيز نگاه کنيد به بامداد، شرح حال رجال ايران، )تهران،   ۵۴
چاپ چهارم ۱۳۷۱(، ج. ۳، ۲۸۵؛ سپهر، ناسخ الّتواريخ، ج ۱. ۳۶۳-۴۰۴.

محّمد علی تنکابنی، قصص العلما، به کوشش برزگر و کرباسی، )تهران ۱۳۸۳(، ۳۰.  ۵۵
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خواسته ای دمکراتیِک پیشهوران و دهقانان منعکس بود.˝ اینان بهاءالّله را به 
این مّتهم می سازند که آتش انقالبی و براندازی آن جنبش را خاموش کرده.۵۶ 
اّما واقعّیت این است که بهاءالّله، جنبش بابی را که انگیزه در هم شکستن 
ساختار قدرت معنوی و سیاسی روحانیت شیعۀ اصولی را داشت، به یک 

نیروی سازنده اجتماعی تبدیل کرد. 
ویژه  به  و  اسالمی  ادبّیات  به  ادبی  لحاظ  به  چند  هر  بهاءالّله،  آثار 
آیین  آموزه های  در  اّما وی  دارد،  نزديک  اهل عرفان شباهت  اصطالحات 
انسان بینی و شیوه  از جهان بینی،  اعّم  با اسالم سّنتی  پیوند  بهائی، آشکارا 
دینداری و برداشت از نقش دين در اين جهان را گسسته است. در اينجا با 
یک آیین کاماًل مستقّل و مجزا از اسالم روبرو هستیم. آیین بابی را می توان 
به عنوان یک مرحلۀ موّقت در این فراینِد عبور از اسالم دانست. اگر این 
فرضیه را بپذیریم، نقش باب در آن بوده که سّنت های دیرینه را به چالش 
بکشد و از قدرت روحانّیت بر اذهان مردم بکاهد، یعنی به عبارتی قصد او 
مرحله  در  بهاءالّله  تا  داشته،  بر  در  را  برهم زدن ساختارهای قدرت جامعه 
روز  به  آموزه های  با  تازه ای  آیین  نظام  سازنده،  شیوه ای  به  بتواند  پسین 

اجتماعی بر پا کند.۵۷ 
چنین فرایند تکاملی را در آموزه های اساسی مانند نقش انسان در اصالح 
امور جهان و یا در مسئله تماس و معاشرت با پیروان آیین های دیگر می توان 
آزاد و حّتی  دید، که بر خالف دو آیین اسالم و بابی، در آیین بهائی کاماًل 
پسندیده است.۵۸ چنين تفاوتی را در احکام جزئی نيز می توان مشاهده کرد: 

طبری، احسان. برخی بررسی ها درباره جهانبينی های اجتماعی در ايران، چاپ چهارم،   ۵۶
برلين۱۳۸۷، ۶۲۰؛ فريدون آدميت، و احمد کسروی نيز در آثار خود اظهار چنين نظری 

کرده اند. 
چنين نظريه ظاهراً با بيانات شوقی افندی، سرپرست جامعه بهائی در سال های ۱۹۲۱ تا   ۵۷

۱۹۵۷ م تطابق دارد: 
˝فهم و درک کامل احکام و حدود شاّقه نازله از قلم حضرت اعلی فقط از اين طريق 
ميّسر است که ماهّيت و مقصد و خواّص ممتازه شريعت مبارکش به نحوی که نفس آن 
حضرت در آثار خويش بيان فرموده اند منظور گردد. طبق اين بيانات واضحه دور بيان 
اصواًل يک نهضت دينی و انقالب اجتماعی بود که مّدتش بالّضرورة کوتاه ولی مملّو از 
وقايعی مصيبت آميز و مشحون از اصالحاتی وسيع الّنطاق و بنيان کن بود. ...کّل برای اين 
را برای ظهور حضرت بهاءالّله هموار  برانداخته راه  را  بنياد تقاليد حزب شيعه  بود که 

سازد. ˝ به نقل از کتاب اقدس يادداشت شماره ۱۰۹ )برگردانده از اصل انگليسی(
کتاب اقدس بند ۱۴۴؛ بشارات بند ۵و ۲۵و ۲۹   ۵۸
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در ایران دوران باب اعتقاد بر آن بوده که مردم موّظفند که ˝بهترین همه چیز 
را با نهایت تملّق و تضّرع به روحانیون هدیه کنند. ˝۵۹ باب در بیان فارسی 
به پیروان خود دستور می دهد که همانند عصر رسول در ابتدای اسالم، هرگاه 
اشیاء گران بها و بی نظيری پیدا شود، به مظهر خدا )یعنی محّمد یا خود باب( 
تعّلق می گیرد.۶۰ باب به صورت نمادین توّجه را از علما به خود جلب می کند 
کتاب  در  بهاءالّله  اّما  منکر می شود.  را  امام  نماینده  به عنوان  آنان  مقام  و 
اقدس )بند ۱۱۴( صریحًا می گوید که این حکم یعنی تعّلق اشیاء بی نظير به او 

را نسخ کرده است. 
باب موانع اصلی پیشرفت را تشخیص داده آن ها را مورد هدف قرار داد. 
را در نظر گرفت.  آیندۀ جامعه  به روش سازنده ای  بود که  بهاءالّله  این  اّما 
به  نامه های وی خطاب  در  کامل  و صراحت  به وضوح  بهاءالّله  آموزه های 
پادشاهان و حّکام وقت۶۱ و به ویژه در الواح متعّدد که پس از کتاب اقدس 
یعنی در دو دهه ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰ نوشته شده۶۲، و سرانجام در آخرین اثر خود، 
نامه ای که به سال ۱۸۹۱، در ظاهر خطاب به شیخ محّمد تقی نجفی اصفهانی 
و در واقع خطاب به شاه ایران، بيان شده است و می توان آن را ˝وصّيت˝ او 
برای آيندگان دانست. افکار و تعالیم بهاءالّله در این مرحله بکّلی با افکار 
روشنفکران معاصر او تفاوت دارد. از جمله صلح عمومی، تشویق به معاشرت 
کید بر تربیت و  آزادانه بین پیروان همه ادیان، برابری حقوق زن و مرد، تأ
تحصیل دختران و پسران، تمجيد از آزادی، تشکیل مجالس شور و جمهورّيت، 
بر  کيد  تأ و  پيشرفت علوم و صنایع غرب  از  آزاد، تمجيد  روزنامه  از  تقدیر 
ارزش واالی هنر و موسیقی، تمجید از خردگرایی و سرانجام نويد فرارسيدن 

بلوغ نوع بشر.

خاطرات شيخ ابراهيم زنجانی، به کوشش ميرزا صالح، )تهران ۱۳۸۰(، ۵۹، ۵.  ۵۹
باب ششم از واحد پنجم  ۶۰

منتشر شده در مجموعۀ نداء القلم االعلی، )بيروت ۲۰۱۷(.   ۶۱
منتشر شده در مجموعه.   ۶۲



۴۱۳ از آیین بابی به دیانت بهائی   

کتاب شناسی

األحسائی، احمد بن زين الدين. کتاب الرجعة، الدارالعالمية، بيروت 

۱۹۹۳م.

اشراقی، ايرج. تجددخواهی و اصالحگرايی در ايران، نشر فروغ، کلن 

۲۰۱۸ )چاپ دّوم(.

افنان، ابو القاسم. عهد اعلی، زندگانی حضرت باب
Publication, Oxford 2000. Oneworld 

باب. بيان فارسی بدون ناشر، بدون تاريخ.

.Baha’i Verlag, Hofheim Germany  ۲۰۰۰ ،بهاءالّله. کتاب اقدس

______ لوح خطاب به شيخ محمد تقی نجفی، مؤّسسۀ مّلی مطبوعات 

امری ۱۹۶۳.

______ مائده آسمانی، به اهتمام عبدالحميد اشراقخاوری، مؤّسسه مّلی 

مطبوعات امری: ج ۴ طهران ۱۹۷۲ م؛ ج ۸، ۱۹۶۳.

 ______مجموعه ای از الواح جمال اقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس 

نازل شده، Baha’i Verlag، هفهايم ۲۰۰۰.

______ مجموعه الواح مبارکه، مکتبة السعادة: مصر ۱۹۲۰. 

______ نداء القلم االعلی، دار البديع: بيروت ۲۰۱۷. 

خرموجی، محمد جعفر. حقايق االخبار، نشر نی، تهران ۱۹۸۴.

خمينی، روح الّله. حکومت اسالمی، انتشارات امير، تهران ۱۳۶۱.

______ کشف اسرار، بدون ناشر، بدون تاريخ.
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خاطرات شيخ ابراهيم زنجانی، به کوشش غالمحسين ميرزا صالح، 

انتشارات کوير، تهران ۱۳۸۰.

سپهر، لسان الملک. ناسخ التواريخ، به اهتمام جمشيد کيانفر، انتشارات 

اساطير: تهران ۱۹۹۸.

شيرازی، ابو طالب. اسرار العقائد، دار الکتب االسالمية، طهران، بدون 

تاريخ.

طبری، احسان. برخی بررسی ها درباره جهانبينی های اجتماعی در ايران، 

چاپ چهارم، برلين ۱۳۸۷.

کديور، محسن: حکومت والئی، نشر نی: تهران ۱۳۷۷.

______ نظريه های دولت در فقه شيعه،نشر نی، چاپ چهارم، تهران 

.۱۳۷۸

ناطق، هما. ايران در راهيابی فرهنگی ۱۸۳۴ تا ۱۸۴۸، نشر پيام: لندن 

.۱۹۸۸

هدايت، رضاقلی خان: روضة الصفای ناصری، به کوشش جمشيد کيانفر، 

انتشارات اساطير: چاپ دوم، تهران ۱۳۸۵.
Momen, Moojan. (ed.), Selections from the Writings of E. G. 

Browne on the Bábí and Bahá’í Religions. Oxford: George 
Ronald, 1987.



فصل نهم

دست پروردگار بسته نیست
یادداشت هایی بر دو مضمون اصلی در آثار منثور طاهره قّرة العین

امید قائم مقامی*۱

بابی  توانائی های فلسفی و فکری شهید  از  ارزیابی درخوری  خالصه: 
طاهره قرّةالعین )درگذشت ۱۸۵۲( مطالعۀ دقیق آثار منثور او را می طلبد. این 
مقاله نظراتی مختصر دربارۀ دو موضوع محوری که در آثار این چهرۀ نامدار 
آل  قائم  ظهور  الهی،  ظهور  استمرار  اّول،  می کند.  ارائه  می شود،  مشاهده 
محّمد در شخص باب و اشارات ضمنی به مقام و رسالت موعود بیان، َمنْ 
یُظِهرُهُ اللّه )کسی که او را خداوند ظاهر خواهد ساخت(؛ دّوم، نیاز ضروری 
به محبّت، دوستی و برابری در میان مؤمنین بابی در تعامالتشان با یکدیگر، 

و شکیبائی و حکمت در رساندن پیام باب به دیگران است.

*

شخصّیت طاهره قّرةالعین یکی از برجسته ترین ویژگی های دیانتی است 
که توّسط سّید علی محّمد شیرازی، ملّقب به باب، پایه گذاری شد. طاهره، که 
در ۳۵ سالگی به دلیل تالش هایش، و به همان اندازه به عّلت سخنانش، به 
شهادت رسید، سخنوری فصیح، شاعری خوش قریحه، و محّققی پرکار بود.۲ 

*   ترجمۀ نیما ماندگار.
نویسنده از خانم دکتر مینا یزدانی برای نظرات مفیدی که در مورد نسخۀ پیشین این مقاله   ۱

با او در میان گذاشتند سپاسگزارست. 
برای مطالعاتی در خصوص طاهره از جمله مراجعه کنید به  ۲

Abbas Amanat, Resurrection and Renewal: The Making of the Babi Movement in Iran, 
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اگرچه بسیاری از اشعار طاهره به چاپ رسیده، ترجمه شده، و مورد مطالعه 
قرار گرفته، با این حال چالش بزرگی که روبروی پژوهندگان تاریخ بابی قرار 
و  رقیمه ها  تحلیل  و  مقابله،  اصالت سنجی،  فهرست بندی،  شناسایی،  دارد 
رساالت و ادعیه و مواعظ او است که خوشبختانه از دستبرد زمانه مصون 
مانده. این کار بزرگ به تازگی شروع شده است.۳ در این نوشتار کوتاه به 
اختصار به دو مورد از مهّمترین مضامینی که در آثار منثور طاهره بارها به آن 
برمی خوریم، پرداخته ام: یکی استمرار ظهورات الهّیه و دیگری نیاز بنیادین 

1844–1850 (Los Angeles: Kalimát Press, 2005 [paperback edition]), 295–331؛ 
نصرت الّله محّمدحسینی، حضرت طاهره )مادرید: انتشارات نحل، ۲۰۱۲ ]چاپ دوم[(؛ محّمد 
افنان، مجموعۀ مقاالت ]جلد ۱[ )دانداس، اونتاریو: عندلیب، ۲۰۱۳(، ۲۸۶-۲۲۸؛ مقاالتی 

که جمع شده است در
Sabir Afaqi, Táhirih in History: Perspectives on Qurratu’l-‘Ayn from East and West 
(Los Angeles: Kalimát Press, 2004); Farzaneh Milani, Veils and Words: The Emerging 
Voices of Iranian Women Writers (London: I.B. Tauris, 1992), 77-99; Farzaneh Milani, 
Sword Not Words: Iranian Women Writers and Freedom of Movement (Syracuse: Syra-
cuse University Press, 2011) 105–27; Negar Mottahedeh, Representing the Unpresent-
able: Historical Images of National Reform from the Qajars to the Islamic Republic of 
Iran (New York: Syracuse University Press, 2008); Todd Lawson, “The Authority of the 
Feminine and Fatima’s Place in an Early Work of the Bab,” in The Most Learned of the 
Shiʿa, edited by Linda S. Walbridge (Oxford: Oxford University Press, 2001), 94–6; Ab-
bas Amanat, Iran: A Modern History (New Haven: Yale University Press, 2017), 241–5; 
Abbas Amanat, Apocalyptic Islam and Iranian Shiʻism (London: I.B. Tauris, 2009), 120;؛
مجموعةٌ من المؤّلفین، بکاء الّطاهرة )دمشق: دار المدی، ۲۰۰۸(؛ سیفی ابراهیم سیفی، قرّة 
قرّة  قتلوا  هکذا  الوردی،  ۲۰۰۱(؛ علی  مرآت،  انتشارات  )نیودهلی:  والبابيّة  )الّطاهرة(  العين 
العین )کولونیا: منشورات الجمل، ۱۹۹۱(؛ کتابشناسی های گسترده ای مشتمل بر منابع اّولیه و 
ثانوّیه در مورد طاهره و نهضت بابی به زبانهای شرقی و غربی، که تا اوائل دهۀ ۱۹۹۰ تهیه شده 
است، در انجمن ادب و هنر، خوشه هایی از خرمن ادب و هنر، جلد ۳ )دارمشتات: انتشارات 
ریحانی، ۱۹۹۲(، ۱۴۲-۱۳۵، و انجمن ادب و هنر، خوشه هایی از خرمن ادب و هنر، جلد ۴ 
هاروارد  دانشگاه  است.  دسترس  قابل   ۲۰۶-۲۲۲  ،)۱۹۹۳ ریحانی،  انتشارات  )دارمشتات: 
اخیرًا به عنوان بخشی از پروژۀ ˝جهان زنان در ایران دورۀ قاجار˝ از تعدادی آثار منسوب به 
http://www.qajarwomen.org/fa/ وبسایت  در  که  کرده  تهیه  دیجیتالی  نسخۀ  طاهره 

items/1030A1.html برای عموم قابل دسترس است. 

در مورد آثار منظومۀ طاهره مراجعه کنید به  ۳
Amin Banani, et al., Táhirih: A Portrait in Poetry (Selected Poems of Qurratu’l-‘Ayn) 
(Los Angeles: Kalimát Press, 2005); John Hatcher and Amrollah Hemmat, The Poetry of 
Ṭáhirih (Oxford: George Ronald, 2002); idem, Adam’s Wish: Unknown Poetry of Ṭáhirih 
(Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 2008); idem, The Quickening: Unknown Poetry of 
Ṭáhirih (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 2011).

در مورد آثار منثورۀ طاهره به طور اخّص مراجعه کنید به
Denis MacEoin, The Sources for Early Bābī Doctrine and History (Leiden: Brill, 1992), 
107–116; Amanat, Resurrection and Renewal, 301 n41. 
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به محّبت و دوستی.

۱. استمرار ظهورات

تجدید  از  عبارتند  طاهره  رساالت  و  نامه ها  در  موضوعات  مهمّ ترین 
ظهورات و ظهور موعود. عّباس امانت توّجه ما را به این نکته جلب می کند 
که در آثاری که از دو سال اّول فّعالّیت های طاهره به عنوان یک فرد بابی به 
جای مانده ، موضوع ˝استمرار ظهورات˝ به وفور به  چشم می خورد۴. طاهره 
در آثار خویش بیان می کند که انبیاء و رسل )که آن ها را ِمن جمله ˝تراجمۀ 
مشّیت و السنۀ ارادۀ˝۵ خداوند می خواند( در سراسر طول تاریخ برای هدایت 
کید می کند که ˝تمام مظاهر امر˝ )پیامبران( که  بشرّیت ظاهر شده اند. وی تأ
در گذشته ظهور کرده اند به ظهور باب وعده داده و فضائل او را ستوده اند. 
به گفتۀ طاهره، روز رستاخیزی که در کتب آسمانی قبل به آن اخبار شده است 
همانا ظهور باب است که طاهره او را ˝قائم منتظر˝ شیعۀ اثنا عشری می داند.۶ 
طاهره در آثار خود باب را با عالی ترین صفاتی که در مورد یک مظهر الهی، 
یک پیامبر، یک موعود می توان بکار برد می ستاید.۷ این عناوین و غیر آن، 
که طاهره در نوشته های خود برای اشاره به باب مورد استفاده قرار داده  نشانۀ 
درک او از مقام باب و احاطۀ عمیقش بر قرآن مجید، احادیث اسالمی، آثار 
باب، و کتب و رسائل شیخ احمد احسائی )درگذشت ۱۸۲۶( و سّید کاظم 

رشتی )درگذشت ۱۸۴۳( است.
در یکی از نخستین آثار به جای مانده از طاهره، که تاریخ آن یک سال 
کید قرار گرفته  پس از اظهار امر باب است، موضوع استمرار ظهورات مورد تأ
اثر ضرورت ظهور یک رسول الهی جدید را به تفصیل  است. وی در این 
شرح می دهد. با تکرار یکی از استدالالت کلیدی باب، که در سراسر آثار او 
مطرح شده، طاهره به تصریح بیان می دارد که درست همانگونه که مهمّ ترین 

4 Amanat, Resurrection and Renewal, 301.

 Bahá'í انتشارات  الحّق، جلد ۳، )هوفهایم:  ظهور  کتاب  الّله( مازندرانی،  فاضل )اسد   ۵
.۳۷۹ ،)۲۰۰۸ ،-Verlag

فاضل مازندرانی، کتاب ظهور الحّق، جلد ۳، ۲۸۷-۸.  ۶
مراجعه کنید به افنان، مجموعۀ مقاالت ]جلد ۱[، ۲۷۴؛ فاضل مازندرانی، کتاب ظهور   ۷

الحّق، جلد ۳، ۲۶۷-۲۶۶؛ محّمدحسینی، حضرت طاهره، ۵۰.
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حّجت محّمد قرآن بود، بزرگترین برهان باب نیز آیات او است. او از میان 
متمایز  نحوی  به  را  قّیوم  األسماء(،  به  )اشاره  مبارک˝۸  ˝تفسیر  باب  آثار 
برمی گزیند و اغلب در نوشتجات خود به آن استناد می کند.۹ وی خطاب به 
مخالفان شیخِی باب، بدون آنکه انتظار جواب داشته باشد، می پرسد: ˝مگر 
آورده که  تازه  بيان  اين سخنى داشتند که  الّله )محّمد( غير  منکرين رسول  

موافق با قواعد ما نيست؟˝۱۰
و˝حّجته  العلٰی˝  ˝نفس الّله  مظهر  عنوان  به  باب  ثنای  و  مدح  با  طاهره 
الکبرٰی˝ در رساله ای خطاب به یکی از علمای شیعه، مؤّکدًا بیان می کند که 
خداوند قادر است که هر یک از بندگان خود را به عنوان حّجت۱۱، باب، 
نبّی، یا رسول خود مبعوث فرماید. با استناد به عبارت قرآنی ˝َلْن َتِجَد ِلُسنَِّة 
ِه َتْبِديًلا˝ )ترجمۀ مضمون: در سّنت خداوند تغييرى نخواهى يافت( )قرآن  ٱللَّ
کید می کند که سّنت اعظم الهی این بوده  ۳۳:۶۲، ۳۵:۴۳، ۴۸:۲۳(، وی تأ
است که در هر عصری مظهر ظهور جدیدی را مبعوث فرماید، و به این ترتیب 
باب  هیکل  در  را  جدیدی  رسول  تنها  نه  خداوند  که  می کند  بیان  تلویحًا 
برانگیخته، بلکه در آینده نیز پیوسته فرستادگان خود را روانه خواهد کرد. 
پس از آن طاهره به شیوۀ گیرایی می گوید که برای آنان که چشمی برای دیدن 
دارند هیچ تفاوتی بین نبّی، رسول یا باب نیست.۱۲ این بیان نشان می دهد که 
طاهره، و احتمااًل برخی افراد دیگر از جرگۀ پیروان اّولّیۀ باب، کمی پس از 
اعالن  امر باب دریافتند که با اّتخاذ عنوان ˝باب˝، سّید علی محّمد شیرازی 
تنها در ظاهِر امر خود را به عنوان ˝باِب امام غائب˝ معّرفی کرده است؛ در 

فاضل مازندرانی، کتاب ظهور الحّق، جلد ۳، ۳۸۰  ۸
قّیوم  األسماء تفسیری است بر سورۀ یوسف به قلم باب، که در سراسر دوران اّولّیۀ نهضت   ۹
بابی به نام قرآن بابیان شناخته می شد. گفته می شود که طاهره آن را به فارسی هم ترجمه 
کرده است. برای نمونه هایی از عبارات قّیوم  األسماء که طاهره در آثار خود نقل قول کرده 
است مراجعه کنید به فاضل مازندرانی، کتاب ظهور الحّق، جلد ۳، ۳۷۸، ۳۸۳. همچنین 
گفته می شود که طاهره ˝صحیفۀ مخزونه˝ را هم، که یکی دیگر از آثار اّولّیۀ باب است که 
به  کنید  مراجعه  است.  کرده  ترجمه  فارسی  به  می کند،  اشاره  آن  به  األسماء  قّیوم   در 
اونتاریو: مؤّسسۀ مطالعات بهائی به  حضرت باب )دانداس،  نصرت الّله محّمدحسینی، 

زبان فارسی، ۱۹۹۵(، ۷۵۴.
فاضل مازندرانی، کتاب ظهور الحّق، جلد ۳، ۳۸۲.  ۱۰

اصطالحی چندوجهی که در منابع شیعی )از جمله منابع شیخّیه( در آِن واحد به رسوالن،   ۱۱
انبیاء، امامان، ابواب اربعه، و علما اطالق می شود. 

محّمدحسینی، حضرت طاهره، ۵۳۷.  ۱۲
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حقیقت، با برگزیدن لقب ˝باب˝، وی از همان ابتدای دوران رسالت خود 
عیسی،  موسی،  با  هم تراز  جدیدی  فرستادۀ  و  الّله˝  ˝باب  که  داشت  اعالم 

محّمد، و سایر مظاهر الهی می باشد. 
موضوع ظهور جدید الهی را می توان در تفسیر بدیعی که طاهره بر آیۀ ۶۴ 
ِه َمْغُلوَلٌة  از سورۀ المائدة )سورۀ ۵ قرآن( ارائه داده دید: »َوَقاَلِت ٱْلَيُهوُد َيُد ٱللَّ
يهود  )ترجمۀ مضمون:  َمْبُسوَطَتاِن«.  َيَداُه  َبْل  َقاُلوا  ِبَما  َوُلِعُنوا  َاْيِديِهْم  ُغلَّْت 
گفتند كه دست خداوند بسته است. دست هاى خودشان بسته باد. و بدين 
بیان كه گفتند ملعون گشتند. دست هاى خدا باز و گشاده است.( طاهره در 
کرده  اشاره  آیه  این  به  غیرمستقیم  یا  مستقیم  طور  به  خود  آثار  از  تعدادی 
ِه َمْغُلوَلٌة˝ )دست خداوند بسته است( در  است۱۳. تفسیری که عمومًا از ˝َيُد ٱللَّ
با  اندازه ای  تا  می رسد حّداقّل  نظر  به  و  یافت می شود  سّنتی  تفسیری  آثار 
کلیشه ها و شایعات ضّدیهودی شکل گرفته باشد، خّست و چشم تنگی است. 
اغلب مفّسرانی که معنای این آیه را به طور تحت اللفظی در نظر می گیرند، 
یهودیانی است که شکایت داشتند چرا  توبیخ  یا در  مزبور  آیۀ  معتقدند که 
خداوند نعمت های خود را از ایشان بازداشته یا اینکه شرایط ماّدی اسفباری 
که جامعۀ مسلمانان اّولّیه در شهر یثرب )مدینه( با آن روبرو بودند، به استهزاء 
تعبیر  اّما  نیست˝،  بسته  خداوند  ˝دست  که  می کند  تأیید  طاهره  می گرفتند. 
متفاوتی از این آیه ارائه می دهد. به نظر می رسد که او غیرمستقیم به حدیثی 
اشاره می کند که در منابع شیعی به امام هشتم، علی الرضا )درگذشت ۸۱۸ 
ِه َمْغُلوَلٌة˝، نه  م.(، منسوب شده است. در آن تفسیر، آیۀ ˝َو َقاَلِت ٱْلَيُهوُد َيُد ٱللَّ
که:  تفسیر شده  مفهوم  این  به  بلکه  و چشم تنگی،  بیان خساست  عنوان  به 
َه َتَعاَلى َقْد َفَرغَ  ِمنَ  ٱْلَاْمِر َفَلْيَس  ُيْحِدُث َشْيًئا... َفَلْيَس َيزيُد ِفيِه  ٱللَّ ˝یْعُنوَن َانَّ 
شيًئا˝ )ترجمۀ مضمون: منظورشان اين است كه خداوند تعالی امر خود را به 
اتمام رسانیده است و دست كشيده است و ديگر چيزى ايجاد نخواهد کرد و 
به منّصۀ ظهور نخواهد رساند ... یعنی ]به امر خود[ چيزى نخواهد افزود(.۱۴ 
فرمان،  معنای  به  جمله  )از  ˝أمر˝  واژۀ  ترجمۀ  که  می کنند  اشاره  محّققان 
دستور، موضوع یا کار( که در قرآن به کار رفته، به دلیل کاربردهای متعّدد و 
برای مثال، مراجعه کنید به فاضل مازندرانی، کتاب ظهور الحّق، جلد ۳، ۳۷۹، ۳۸۴،   ۱۳

.۳۸۸
نقل قول در شیخ صدوق، عیون أخبار الرضا )تهران: نشر جهان، ۱۳۷۸ شمسی، ۱۹۵۸-۹   ۱۴

میالدی(، جلد ۱، ۱۸۲، ۱۸۹
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متنّوع آن، کار ساده ای نیست. اّما واضح است که این واژه در بسیاری از 
احادیث شیعی مفهومی آخرت شناسانه و آخرالزمان دارد، و در زبان انگلیسی 
به  الهی˝(  “divine command”۱۶ )˝حکم  و  الهی˝(  )˝امر   ۱۵”divine cause“
عنوان بهترین ترجمۀ انگلیسی نزدیک به آن پیشنهاد شده. به عبارت دیگر، 
منظور از این آیۀ قرآنی این بوده است که یهودیانی که در زمان محّمد این 
که  امر خداوند،  که  است  بوده  این  بیان می کردند، مقصودشان  را  کلمات 
توّسط موسی نازل شده است، یگانه امر الهی است و خداوند هرگز پیامبر 
دیگری با امر الهی جدیدی مبعوث نخواهد کرد. طاهره این تعبیر از آیۀ مزبور 
را عمومّیت داده و آن را برای کّلّیۀ جوامع دینی – و به ویژه جامعۀ اسالمی 
زمان خودش – که اّدعا می کنند رسول خودشان آخرین پیام آور است و یا 
اینکه خداوند قادر نیست فرستادۀ جدیدی را بفرستد و بر امرش بیفزاید، به 
کار می برد. طاهره در آثار خود به کّرات اعالن می کند که ˝يوًما فيوًما كور در 
واژۀ  که  است  مهّم  نیز  نکته  این  ذکر  تعطيًلا˝۱۷.  لفيضه  كان  وما  ترّقيست 
»ترّقی« که طاهره در این عبارت به کار برده است متضّمن مفهوم پیشرفت 

اجتماعی و تربیتی بوده و با مفاهیم پیشرفت و تکامل ارتباط دارد. 
کید می کند که ظهورات الهی با سّید باب  طاهره در آثارش بر این امر تأ
کید او تنها اصل و بارزترین موضوع در آثار سّید  خاتمه نمی یابد، و این تأ
ظهور  به  لفافه،  در  یا  صراحت  به  آثارش،  سراسر  در  باب  سّید  بود.  باب 
"َمنْ  عنوان  با  را  او  بعد،  به   ۱۸۴۷ سال  از  که  می نماید  اشاره  شخصّیتی 
یاد می  کند. وی  را خداوند ظاهر خواهد ساخت(  او  ُیظِهُرهُ الّله" )کسی که 
بجای تعیین جانشین برای خود یا پیش گویی ظهور یک پیامبر، پیروانش را به 
انتظار برای ظهور َمنْ ُیظِهُرهُ الّله فراخواند. در آثار وی تعابیر رمزی دیگری 
همچون "ابن علی" )فرزند علی یعنی حسین( و ˝۲۳۸˝ )معادل عددی اسم 
"حسین علی"( " نیز در اشاره به َمنْ ُیظِهُرهُ الّله به کار رفته است.۱۸ بنابر منابعی 

15 Todd Lawson, Gnostic Apocalypse and Islam (London: Routledge, 2012), index, s.v. 
“divine cause (al-amr)”; Abbas Amanat, Resurrection and Renewal, 252.

16 Amanat, Iran: A Modern History, 246; Abbas Amanat, Resurrection and Renewal, 
149.

منبع،  همان  در  مشابهی  عبارت   .۳۸۷  ،۳ جلد  الحّق،  ظهور  کتاب  مازندرانی،  فاضل   ۱۷
 .۳۸۸

مراجعه کنید به  ۱۸
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که در دسترس محّمد زرندی ملقّب به نبیل اعظم )درگذشت ۱۸۹۲م.( بوده 
است، چنین به نظر می رسد که طاهره دریافته بوده است که این شخصّیت جز 
هم دین او، پیرو سّید باب، میرزا حسین علی نوری )درگذشت ۱۸۹۲م.(، نبود 
که در زمان طاهره ˝جناب بهاء˝ خوانده می شد، و بعدها به بهاءالّله ملّقب 
عبدالبهاء  به  ملّقب  نوری،  عّباس  میرزا  بهاءالّله،  ارشد  فرزند  گشت.۱۹ 
)درگذشت ۱۹۲۱م.(، كه در كودكی طاهره را مالقات نموده بود، می نویسد 
كه طاهره در سخنان خود، اصل استمرار ظهورات الهّیه را توضیح داده، با 
شجاعت ظهور موعود را اعالم و اعالن امر جناب بهاء را پیش بینی نموده 

است:

موضوع کالمش بدالئل و قرآن و حدیث این بود که در هر عهدی 
باید شخص جلیل ممتازی مرکز دائرۀ هدٰی و قطب فلک شریعت 
آن  امروز  و  گردد  ناس  جمیع  مرجع  تا  باشد  ُمبین  امام  و  عظمٰی 
شخص جلیل ممتاز حضرت باب است که ظاهر شده است. هرچند 
نطقش گویا بود ولی چون ملتفت شد که جمال مبارک ]اشاره به 
بهاءالّله[ را آهنگی دیگر است و جلوه ئی دیگر، بسیار مشتعل تر شد، 
بدرجه ئی رسید که وصف ندارد. صبر و آرامش نماند، نزدیک بود 
یا  می گفت  یا  میزد  نعره  روز  و  شب  بدرد.  بکّلی  کتمان  پردۀ  که 

می گریست یا می خندید.۲۰

شوقی افندی )درگذشت ۱۹۵۷ م.( اشارات ضمنی مکّرر به بهاءالّله در 
اشعار طاهره را متذکر می شود: ˝ابيات و غزلياتی که از طبع فصيح و قريحۀ 
بی قرينش تراوش می نمود نه تنها مراتب عشق و ايمانش را به ظهور طلعت 
اعلی واضح و آشکار می ساخت بل معرفت و شناسائی آن عاشق دلباخته را 

Nader Saiedi, Gate of the Heart ([Waterloo]: Wilfred Laurier University Press, 2008), 
344–51.

مراجعه کنید به  ۱۹
[Nabíl-i-Zarandí], The Dawn-Breakers: Nabíl’s Narrative of the Early Days of the Bahá’í 
Revelation, translated and edited by Shoghi Effendi (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 
1932/1999), pages 285, 286 and 293.

عبدالبهاء )میرزا عّباس نوری(، "طاهره و وقوعات بدشت"، برگرفته از دوازده گفتگوی   ۲۰
.www.bahai.org/r/013019880 حضرت عبدالبهاء بر سر نهار در عّکا
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نسبت به عظمت مقام حضرت بهاءالّله و نورانّيت آن وجود مقّدس که هنوز 
در خلف احجاب مستور و مکنون بود بمنّصۀ ظهور ميرسانيد.˝۲۱ آشنایی با 
اشعار طاهره، و هم چنین شرح تاریخِی مراتب تقدیس و تکریم او از مقام  
جناب بهاء، چنان بر آنه ماری شیمل، اسالم پژوه آلمانی )درگذشت ۲۰۰۳ م.( 
تأثیر گذاشته بود که اظهار داشت ˝طاهره او )جناب بهاء( را به عنوان رهبری 

که جامعه )بابی( منتظرش بود، گرامی می داشت.˝۲۲ 
البهاء˝ )چهرۀ  با عنوان ˝طلعة  بهاء  به جناب  منثور خود  آثار  طاهره در 
زاء˝۲۳ تلویحًا اشاره می کند. به نظر می رسد برخی از ارجاعات  بهاء( و حرف̋ 
مکّرر به ˝حسین˝ در آثار طاهره، به جناب بهاء راجع باشند. و چنانچه این 
فرض صحیح باشد، این ارجاعات بیانگر آن است که او دریافته بود جناب 

بهاء رجعت حسینی است. 
به  و موعود  به نصرت  ˝ممدود  که  از خدا می خواهد  در دعایی  طاهره 
کّرت )حسين( سّر محّمد را از جميع آفات حفظ فرما و يوم لقاء او را بارز 
نما˝. هم چنین، از قرار معلوم با اشاره به جناب بهاء به عنوان "نقطة البهاء" و 
"نقطۀ بهاء" و هم چنین باب و جناب بهاء به عنوان ˝نقطَتین˝ )دو نقطه( در 
ضمن همین دعا، به درگاه خدا رجا می نماید که ˝الهى طائفين حول نقطتين 
را حفظ فرما و به امر اعظم خود ثابت نما تا آنکه نقطه را مضىء بر حقایق 

شوقی رّبانی، کتاب قرن بدیع God Passes By، ترجمۀ نصرالّله موّدت )دانداس: مؤّسسۀ   ۲۱
معارف بهائی بلسان فارسی، ۱۴۹ بدیع(، ۱۷۵. بهاءالّله به مراتب تقدیس و تکریم طاهره 
از ایشان اشاره کرده و ابیاتی از اشعار وی را نقل کرده است. مراجعه کنید به عبدالحمید 
)]تهران[: مؤّسسۀ مّلی مطبوعات  مائدۀ آسمانی، جلد ۷  آورنده(،  اشراق خاوری )گرد 

امری، ۱۲۹ بدیع(، ۹۹-۹۸. ایضًا،
John S. Hatcher and Amrollah Hemmat, The Poetry of Ṭáhirih (Oxford: George Ron-
ald, 2002), 83–99; Baharieh Rouhani Ma‘ani, Leaves of the Twin Divine Trees (Oxford: 
George Ronald, 2008), 373–4. 

22 Annemarie Schimmel, “Qurrat al-ʿAyn Ṭāhirah,” Encyclopedia of Religion, 2nd edi-
tion (Detroit: Thomson Gale, 2005), volume 11, 7575.

از سوء قصد  انگیزه های قتل وی پس  از  به بهاءالّله را یکی  امانت وابستگی طاهره  عّباس 
نافرجام به جان ناصرالّدین شاه در سال ۱۸۵۲ می داند. مراجعه کنید به 

Abbas Amanat, Pivot of the Universe: Nasir al-Din Shah Qajar and the Iranian Monar-
chy, 1831-1896 (Berkeley: University of California Press, 1997), 215. 

محّمدحسینی، حضرت طاهره، ۵۵۶. معادل عددی حرف »زاء« به حساب ابجد برابر   ۲۳
هفت )۷( است، که با تعداد حروف »حسین علی«، اسم کوچک بهاءالّله مطابقت دارد.
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خود مشاهده نمايند.˝۲۴ و در دعای دیگری چنین می نگارد:

األعظم  لوجه  أخضع  ثم  کّر  قد  اّلذي  الحسین  لطلعة  أسجد  قد  ها 
 اّلذي قد آمن به و استقّر بأّنه لهو الّنقطة اّلذي قد وعده الّله بالّظهر و 
 سطره الّله بالّسطر "و لقد کتبنا في الّزبور من بعد الّذکر أّن األرض 
یرثها  عبادي الصّالحون˝۲۵ و لقد نزّل بالبیان أنّه لهو من یظهره الّله یا 
رّب هل  اّلذي یظهر هو قد کان غیر من ظهر ال و عّزتک األعّز األقهر 

ألّنه قد  ظهر بالبّینات و الّزبر و اإلشراقات القدر۲۶

)ترجمۀ مضمون: اینک به طلعت حسین ]یعنی جناب بهاء[ که 
رجعت فرموده سجده می کنم و بعدش به طلعت اعظمی ]یعنی باب[ 
که به او ]یعنی جناب بهاء[ ایمان آورده و اقرار کرده که او ]یعنی 
جناب بهاء[ همان نقطه ای است که خداوند ظهورش را وعده فرمود 
را  زمين  اين  از ذکر،  نوشته ايم كه، پس  زبور  ما در  و  آیه:   این  در 
بندگان صالح من به ميراث خواهند برد. )قرآن ۲۱:۱۰۵( و در بیان 
نازل که او ]یعنی جناب بهاء[ َمْن ُیْظِهُرُه ٱلله است. ای موالی من 
از اوست که  آیا آنکه ظهور خواهد فرمود ]یعنی جناب بهاء[ غیر 
ظهور فرموده ]یعنی باب[؟ نه، قسم می دهم به عّزت اعّز اقهر تو زیرا 

که او ظاهر شده است با براهین و آیات و اشراقات مقّدر.(

این عبارت داّل بر آن است که طاهره دریافته بود که: 

محّمدحسینی، حضرت طاهره،۵۴۰. نگاه کنید به توضیحات عبدالحسین آواره دربارۀ این   ۲۴
دعا در الکواکب الدّّریّة في مآثر البهائیّة، جلد ۱ )قاهره: مطبعة الّسعادة، ۱۹۲۳( ۲۷۵، 

۲۷۸ تا ۲۸۱، از جمله یادداشت های ذیل:
"اشارهٴ ثالثه مقام نقطه است که طاهره آنرا به وجود بهاءالّله به صريح عبارت نسبت 
داده و من دون تلويح بل به اشّد التصريح حضرتش را نقطة البهاء خوانده و در محّلی آن 
حضرت را با حضرت باب به کلمهٴ نقتطين ياد کرده است. پس بايد دانست که مقام نقطه 
نزد عرفای سلف و خلف مقام مظهرّيت جامعه است که آنرا عقل کّل و عقل اّول و کنز 

مخفی و کنز اوفی و نقطهٴ مشّيت و حقيقت فائضه و مرکز عالم امر گفته اند..."
ابوالقاسم فیضی نیز این عبارت را از منبعی نامعلوم نقل و ترجمه کرده است در

A. Q. Faizi, Explanation of the Symbol of the Greatest Name (New Delhi: Baha’i Pub-
lishing Trust, n.d.), 9-10.

قرآن ۲۱:۱۰۵.  ۲۵
نصرت الّله  در  تغییر  اندکی  با  عبارت  همین   .۲۷۲  ،]۱ ]جلد  مقاالت  مجموعۀ  افنان،   ۲۶

محّمدحسینی، حضرت طاهره، ۵۶۲ نیز ثبت شده است. 
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امام حسین، که طبق احادیث شیعه انتظار می رود پس از قیام 	 
قائم رجعت کند، در قالب جناب بهاء رجعت کرده است؛

جناب بهاء همانا َمْن ُیْظِهُرُه ٱلله و موعود بیان است؛	 

بوده 	  مقّر  بهاء(  )جناب  ٱلله  ُیْظِهُرُه  َمْن  به  ایمان خود  به  باب 
است؛

َمْن ُیْظِهُرُه ٱلله )جناب بهاء( و باب حقیقت واحده اند. 	 

طاهره در این عبارت آیۀ ۱۰۵ سورۀ األنبیاء قرآن را به نحوی بسیار بدیع 
تفسیر کرده است. در برخی تفاسیر شیعی قرآن، عبارت ˝عبادي الصالحون˝ 
)بندگان صالح من( )قرآن ۲۱:۱۰۵( به عنوان ˝قائم˝ – امام دوازدهم که شیعۀ 
اثنا عشری منتظر اویند – و همراهان وی تعبیر شده است، اّما به نظر می رسد 
در  من(  صالح  )بندگان  الصالحون˝  ˝عبادي  از  منظور  طاهره،  اعتقاد  به 
حقیقت َمْن ُیْظِهُرُه ٱلله است، که رجعت حسین است و بعد از ˝الّذکر˝ )یعنی 
باب( ظاهر شده است. به این ترتیب طاهره تلویحًا بیان می کند که مقام و 
موقف َمْن ُیْظِهُرُه ٱلله چنان رفیع است که در قرآن با واژۀ ˝عباد˝ )بندگان( به 
شکل جمع به او اشاره می شود – کما اینکه در برخی آیات انجیل و قرآن، 

˝خدا˝ نیز با عبارات و واژگانی به صورت جمع توصیف شده است. 

۲. محّبت و دوستی و مدارا و شکیبایی 

دّومین موضوع در خور توّجه در آثار منثور طاهره، به ویژه در نامه های او 
به دیگر بابیان، محّبت است و عطوفت. طاهره منعکس کنندۀ سخنان باب 
است، آنجا که پیام آوران پروردگار را ˝اشجار محّبت˝ می خواند.۲۷ باب در 
بیان فارسی، که مهمّ ترین و برجسته ترین اثر وی است، تصریح می نماید که 
˝هيچ طاعتى در بيان اقرب از ادخال بهجت در قلوب مؤمنين نبوده و هم چنین 
َابَعد از حزن بر آن ها نبوده.˝ و نیز می گوید: "خداوند ... دوست داشته و 
ميدارد كه كّل با منتهاى حّب در جّنات او متصاعد گردند كه هيچ نفسى بر 
هيچ نفسى بقدر نفسى حزنى وارد نياورد كه كّل در مهد امن و امان او باشند 

باب، باب ششم از واحد ششم بیان فارسی.  ۲۷
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..."۲۸ در نامه ای که طاهره به منظور باال بردن روحّیۀ هم کیشان خود و تقویت 
ایمان مؤمنان ضعیف نگاشته است، این کلمات وی را بازگو کرده و تصریح 
به محضر خود و کسب  نائل شدن  برای  راهی که خداوند  تنها  می کند که 

رضایش خلق کرده است، همانا سبیل محّبت و موّدت است:

الّله ما جعل طريًقا للوصول إلی ساحة عّزه و إحسانه إاّل بالمحّبة و 
الموّدة و ما قّدر سبيًلا إّلا بالمقارنة و المواصلة إلهي طلبت طاعتک 
فما وجدت إّلا في حّب أحّبائک و اعلموا أّن  الّله قد جعل المحّبة 
فأصبحوا في دين  اللّه إخوانًا۲9 علی  العلی  ديًنا و عليه يدور عرش 
أنتم  إلخوانکم  مرآتًا  قلوبکم  يکون  أن  يحّب  إّن  اللّه  خّط  الّسواء 
تنعکسون فيهم هم ينعکسون فيکم هذا صراط العزيز بالحّق و هو الّله 

کان غنيًّا حميًدا۳۰

وی در نامۀ دیگری باز همین اندرز را تکرار می کند:

بشنويد نداى مرا و باز نگرديد به اعقاب خود و ساکن نشويد بعد از 
ائتالف در مساکن اهل خالف. فأصبحوا في دين  اللّه إخوانًا علی 
أنتم  مرآتًا إلخوانکم  قلوبکم  تکون  أن  يحّب  فإّن  اللّه  خّط  الّسواء 
تنعکسون فيهم و هم ينعکسون فيکم. هذا صراط العزيز بالحّق و هو 

الّله کان علًيا عظيًما.۳۱ 

باب، باب شانزدهم از واحد ششم بیان فارسی.  ۲۸
مقایسه کنید با قرآن ۳:۱۰۳ و ۹:۱۱.  ۲۹

فاضل مازندرانی، کتاب ظهور الحّق، جلد ۳، ۲۷۴. در این صفحه در متن اصلی یک   ۳۰
العزيز˝ نوشته شده  العزيز˝ به صورت ˝الصراط  تایپی به چشم می خورد: ˝صراط  اشتباه 
است. جمالتی که در این نقل قول و نیز نقل قول بعدی با حروف خمیده آمده برگرفته 
گفتۀ  بر  بنا  است.  کوچک  تغییرات  بعضی  با  باب،  آثار  نخستین  از  األسماء،  قّیوم  از 
عبدالبهاء، زمانی که طاهره دیانت باب را پذیرفت، دو فرزند خود را – که روی گردانیده 
و دیانت جدید را انکار کرده بودند – رها کرد و دیگر هرگز آنها را ندید. در عوض اظهار 
می داشت که همۀ دوستان خداوند فرزندان او هستند. مراجعه کنید به عبدالبهاء، مکاتیب 

عبدالبهاء، جلد ۳ )مصر: فرج الّله زکی الکردی، ۱۹۲۲(، ۴۲۱-۲.
فاضل مازندرانی، کتاب ظهور الحّق، جلد ۳، ۲۸۴. جا دارد عبارت ˝علی خّط  الّسواء˝   ۳۱
در این دو متن بیشتر توضیح داده شود. واژۀ ˝َسواء˝ به معنای ˝برابری˝ است و با کلماتی 
از قبیل ˝مساواة˝ و ˝تساوی˝ که در زبان های عربی و فارسی به طور معمول برای برابری 
و یکسانی به کار می روند، ریشۀ مشترک دارد. عبارت ˝علی خّط  الّسواء˝ از لحاظ لغوی 
به معنای ˝بر خّط برابری˝ یا ˝دقیقًا برابر˝ است و در مقایسه با ˝علی  الّسواء˝ )به معنای 
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ترجمۀ مضمون قسمت عربی: در دین پروردگار با یکدیگر برادر و 
آیینه  قلوب شما  که  دارد  می  دوست  که خداوند  باشید، چه  برابر 
قلوب برادرانتان باشد، شما در آن ها انعّکاس یابید و آنها در شما. 

براستی راه حّق این است. اوست پروردگار بلندپایه و بزرگ.

دارد،  شفقت  و  محّبت  موضوع  با  نزدیکی  ارتباط  که  دیگری  مطلب 
نصایح و توصیه های طاهره است در خصوص پرهیز از هرگونه ستیز و مجادله 
به هنگام ارائۀ پیام باب به دیگران.۳۲ در کتاب بیان فارسی، باب به تصریح 
می فرماید: ˝سبيل هدايت از روى حّب و رأفت بوده نه شّدت و سطوت هذا 
سّنة الّله من قبل و من بعد˝.۳۳ طاهره نیز، به طریق مشابه، هم کیشان خود را 
ترغیب می نماید که با حکمت و شکیبایی در قلوب مخاطبان خود نفوذ کنند، 
و نه با مباحثه و مجادله.۳۴ او به کّرات آیات قرآنی را که در آنها ذکر جهاد، 
قتل، و قتال شده است، به لحاظ روحانی تفسیر کرده و هر گونه اشاره  به 
خشونت ظاهری را به کّلی از این کلمات سلب می کند. به عنوان یک نمونه، 
فرمان ˝فاقتلوا أنفسکم˝ )قرآن ۲:۵۴( را، که عمومًا به صورت ˝یکدیگر را 
ترجمه  برسانید˝  قتل  به  شده اند  گناهی  مرتکب  که  را  ˝کسانی  یا  بکشید˝ 
می شود و برخی از مفّسران قرآن، فقها، و – به طرز فزاینده ای – گروه های 
طرفدار خشونت آن را به عنوان مجّوزی الهی برای کشتار برداشت کرده اند، 
طاهره به نحوی معنوی تفسیر کرده و آن را به معنای "اقتلوا أنفسکم، أنيبوا 
إلى بارئكم، و احضروا بين يدى رّبكم للحساب و خذوا حّظكم منها فإّن 
العمر يمّر مّر السحاب۳5 ...« آورده است. )ترجمۀ مضمون: نفس های خود 
را بکشید، درآستان پروردگارتان توبه کنید، نزد خداوندتان برای حسابرسی 

ُهْم َعَلٰی  ˝به طریق مشابه˝(، که عبارتی متداول تر در زبان عربی است و اصطالحاتی مانند̋ 
َحٍدّ َسَواء˝ )به معنای ˝یکسانند˝ یا ˝برابرند˝( که از آن مشتّق شده اند، تعبیری قوی تر و 

واضح تر محسوب می شود.
در خصوص تقابل دو واژۀ »مجاهده« و »مجادله« در آثار طاهره، که عّباس امانت آنها   ۳۲
را به ترتیب به صورت »تالش روحانی« و »استدالل منطقی« ترجمه کرده است، مراجعه 

کنید به
Amanat, Resurrection and Renewal, 302.

باب، باب شانزدهم از واحد دّوم بیان فارسی.  ۳۳
فاضل مازندرانی، کتاب ظهور الحّق، جلد ۳، ۳۸۴  ۳۴

مقایسه کنید با قرآن ۲۷:۸۸.  ۳۵
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حاضر شوید و سهم خود را ببرید. براستی که عمر همچون ابر در گذر است 
 ۳۶".)...

فاضل مازندرانی، کتاب ظهور الحّق، جلد ۳، ۲۷۲. چنین عباراتی را باید با تصویری که   ۳۶
مکّررًا از طاهره به عنوان یک "رزمنده" ارائه می شود، مقابل نهاد. برای نمونه، حمید 
دباشی در ضمن بیست و هفت صفحه مطلبی که نوشته، صفت "رزمنده" را نه بار دربارۀ 

طاهره و یارانش به کار گرفته  است. مراجعه کنید به
Hamid Dabashi, Shi’ism: A Religion of Protest (Cambridge: The Belknap Press of Har-
vard University Press, 2011), 170–197.
در مورد مخدوش نمودن تصویر طاهره در نوشته های مختلف من جمله تألیفات بهائی ستیزان 

و منابع غربی، نگاه کنید به:
Mina Yazdani, “Layers of Veils Covering the Woman Who Unveiled,” forthcoming.
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فصل دهم

 یک سال در میان ایرانیان
بابیان و بهائیان در کتاب ادوارد ج. براون

Sholeh Quinn *شعله کویین

خالصه: این مقاله به بررسی سفر شرقشناس معروف انگلیسی ادوارد ج 
براون به ایران می پردازد که مدت یک سال )۱۸۸۸-۱۸۸۷ م.( در ایران سفر 
کرد و از شهرهای مهمّی مثل طهران، اصفهان، شیراز و کرمان دیدن نمود و 
حاصل آن را در کتابی به نام یک سال در میان ایرانیان منتشر ساخت. وی 
پیش از سفر به ایران با آیین نو ظهور بابی – بهائی آشنا شد و در ایران با 
عالقۀ فراوان به دنبال یافتن پیروان این آیین و گفتگو با آنان پرداخت. هدف 
وی به دست آوردن آثار بابی و بهائی و دستیابی به اّطالعات دست اّول از 
اعتقادات و باورهای این آیین و پیروان آن بود. یک سال در میان ایرانیان 
شاید تنها اثری باشد که ما را با ساختار و کیفیّت جوامع نوپای بهائی در 
سال های پایانی قرن نوزدهم آشنا می سازد. مقالۀ حاضر کتاب هایی که او در 
طول یک سال سفر خود به دست آورد شناسائی کرده، و آنچه بابیان و بهائیان 
از مبانی ایمانی خود به او گفته اند مورد بررسی قرار می دهد. در تدوین این 
مقاله یادداشت های خصوصی براون نیز برای مقایسه با مطالب کتاب او مورد 

استفاده قرار گرفته است.

*

* ترجمۀ فریدون وهمن.
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مقّدمه

 Edward Granville Browne براون  گرانویل  ادوارد  معروف  شرقشناس 
بابی-بهائی  کادمیک  آ مطالعات  پیشروان  از  یکی  باید  را   )۱۸۶۲-۱۹۲۶(
به شمار آورد. مقاالت و کتاب های فراوان او اغلب متمرکز بر تاریخ بابیان و 
ترجمۀ وقایع دورۀ باب و یا بررسی نسخی از آثار بابّیه است. انتشار این آثار 
بابی سیّد علیمحّمد شیرازی  آیین  بنیانگذار  از شهادت  تنها چند دهه پس 
مشهور به باب )۱۸۵۰-۱۸۱۹(، آغازگر پژوهش های علمی در زمینه این آیین 
به  یکی هم  بهائیان  نزد  براون  امروزه شهرت  دیگر شد.  دانشمندان  توسط 
خاطر چند جمله ای است که او در کمال انسجام و قدرت از دیدار خود با 
بهائی  دیانت  بنیانگذار   )۱۸۱۷-۱۸۹۲( ˝بهاءاللّه˝  نوری  حسینعلی  میرزا 
نگاشته. شرح شیوا و موثّری که وی از این مالقات به دست می دهد بارها در 

آثار بهائی نقل گردیده است.۱ 
دانشگاه  استاد  عنوان  به  براون  علمی  شخصّیت  دیرپای  و  عمیق  تأثیر 
کمبریج و متخّصص زبان و ادبیات فارسی تا امروز در جامعۀ علمی و بین 
پژوهندگان این رشته محسوس است. کمتر کتاب یا مقالۀ پژوهشی در مورد 
ادبّیات ایران منتشر می شود که در آن نامی از براون نیاید و به آثار علمی او 
رجوع داده نشود. کتاب مستند او در مورد تاریخ انقالب مشروطیّت ایران، 
چهار جلد کتاب ممتاز و معتبر او در مورد تاریخ ادبّیات ایران، کوشش های 
او در انتشار ده ها جلد متون کهن فارسی و یا ترجمۀ آن ها به زبان انگلیسی 
همه و همه او را به عنوان یکی از برترین اساتید مسّلم عصر خود در زمینۀ 

تاریخ و ادبیات ایران ممتاز می دارد.
مطالعات بابی–بهائی براون تاکنون در چندین کتاب و مقاله مورد بررسی 
قرار گرفته. در سال ۱۹۷۰ حسن بالیوزی، از خاندان باب، موسوم به ˝افنان˝، 
و یکی از ایادیان امراللّه )مقامی که در اصل در آثار بهاءالّله از آن یاد شده و 
مخصوص معدود بهائیان برجسته بوده است( کتابی به انگلیسی به نام ادوارد 
گرانویل براون و دیانت بهائی منتز شاخت.۲ در این کتاب بالیوزی از اسنادی 

1 Browne, Browne, E. G. (ed and trans.) [‘Abdu’l Baha] A Traveller’s Narrative Written 
to Illustrate the Episode of the Báb. (Cambridge: Cambridge University Press, 1891) 
xxxix-xli. [Hereafter cited as Traveller’s Nattative] 

2 H. M. Balyuzi, Edward Granville Browne and the Bahá’í Faith (Oxford: George 
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مانند مکاتبات عبدالبهاء، فرزند بهاءالّله و رهبر جامعۀ بهائی پس از پدر، با 
آرشیو  در  موجود  بالیوزی،  پدر  با  براون  مکاتبات  از  نیز  و  براون  ادوارد 
 ۱۹۸۷ سال  در  بعد،  سال  هفده  به  نزدیک  جست.  سود  ایشان  خانوادگی 
موژان مؤمن کتابی با نام ˝گزیده هایی از آثار ئی جی براون در مورد ادیان 
بابی و بهائی˝۳ منتشر ساخت. این کتاب نه تنها مجموعه ای از مهم ّترین آثار 
براون در مورد ادیان بابی و بهائی را در بر دارد، بلکه شامل ضمایم مفیدی 
از جمله فهرست اسناد آرشیو براون در دانشگاه کمبریج و نیز یادداشت هایی 
بر آثار اوست. اخیرًا نیز مقاالتی توسط کریستوفر باک و یولی آوانسیان در 

مورد روابط براون با بهاءالّله منتشر شده است.۴
و  براون  آثار  بردیم،  نام  آن  از  که  پژوهش هایی  فراوان  ارزش  علی رغم 
اطّالعات گرانبهایی که در مورد آیین بابی و بهائی جمعآوری و منتشر ساخته 
چنانچه باید و شاید مورد کاوش و تحقیق قرار نگرفته است. از جمله کتاب 
مورد بحث این مقاله که دارای اّطالعات فراوان و مهّمی از وضع جامعۀ بابی 

– بهائی در سال های پایانی قرن نوزدهم است. 
کتاب یک سال در میان ایرانیان را از جمله بهترین نمونۀ سفرنامه ها که 
در قرن نوزدهم در انگلستان به طبع رسیده می دانند.۵ این کتاب که براون آن 
منتشر  ایران  در  و خاطرات سفر خود  یادداشت ها  اساس  بر  را سال ۱۸۹۳ 
ساخت به نظر موژان مؤمن کتابی پراهمّیت در مطالعات بابی – بهائی است 
اّولیۀ  سال های  از  تصویری  بهائی  غیر  یک  قلم  از  اثر  تنها  عنوان  ˝به  زیرا 
شکل گیری جامعۀ بهائی ایران به دست می دهد.˝۶ علی رغم تحسین منتقدان 
کتاب  دربارۀ  پژوهندگان  آنچه  که  است  توّجه  قابل  نکته  این  اثر،  این  از 
نوشته اند به خاطر شهرت براون و شخصّیت پرجاذبۀ او، بیشتر بر شخصّیت 

Ronald, 1970). See EIr. s.v., ˝Afnān,˝ by M. Momen. See also EIr. s.v., ˝Ayādī-e amr 
Allāh,˝ by D. MacEoin. 

3 Selections from the Writings of E. G. Browne on the Bábí and Bahá’í Religions, ed. 
Moojan Momen (Oxford: George Ronald, 1987). [Hereafter cited as SWE.] 

4 See, for example, Christopher Buck and Youli Ioannesyan ˝Baha’u’llah’s Bishārāt 
(Glad-Tidings): A Proclamation to Scholars and Statesmen˝ in: Baha’i Studies Re-
view, 3-28; Buck and Ioannesyan, ˝Scholar Meets Prophet,˝ 21-38.

5 Edward Granville Browne, A Year amongst the Persians (New York: Hippocrene 
Books, 1984). [Hereafter cited as YAP.] 

6 SWP 12.
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براون مرکز دارد تا بر اشخاص و وقایعی که شاهدشان بوده و در مورد آنان 
شرحی به نگارش آورده. 

با تسّلط کامل به زبان فارسی و جذب او در بافت زندگانی و جامعۀ ایران 
قرن نوزدهم، براون توانست اّطالعات گرانبهایی در این سفر جمع آوری کند. 
این امر، همراه با قلم توانای او، وی را قادر ساخت شخصّیت هایی را که با 
را  مثبت  و  نکات خوب  بکشد،  به تصویر  زنده  به طور  روبرو می شد  آنان 
بنویسد در عین حال نکات بد و منفی را از یاد نبرد و زندگی روزمّرۀ افراد را 
آنطور که بوده به قلم آورد. این بدان معنا نیست که آنچه براون نگاشته عاری 
خود  سّنت شکن  و  مهّم  کتاب  در  سعید  ادوارد  اوست.  تصّرف  و  دخل  از 
نوشته های  از  استفاده  در  که  می دهد  هشار   ˝Orientalism شناسی  ˝شرق 
ایشان همواره  توّجه داشت که  این نکته  به  باید  خارجیان ]در مورد شرق[ 
معنای واقعی آنچه می شنوند یا می بینند درک نمی کنند بلکه برداشت ها و 
دریافت های خود را عرضه می دارند، به همین جهت باید آثار ایشان را به 

دیدۀ انتقادی خواند.۷
سبب عالقۀ براون به مطالعه در مورد دیانت بابی بر ما معلوم است. وی 
گوبینو  آرتور  ژوزف  کتاب  خواندن  با  با   ۱۸۸۶ سال  در  ابتدا  می نویسد 
)۱۸۸۲-۱۸۱۶( به نام ادیان و فلسفه در آسیای مرکزی۸ با این آیین آشنا شد. 
براون در یادداشت های روزانه خود به تاریخ ۳۰ ژوئیه ۱۸۸۶ در مورد کشف 
کتاب مذاهب و فلسفه در  این کتاب در کتابخانه دانشگاه کمبریج می نویسد:̋ 
آسیای مرکزی اثر گوبینو را یافتم که توّجه و عالقه مرا سخت برانگیخت و آن 
را قرض کردم. در این کتاب می توان اطّالعات قابل توّجه و جالبی دربارۀ 
بابیان یافت. ˝ ۹ روز بعد براون خواندن بخش مربوط به بابیان را به پایان 
رساند. ۱۰ یک سال بعد، در سال ۱۸۸۷، براون تحصیالت خود را در طب و 
7 See Edward Said, Orientalism (New York: Vintage, 1994).
تا  از امپراطوری به مشرق، سیاحتگران خاور میانه ۱۸۳۰  جفری ناش در کتاب خود به نام 
۱9۲۶، آثار براون را در زمینۀ مطالب کتاب ادوارد سعید مورد بررسی قرار داده است. ن.ک.
Geoffrey Nash, From Empire to Orient: Travellers to the Middle East 1830-1926 (Lon-
don: I. B. Tauris, 2005). [Hereafter Nash, From Empire.]

8 Gobineau, Joseph Arthur. Religion et philosophies dans l’Asie centrale, (Paris 1865.) 

موژان مؤمن در صفحه ۱۸ کتاب SWE تصویری از یادداشت های خصوصی براون دربارۀ   ۹
کتاب گوبینو آورده است. 

سوای آثاری که دربارۀ ایران نگاشته گوبینو را ˝شاید بتوان یکی از پیشروان نظرّیۀ برتری   ۱۰
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نیز دوره ای در زبان های شرقی به پایان رساند و در سی ام ماه مه همان سال 
کمبریج  دانشگاه  در   Pembroke College پمبروک  کالج  دانشیار  سمت  به 
بنیامین چپمن  کمک پدرش  با  تا  را موّفق داشت  او  امر  این  برگزیده شد. 
در  براون  پدر  کند.  سفر  ایران  به   Benjamin Chapman Browne براون 
سال های ۱۸۸۵ و ۱۸۸۶ شهردار نیوکاسل و در عین حال مهندس کشتی سازی 
بود. هدف این سفر تکمیل زبان فارسی و آشنا شدن هر چه بیشتر او با با 
را در  بدینترتیب وی در سپتامبر ۱۸۸۷ خانوادۀ خود  بود.  ایرانیان  و  ایران 
نیوکاسل ترک نمود و در اول نوامبر همان سال به تبریز رسید. در سفر وی که 
با اسب انجام می گرفت او از طهران )۲۳ نوامبر ۱۸۸۷ تا ۷ فوریه ۱۸۸۸(، 
اصفهان )۲۰ فوریه تا تقریبًا ۸ مارس(، شیراز )۲۱ مارس تا ۱۳ آوریل(، یزد 

)۵ تا ۲۴ مه( و کرمان )۴ ژوئن تا ۱۹ اوت( دیدن کرد.
اوّلیّه ای که دربارۀ دو آیین بابی و بهائی در دست داریم مطالب  منابع 
زیادی دربارۀ پیروان باب و سپس بهاءاللّه، جامعه های بابی و بهائی در قرن 
نوزدهم، زندگانی روزمّرۀ ایشان ندارند. لذا نمی دانیم بابیان و بهائیان چه 
کتاب ها و آثاری از آیین خود در دسترس داشته و یا کیفیّت فعّالیت های دینی 
و اجتماعی ایشان چگونه بوده است. هدف مقالۀ حاضر آن است که این 
خالء را با پاسخ به دو پرسش باال تا حّد امکان پر کند: اّول آن که بهائیان و 
آن که  دیگر  و  داشتند  اختیار  در  خود  آیین  مورد  در  کتاب هایی  چه  بابیان 
چگونه و با چه استداللی اعتقادات دینی خود را به براون عرضه می داشتند. 
درین مورد خواهیم دید پیروان آیین جدید، که براون در اصفهان، شیراز، یزد 
و کرمان با برخی از ایشان دیدار کرد، آنچه از منابع اصلی دین خود در اختیار 
داشتند با یکدیگر متفاوت بود و در بیان و تفهیم اعتقادات دینی خود به 

براون نیز یکسان نبودند.۱۱
یکی از دالیلی که کتاب یک سال در میان ایرانیان می تواند به تنهائی به 
پاسخ این سواالت کمک کند اینست که براون عالقۀ شدیدی به جمع آوری 
کتاب داشت و با هر کس مالقات می کرد از او طالب کتاب می شد.۱۲ براون 
تأثیر  مورد  در  ایرانیکا.  انسیکلوپدی  در  او  نام  زیر  به  کنید  نگاه  آورد.˝  بشمار  نژادی 

   Nash, From Empire 142–43.نظرّیات نژادپرستانۀ گوبینو بر براون ن.ک
البّته براون به شهرهای دیگر ایران هم سفر کرد اّما طوالنی ترین زمان اقامت را در این   ۱۱

شهرها داشت.
در اینجا باید توّجه داشت که آن زمان آثار بابی و بهائی اغلب به صورت نسخه های خّطی   ۱۲
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کتاب های خود نوشت: ˝علی رغم  با  بهائیان  و  بابیان  ارتباط  بعدها دربارۀ 
آزاد اندیشی بابیان/بهائیان وقتی پای کتاب هایشان به میان می آید آنچنان به 
جمع آوری و حفظ آن می پردازند که خسیس حریصی به اندوختن طال. و اگر 
یک بابی بخواهد دست به دزدی بزند فقط سرقت نسخه خّطی گرانبهایی 
به  ˝۱۳ سوای عالقه  لکّه دار سازد.  را  او  است که می تواند شرافت اخالقی 
جمع آوری کتاب، براون عالقۀ زیادی به گفتگو با مردم داشت. وی خاّصه با 
پیروان ادیان گوناگون به بحث ها و گفتگوهای دقیق و پیچیده پرداخت و به 
همین سبب کتاب او در بخش های مختلف مشتمل بر بحث های او با بابیان/
بهائیان و عقاعتقادات و برآوردهای شخصی ایشان از دیانتشان و چگونگی 
 ۱۸۸۷-۱۸۸۸ در  او،  مثل  بی اعتقادی  فرنگی  به  برداشت ها  آن  انتقال 

می باشد.

اصطالحات و واژگان 

براون در تمامی آثار خود، خاّصه در آثار اّولیه اش، و از جمله کتاب مورد 
بحث، اصطالحات خاّصی در مورد بابیان/بهائیان به کار می گیرد. از جمله دو 
گروه بهائی و ازلی را در همه جا زیر چتر میراثی آنان قرار داده و از ایشان به 
پیروان  مورد  در  را   ˝Behaist ˝بهائی  اصطالح  گه گاه  می برد.  م  نام  ˝بابی˝ 
به کار  ازل  صبح  یحیی  میرزا  پیروان  مورد  در  را   ˝Azali ˝ازلی  و  بهاءاللّه 
می گیرد. ولی به طور کّلی، در آثار براون صرف نظر از این که کسی بابی باشد 
یا بهائی یا ازلی به ˝بابی˝ موصوف است. در این مقاله اغلب لفظ ˝مؤمنان 
و یا بابیان/بهائیان˝ که عمومی تر است در مورد بابیان، بهائیان و ازلیانی که 

براون مالقات کرده بکار رفته است. ۱۴

بود.
13 YAP 505.

یادداشت های  از  استفاده  با   )SWE( براون  آثار  از  گزیده هایی  کتاب  در  مؤمن  موژان   ۱۴
خصوصی او در آرشیو دانشگاه کمبریج موفق شده هوّیت اغلب کسانی که براون به خاطر 
حفظ جان ایشان نامشان را مخفی داشته پیدا کند و در کتابش بیاورد. هم چنین حسن 
بالیوزی در کتاب خود ادوارد براون و آیین بهائی اّطالعات ارزشمندی از سوابق افرادی 

که با براون مالقات داشته اند ارائه نموده است. 



۴۳۹   یک سال در میان ایرانیان 

اصفهان

تا پیش از رسیدن به اصفهان براون موّفق به دیدار بابیان/بهائیان نشد. در 
اصفهان، هنگام اقامت خود در محل میسیون مسیحی انگلیس، در نزدیکی 
جلفا، از یکی از کارمندان ایرانی تقاضا کرد که او را برای تماس با بابیان، 
چنین  و  گذشت  هفته  یک  کند.۱۵  کمک  ایشان  کتاب های  خرید  الاقل  یا 
تماسی حاصل نشد. تا آنکه یک روز در اطاق نشیمن میسیون مسیحی با دو 
چیزهای معمولی مثل فرش، ظروف برنجی، و خرده ریزهای  دّلال آشنا شد که̋ 
براون  به  را  خود  اشیاء  دلّال ها  می فروختند.˝  قدیمی  سکّه های  مثل  دیگر 
عرضه کردند ولی او عالقه ای به اجناس آنان نشان نداد و برای آن که از 
کرد.  پیشنهاد  می خواستند  آنچه  از  کمتر  بسیار  قیمتی  شود  راحت  دستشان 
˝آقا شما خیال  با صدای آهسته گفت  نزدیک شد و  او  به  از دّلاالن  یکی 
می کنی که ما قصد فریب ترا داریم؟ من مسلمان نیستم که بخواهم سرت کاله 
بگذارم، من بابی ام.˝۱۶ براون تعّجب زده به دّلال گفت من از روز ورود به 
ایران دنبال بابیان می گردم. به این اشیاء کمتر عالقه ای ندارم. اگر می توانی 
برای من از کتاب هایتان بیاور. کتاب!۱۷ روز بعد دلّال، که موژان مؤمن او را 
جواد آقا )یا میرزا آقا(، از بستگان مشکین قلم خّطاط معروف بهائی می داند، 
اثر بهاءالّله و دیگری اثری از  ایقان  با دو کتاب نزد براون بازگشت. یکی 

15 YAP 222.

16 YAP 223.

YAP 224؛ SWB 23 ؛ و یادداشت های سفر II: 20 ˝پس از آن دّلال ها آمدند و من با آنان   ۱۷
گفتگوی طوالنی داشتم ]براون سپس به انگلیسی ولی با خّط سانکسریت می نویسد[: 
یکی از دّلال ها نزد من آمد و گفت آنان بابی هستند و من می توانم به آنان اطمینان داشته 
باشم. خوشحال از این موفقّیت خود در پاسخ تقاضای من در مورد کتاب دّلال ها قول 
دادند تقاضایم را برآورند. یکی از ایشان گفت روز شنبه شما را به خانه ای می برم که در 
آنجا با یکی از رؤسای بابیان در مسایل دینی صحبت کنید. هم چنین به من گفت که به 
با خط  )انگلیسی  است  خورده  کتک  مردم  از  کلیسا  مراسم  از  یکی  در  شرکت  خاطر 
مجّلۀ  در  اّولیه اش  مقاالت  از  یکی  در  براون  را  دیدار  این  از  روایت  سّومین  فارسی(. 
من مسلمان نیستم که در پی کالهبرداری  انجمن سلطنتی آسیایی JRAS چنین آورده است:̋ 
از تو باشم. من بابیم. این اعتراف صریح مرا متعّجب ساخت، در حالی که هم زمان از 
دیدن بابیان شادمان شده بودم. به او پاسخ دادم اگر واقعًا بابی هستی شاید بتوانی مرا در 
یافتن کتاب های بابیان کمک کنی تا بتوانم دربارۀ باورها و اعتقادات شما بیشتر بدانم. 
وقتی که اشتیاق مرا دید نه تنها قول داد که برایم کتاب بیاورد بلکه گفت که شنبه آینده 
مرا به خانۀ یکی از رؤسای بابیان اصفهان خواهد برد. ˝JRAS 477; SWE 148. )با سپاس 

از فریبا هدایتی برای خواندن خطوط سانسکریت.( 



باب و جامعۀ بابی ایران  ۴۴۰

اعرف  ان  احببت  مخفیًا  کنزًا  ˝کنت  حدیث  بر  بود  تفسیری  که  عبدالبهاء 
فخلقت الخلق لکی اعرف˝ )گنجی پنهان بودم، اراده کردم شناخته شوم، 
او  از  را  کتاب  دو  هر  براون  که  بشناسند.(  مرا  که  آفریدم  را  مردمان  پس 
خرید.۱۸ در همان جلسه دلّال مزبور چند اثر به خّط نستعلیق از مشکین قلم 
نشان براون داد ولی گفت ˝این آثار برای فروش نیست و مخصوص بابیان 

است.˝۱۹ 
جمله  از  شد  بابی/بهائی  چند  دیدار  به  موّفق  فقط  براون  اصفهان  در 
)وفات  اصفهانی  علی  میرزا حیدر  بهائی، حاجی  مشهور جامعۀ  شخصیّت 
۱۹۲۰( که براون بسیار تحت تأثیر او قرار گرفت.۲۰ ولی علی رغم گفتگوهای 

فراوان آن دو، در خاطراتش چیزی از آن ها منعکس نشده.۲۱ 
براون قباًل با جواد آقا، یکی از دّلاالن گفتگوهای مفّصلی داشت و ابراز 
)سلطان  میرزا حسن  حاجی  بهائی  شهید  برادر  دو  مزار  از  که  نمود  عالقه 
اعتقادات  به خاطر  که  الشهداء(  میرزا حسین )محبوب  الشهداء( و حاجی 
بهائی خود در سال ۱۸۷۹ به قتل رسیدند دیدن نماید.۲۲ روز بعد جواد آقا او 
را به قبرستانی برد و یک گورکن فقیر بابی/بهائی محل دفن آن دو شهید را 
و  گرفت  قرار  قبرکن  احترام  و  تأثیر محّبت  براون تحت  داد.  نشان  آنان  به 
هنگام ترک گورستان این موضوع را با جواد آقا در میان گذارد. جواد آقا به 
او پاسخ داد که بابیان/بهائیان خیلی بیشتر از مسلمانان خود را به مسیحیان 
کید بر شباهت های بین مسیحّیت و آیین بابی/بهائی،  نزدیک می دانند. با تأ
جواد آقا به مقایسه حیات مسیح و باب پرداخت و از هوش سرشار آنان حّتی 
در زمان کودکی، از پاکی و طهارت آنان، از مظلومّیتشان و از شباهت در 
شهادتشان که با دشمنی خاخام ها و مّلایان و همکاری حکومت انجام گرفت 
سخن گفت. جواد آقا در اشاره به شباهت های بابیان/بهائیان و مسیحیان به 
تک همسری مردان، رعایت نظافت شخصی، و آزادی بانوان نیز تکیه کرد و 
18 YAP 226; SWE 23 

19 YAP 225-26; SWE 24-25.

20 YAP 229; SWE 29.

با استکان های متعّدد  گفتگو ی طوالنی همراه  براون در خاطرات خود می نویسد: ˝ما   ۲۱
چای و قلیان داشتیم، به طوری که وقتی از نزد او رفتم ساعت یک ربع بعد از چهار بود.˝ 

.Diary II.267

22 YAP 227-28.



۴۴۱   یک سال در میان ایرانیان 

از خرافاتی که مخصوصًا در مورد ظهور موعود دامنگیر مسلمانان و مخصوصًا 
مّلایان ایشان شده صحبت نمود. وی سبب عدم ایمان مسلمانان به باب را 

همانا وجود چنین اعتقادات خرافی دانست.۲۳
ظاهرًا براون به این نتیجه رسیده بود که بابیان/بهائیان در گفتگو با او به 
مسیحّیت بیش از اسالم ارج می نهند. در بازگشت به انگلیس به همین نکته 
به صورت عمومی تر اشاره می کند: ˝در این تردیدی نیست که آنان ]بابیان/
بهائیان[ استدال ل های خود را بر اساس آن که مخاطب ایشان چه کسی باشد 

بیان می دارند.˝۲۴

شیراز

براون از اصفهان روانۀ شیراز شد که از چند نظر مشتاق رسیدن به آن بود. 
در مورد لحظه ای که برای نخستین بار چشمش از دور به سواد شهر شیراز 
که  شادی  نیست  قادر  ˝کلمات  می کند:  وصف  چنین  را  اشتیاق  این  افتاد 
سراپای وجودم را فراگرفت بیان دارم. پس از سفری طوالنی و خسته کننده، 
خیره  طوالنی  مّدتی  می کردم  جستجو  رؤیاهایم  در  همواره  که  واقعّیتی  به 
ماندم.˝۲۵ همین احساس را در خاطرات خود با تفصیل بیشتری بیان می دارد: 
˝بر روی اسب با حالتی از انتظار و اشتیاق در جاّده ای که ناگهان به راست 
 پیچید یکباره شیراز زیبا و سبز را دیدم که زیر پای من قرار گرفته بود. حالت 
شعف و جذبه ای که با دیدن این منظره سراسر وجودم را فراگرفت در تمام 
عمر فراموش نخواهم کرد. شهری خود را بر من عرضه می داشت که مّدت ها 
در آرزوی دیدنش بودم. آری، پس از آن سفر طوالنی و خسته کننده، شیراز 

براون می نویسد: ˝میرزا جواد به من گفت که در شریعت ایشان غسل وجود ندارد، فردی   ۲۳
که دین دیگری دارد نجس بشمار نمی آید، هیچ چیز جز شراب منع نشده است. چای 
نوشیدنی مطلوبی است، منعی که سابق در مورد کشیدن قلیان موجود بود برداشته شده، 
و بهائیان به جای سالم، الّله ابهی می گویند. اّما به اقتضای زمانه بانوانشان هنوز چادر بر 
 YAP 231-238;.˝.سر دارند و نوزاد پسر را ختنه می کنند - که البته این امر موّقتی است
لمبدن  استفن  مهّم  مقاله  به  مسیح  با  باب  کودکی  مورد شباهت های  در   Diary 268-69

مراجعه کنید:
Stephen Lambden, “An Episode in the Childhood of the Bab,” in: In Iran: Studies in Babi 
and Baha’i History, ed. Peter Smith (Los Angeles: Kalimat Press, 1986), 1-32. 

24 Browne, The Bábis of Persia, 882; SWE 88.

25 YAP 284.



باب و جامعۀ بابی ایران  ۴۴۲

زیبا که آن همه در شوق زیارتش بودم اکنون خود را بر من می نمود. از شادی 
تقریبًا به گریه افتادم. آنچه چشمانم می دید خواب و غیر حقیقی نبود. شیراز 
هوای  و  صاف  آسمان  در  گنبدهایی  و  سرسبز  باغ های  و  سرو  درختان  با 
فرح بخش، از آنچه در رؤیاهایم تصّور می نمودم زیباتر به نظر می رسید. اینک 

به شیراز، شهر محبوب سعدی و حافظ رسیده بودم.˝۲۶ 
براون نامه ای از حاجی میرزا حیدر علی اصفهانی همراه داشت که او را 
به برخی از بهائیان شیراز معرفی می نمود و قرار بود با مخاطب آن نامه تماس 
گیرد. اّما به این کار نیازی پیدا نشد زیرا با دوستی ایرانی به نام میرزا علی آقا 
که از انگلستان می شناخت روبرو گشت.۲۷ میرزا علی آقا بعدها به میرزا علی 
محّمد خان موّقر الّدوله معروف گشت و سال ها فرماندار بنادر جنوب و وزیر 
بشمار  افنان  خاندان  از  و  باب  بستگان  از  موّقرالّدوله   ۲۸ بود.  عاّمه  فواید 
می رفت و پدر حسن بالیوزی بود که در باال از او نام بردیم. براون در مّدت 

اقامت شیراز بارها با او دیدار داشت.
در مورد این مالقات ها و کتاب هایی که مورد بحث قرار می گرفت براون 
می نویسد: ˝با بسیاری از بابیان، گاه در خانه های ایشان و گاه در باغ های 
مفّرح اطراف شیراز که این همه به شایستگی از سوی حافظ و دیگر شعرا 
مورد ستایش قرار گرفته مالقات می کردم. ساعت ها با ایشان می نشستم و به 
کتاب هایشان که می خواندند، به حکایت ها که نقل می نمودند، به بحث هایی 

که با هم داشتند، و به دالیلی که می آوردند گوش فرا می دادم.˝۲۹
در خانۀ میرزا علی آقا با دو کتاب بهائی دیگر آشنا شد. براون از آن ها به 
˝کتاب کوچکی به نام َمدنّیه )Civilization(، یکی از کتاب های معدود غیر 
دینی بهائیان که در بمبئی به صورت چاپ سنگی منتشر شده بود، و کتاب 
اقدس که شامل احکام آیین جدید به صورت فشرده و به اختصار بود˝ نام 
می برد.۳۰ میرزا آقا به او توصیه کرد که براون کتاب اقدس را با دقت مطالعه 

26 Diary II, 302-303.

27 YAP 327; SWE 38.

28 SWE 38. 

29 ”The Bábis of Persia” 495. SWE 155.

کتاب اول که از آن به مدنّیه نام برده شده رسالۀ مدنیّه اثر عبدالبهاء است.  ۳۰



۴۴۳   یک سال در میان ایرانیان 

نماید. براون بعدها کپی هر دو کتاب را برای خود تهّیه کرد.۳۱
اّما او با این دو کتاب راضی نشد بلکه از بابیان/بهائیان خواست دقیقًا به 
او بگویند ˝برای ایشان چه کتاب هایی بیش از همه اهمّیت دارد.˝ به او گفتند 
که از باب بیش از صد رساله کوتاه و بلند در دست است که به مجموعۀ آن 
آن  به  را  آثارش  باب گاهی  که  است  ˝بیان˝ اصطالحی  دارد.۳۲  نام  ˝بیان˝ 
براون  به  بود.۳۳  بر همین اساس  نیز  بابیان/بهايیان شیراز  پاسخ  می نامید، و 
هم چنین گفته شد که از قلم بهاءالّله نیز به همین میزان الواح و کتب صادر 
شده است. براون البّته مایل بود نسخه ای از هر مقدار از این آثار که در شیراز 
موجود بود داشته باشد. اّما به او گفتند که ˝این آثار در سراسر ایران در دست 
افراد مختلف پراکنده است و جمع کتاب هایی که در اختیار ایشان است بیش 
از ده دوازده عدد نیست.˝۳۴ براون سپس خواست بداند کدام یک از این 
کتاب ها مهمّ تر است تا کوشش خود را بر بدست آوردن آن متمرکز نماید. در 
آن ها  پاسخ نام پنج اثر را به وی دادند: کتاب اقدس و کتاب ایقان )که قباًل 
را تهّیه کرده بود(، ُسَور علمّیه، مناجات و دعا، و سرانجام ˝کتابی در تاریخ 
اّولیۀ این نهضت که نویسنده خواسته ناشناس بماند.˝۳۵ ُسَور علمّیه و مناجات 
و دعا بخشی از رساالتی است از قلم باب در معّرفی آیین او که در کتاب 
˝پنج شأن˝ از آن ها یاد شده است. از میان این کتاب ها براون به ویژه عالقمند 
از هر یک  تاریخ بود و سرانجام نسخه ای  کتاب اقدس و کتاب  به داشتن 
بدست آورد. وی هم چنین خواستار اشعار قّرةالعین شد ولی به او گفتند اشعار 

او موجود است اّما در شیراز چیزی از آن ندارند.۳۶

31 YAP 328; SWE 39.

32 YAP 343.

.Stephen Lambden بر اساس گفتگوی نویسنده با استفن لمبدن  ۳۳
34 YAP 343.

35 YAP 343-44; Diary II, 314.
این کتاب به احتمال فراوان رسالۀ شخصی سیّاح اثر عبدالبهاء است. براون نسخۀ دیگری از 
این کتاب در عّکا هنگام سفر خود به فلسطین برای دیدار بهاءالّله دریافت داشت. براون بعدها 
این کتاب را به انگلیسی ترجمه کرد و بر آن ملحّقاتی افزود و در مقدمۀ آن جملۀ مشهور خود 
را از دیدار بهاءاللّه در عّکا بیان داشت: A Traveller’s Narrative پس از انتشار کتاب براون 

دریافت این کتاب اثر عبدالبهاء است. 
36 YAP 43-45.
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کتاب خوانی در شیراز

در شیراز براون امکان حضور در مجالس کتاب خوانی بابیان/بهائیان را 
هم یافت. روزی در باغی دعوت داشت که در آن جمعی، از جمله میرزا علی 
آقا و سه مرد دیگر حضور داشتند، کسانی که به قول براون ˝همۀ آنان سالمند 
و موّقر و محترم به نظر می رسیدند.˝۳۷ دو تن از ایشان از خاندان افنان بودند 
که وی قباًل با آنان مالقات کرده بود. سّومی عّمامۀ سفیدی بر سر داشت و 
با خود دو کتاب آورده بود. به نظر مؤمن آن شخص می بایست حاجی میرزا 
عبدالحمید باشد که با دیدن باب و شنیدن اظهارات او در مسجد وکیل شیراز 
به آیین او گروید. ۳۸ حاجی میرزا آقا پیشنهاد کرد که حاجی میرزا عبدالحمید 
را  سّوم۳۹  ناپلئون  به  بهاءالّله خطاب  لوح  از  قسمتی  وی  و  بخواند،  چیزی 
خواند. طبعًا با عالقه ای که براون به کتاب داشت تقاضا کرد کتاب را ببیند، 
الواح  دیگر  و  اقدس  کتاب  شامل  هم چنین  کتاب  که  کرد  مالحظه  آنگاه 
سلطان  روس،  تزار  انگلستان،  ملکۀ  جمله  از  و سالطین  ملوک  به  بهاءاللّه 
ایران، پاپ اعظم در رم، و فؤاد پاشا صدراعظم عثمانی است، که شخص 
از بغداد به عّکا دست  او  پیروان  پیاپی بهاءاللّه و دیگر  اخیر در تبعیدهای 
داشت. این کتاب هم چنین شامل الواحی از بهاءالّله، خطاب به پیروان خود 
از جمله به گفتۀ براون ˝مبّلغ˝ بابی/بهائی بود که با براون در اصفهان دیدار 
داشت. براون می گوید که این الواح مجموعًا سورۀ هیکل نامیده می شود۴۰ و 
کتاب مبین˝ معروف  کتاب مفّصل مزبور که دارای مطالب گوناگونی است به̋ 

است.۴۱
از مّطلع ترین  به خانۀ یکی  آقا  با حاجی میرزا  براون همراه  چندی بعد 

37 YAP 348.

38 YAP 348; SWE 62.

39 YAP 348.

براون خالصه ای از این الواح را در مجلۀ Journal of the Royal Asiatic Society اکتبر   ۴۰
۱۸۸۹ درج کرد. سورۀ هیکل توسط بارون روزن Baron Rosen ترجمه و منتشر شد. 

41 YAP 348-49; SWE 62-63.
شامل  بزرگی  خّطی  ˝نسخۀ  می نویسد:  مبین  کتاب  مورد  در  خود  یادداشت های  در  براون 
 Notes II, سوره های کوچک و بزرگ است بدون اّطالعاتی در مورد محل و زمان نزول آن
325˝ این کتاب در سال ۱۸۹۰ در هندوستان به نام ˝آثار قلم اعلی، ج. ۱ کتاب مبین˝ به طبع 

رسید.
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لوح  یکی  یافت.  تازه ای  کتاب های  آنجا  در  و  رفت  شیراز  بابیان/بهائیان 
بهاءالّله خطاب به مسیحیان، دیگری لوحی خطاب به یکی از عموهای میرزا 
به خاطر  و  گفته،  تسلیت  او  به  را  پدرش  فوت  بهاءالّله  آن  در  که  آقا  علی 
ورشکستگی اش او را دلداری داده بود، و سّومی نمونه ای از خط بهاءالّله 

)خط نزولی(.۴۲ 
از  بیشتر  کرد  مالقات  شیراز  در  براون  که  بابیان/بهائیانی  مجموع  در 
خاندان افنان و از طبقۀ تّجار بودند. اغلب آثار بهاءالّله را می خواندند و بیش 

از بابیان/بهائیان اصفهان کتاب در اختیار داشتند.
به درستی نمی دانیم که بابیان و بهائیان اّولیه در مذاکرات خود با براون تا 
چه حدّ از متون کتاب های دینی خود استفاده می کردند. براون در شیراز در 
جلسات متعّددی شرکت جست و به دقّت نام کسانی که مالقات می کرد و 
مسائلی که مورد بحث قرار می گرفت یادداشت می نمود. در اینجا به خاطر 
اکتفا می کنم. یکی  از گفتگوهای وی  تا  دو  به یکی  نمونه  برای  کمی جا 
گفتگویی طوالنی با حضور گروه بزرگی از میهمانان از جمله سّید جوانی بنام 
آقا سّید محّمد علی که طلبۀ علوم دینی بود که بعدها در شیراز به تدریس 
فلسفه و منطق پرداخت. از او بیش از این در کتاب براون چیزی نمی یابیم. 
از دیگر حاضران حاجی میرزا حسن خرطومی بود.۴۳ اسامی کامل میهمانان 

بر اساس آنچه موژان مؤمن تحقیق کرده به شرح زیر است:
۱ – میرزا علی آقا. ۲- حاجی میرزا حسن )حاجی میرزا حسین شیرازی 
ملقّب به خرطومی که یکی از بهائیان سرشناس شیراز بشمار می رفت.( ۳ – 
وی  بزاز.  ابوالحسن  حاجی  فرزند  دهقان،  باقر  محّمد  )میرزا  محّمد  میرزا 
رئیس ادارۀ پست و از شخصیّت های برجسته شیراز بود.( ۴- سّید جوانی به 
نام آقا سّید محّمد علی که در باال از او نام بردیم و براون هرگز نام اصلی او 
را درنیافت. ۵ – آقا سّید حسین افنان )بازرگان، دائی میرزا علی آقا، فرزند 
حاجی میرزا ابوالقاسم که پدر بزرگ شوقی افندی بود.( ۶ – یکی دو نفر 

دیگر. ۴۴
اّطالعات  کسب  جلسات  این  در  شرکت  از  هدفش  می گوید  براون 

42 YAP 359.

43 YAP 339-330; SWE 41.

44  YAP 339-330; SWE 41.
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آنان  که  می کرد  احساس  ولی  بود،  شرکتکنندگان  اعتقادات  از  مشخّصی 
به آسانی آن اطّالعات را در دسترس او قرار نمی دادند. ˝علی رغم اشتیاق من 
به دانستن جزئّیات سوابق و تاریخچۀ زندگانی آن اشخاص، آنچه به من گفته 
می شد شرح اصول اعتقادی و مبانی ایمانی ایشان بود، به نحوی که سرانجاِم 

گفتگوها برایم آشنا به نظر می رسید.˝ ۴۵
از جمله بحث های این جلسه یکی هم دربارۀ هدف زندگانی بود- که به 
او گفتند هدف شناسائی خداوند است، دیگر از بحث ها بر محور چگونگی 
شناسائی پیامبر جدید پس از پایان دورۀ دین پیشین، مقام زردشت، و مفهوم 
جهاد در اسالم دور می زد. در زمینۀ این بحث براون می نویسد سّید جوانی 
از  پیامبر اسالم دفاع می نمود. سرانجام  از غزوات  که در جمع حاضر بود 
بازگشت مسیح که ]در انجیل[ به مانند دزد در شب تشبیه شده و از معنای 

استمرار ظهور پیامبران سخن به میان آمد.۴۶
اقامت  طول  در  بارها  که  آمد  پیش  جدیدی  بحث  ادامۀ صحبت ها  در 
براون در ایران با او مطرح شده بود، و آن مقام بهاءالّله بود. در آغاز گزارشش 
از  برخی  که  این  از  را  تعّجب شدید خود  بارها  براون  شیراز  در  اقامت  از 
بهائیان مقام بهاءاللّه را همطراز مقام خدا می دانند بیان داشته است. در این 
جمع حاجی میرزا حسن خان خرطومی بهاءالّله را با مسیح مقایسه کرد و از 
براون پرسید: ˝آیا مسیح نگفته است که تسلّی دهندهای می آید و آنچه او 
ناتمام گذارده به پایان می رساند؟ آیا نگفت که پس از پسر پدر بر شما تجّلی 
خواهد کرد؟˝ براون می نویسد: ˝با تعّجب پرسیدم شما بهاءالّله را همان پدر 
نمی خواهید  مسلمًا  چیست.  مقایسه  این  از  منظورتان  می شناسید؟  آسمانی 
آن  در  و  کشید  درازا  به  بحث  این  بهاءالّله خداست؟˝۴۷  همانا  که  بگویید 
حاجی میرزا حسن خان کوشید با آوردن مثالی منظورش را از مفهوم ˝پدر˝ 
بیان کند و او را شخصی بداند که در جمع از دیگران عاقل تر و آگاه تر است 
و با آوردن این دلیل گفت ˝بنا بر این شاید بهاءالّله را بتوان پدر مسیح و همۀ 

آن ها که پیش از او آمده اند دانست.˝۴۸

45 YAP 330-331.

46 YAP 330-343.

47 YAP 340; SWE 50-51.

براون در خاطرات سفر خود می نویسد: ˝بسیار برایم مشکل بود که پاسخ قانع کننده ای   ۴۸
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ممکن است مبنای بحث بهائیان با براون جمله ای از لوح بهاءالّله خطاب 
به پاپ رهبر مسیحیان باشد که می گوید اکنون صخره با خواندن سرودی در 
ستایش خداوند فریاد بر می آورد و ظهور پدر را از ملکوت بشارت می دهد.۴۹ 
موضوع مقام مظهر ظهور )به عنوان پیامبر( و مقام او به عنوان یک انسان 
معمولی بار دیگر در شیراز در مجمعی که در تاریخ ۶ آوریل ۱۸۸۸ در منزل 
یکی از افنان تشکیل شد مورد گفتگو قرار گرفت.۵۰ در آنجا بحث بین براون 
و میهمان اصلی جلسه مال عبداللّه ملقّب به فاضل زرقانی یا ˝کامل˝ بود.۵۱ 
چند روز پیش از این جلسه، براون نسخه ای از کتاب اقدس را دریافت داشته 
و تقریبًا تمام آن را با میرزا علی آقا خوانده بود. قصد او ترجمۀ آن کتاب به 
زبان انگلیسی بود و به همین جهت برخی اصطالحات و عباراتی که برایش 
مجهول بود مورد سؤال قرار داد و یادداشت کرد.۵۲ مشکل وی مخصوصًا در 
مورد یک آیه از کتاب اقدس بود که در آن کسانی که مّدعی عرفان و دانش 

باطنی و ذاتی هستند مورد انتقاد قرار گرفته اند. ۵۳

بشنوم زیرا همواره موضع خود را تغییر می دادند. برای مثال با من بحث می کردند که 
شبیه  مسیح  احکام  با  را  خود  آیین  احکام  و  است  مسیحّیت  قوانین  مکّمل  دیانتشان 
می دانستند. مثل این که ˝بهترست کشته شوید تا کسی را بکشید. ˝ می گفتند: بر اساس 
وعده انجیل که رجعت ثانی مسیح را به ˝مانند دزد در شب˝ دانسته بهاء نه تنها رجعت 
مسیح بلکه همان ˝پدر آسمانی˝ است. وقتی از ایشان می پرسیدم آیا منظورشان از این 
سؤال  مسیح  الوهیت  دربارۀ  من  عقیدۀ  از  آنان  خداست  همان  بهاء  که  آنست  حرف 
می کردند و می گفتند: ˝همانگونه که ما به کسی که در این جمع از همه داناتر است پدر 
ایشان  از  من   ˝ است.  مسیح  پدر  بهاء  گفت  می توان  قسم  همین  به  می کنیم  خطاب 
می پرسیدم اگر دیانت ایشان دین مسیح را کامل می کند پس نظرشان در مورد اسالم که 
در این میان آمده چیست؟ ایشان از پاسخ طفره می رفتند و می گفتند این پاسخ وقت بسیار 
می طلبد. سّید و من در مورد حّقی که هر ˝پیامبری˝ برای گسترش پیام خود دارد اختالف 
داشتیم. او دربارۀ لطف و قهر ]خداوند[ می گفت و من نمی توانستم بپذیرم که قهر از 

 .Diary II, 313-314 ˝ .صفات خدا باشد
الغنّي  رّبها  باسم  الّصيحة وتسّبح  بأعلى  الّصخرة  فيه تصيح  يوم  اینست: هذا  بیان  اصل   ۴۹
المتعال قد أتى األب وكمل ما وعدتم به في الملكوت. آثار قلم اعلی ج. ۱، ۳۶. در اینجا 
کاتولیک  مسیحیان  اعتقاد  به  که  باشد  پطرس  مسیح  می تواند حّواری  از صخره  منظور 

مسیح به او گفت تو صخره ای هستی که من کلیسای خود بر آن بنا می کنم.
50 Diary, II, 238.

.SWE 68 موژان مؤمن او را دانشمندی در رشته فلسفه و منطق می داند  ۵۱
 Diary , II.براون در تاریخ ۲ آوریل ۱۸۸۸ کتاب اقدس را از میرزا علی آقا دریافت داشت  ۵۲
319.اّما پیش از آن تاریخ آن دو در مورد ترجمۀ انگلیسی این اثر گفتگو کرده بودند. 

 .Diary II. 308, 309

YAP 353. کتاب اقدس، آیه ۳۶. اصل بیان این است: ...و منهم من يّدعی الباطن و باطن   ۵۳
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در این مورد براون به زرقانی گفت ˝نه تنها آراء و افکار صوفیان به آراء 
و افکار شما شباهت دارد بلکه آراء ایشان از باورهای مالیان روحانی تر و 
اناالحّقی  اّدعای  که  می کنید  محکوم  را  حلّاج  منصور  شما  است.  پاک تر 
داشت در حالی که بهاءاللّه همان اصطالح را بکار می برد. آیا شما جالاللدین 
اثبات  برای  او  مثنوی  کتاب  از  که  حالی  در  می نامید  دروغگو  را  رومی 

اّدعاهای خودتان دلیل و مثال می جویید؟˝۵۴ 
فاضل زرقانی به براون گفت این چنین نیست، این آیات نه خطاب به 
عارفان حقیقی بلکه خطاب به کسانی است که مّدعی معرفت درونی هستند، 
و افزود از آنجا که فاصلۀ میان ظهور پیامبران زیاد است لذا ˝جهان نیازمند 
ظهورات صامتی است که لزوماً از ظهوراتی که ما ایشان را پیامبر می نامیم 
چیزی کم ندارند. تنها تفاوت ایشان ادّعا است که در مورد یکی رخ می دهد 
در مورد دیگری رخ نمی دهد.˝۵۵ استدالل فاضل زرقانی بر پایۀ اعتفاد شیعیان 
به حضور اّمام صامت و اّمام ناطق است که با برداشت صوفیان از اصطالح 
آثار  در  می باشد.۵۶  مشابه  دارد  در جهان حضور  همواره  که  کامل˝  ˝انسان 
بهائی سخنی از اّمام صامت و اّمام ناطق نیست و باید گفت که پاسخ فاضل 
چنان  در  الاقل  بهائیان،  افکار  بر  شیعی/صوفی  افکار  نفوذ  نشان  زرقانی 

زمانی و بر چنان شخصّیتی است.

یزد

از  متعّددی  آثار  با  که  شیراز  خالف  بر  و  رفت  یزد  به  شیراز  از  براون 
کتاب های بابیان/بهائیان آشنا شد در یزد فقط به دو اثر که برای او تازگی 
داشت دست یافت. یکی لوح شیخ باقر نجفی و دیگری الواح سالطین. ۵۷ 

الباطن قل يا اّيها الکّذاب تالّله ما عندک اّنه من القشور ترکناها لکم کما تترک العظام 
للکالب. 

YAP 355. حّلاج صوفی معروفی است که اّدعای اناالحّقی داشت و در سال ۹۲۲م. به   ۵۴
فرمان خلیفه عّباسی به قتل رسید.

55 YAP 357.

خاطرات سفر براون Diary II. 328-329 بحث مفصل تری در این زمینه دارد و این بحث   ۵۶
را در دفتر دیگر خاطراتش که در دانشگاه کمبریج ضبط است ادامه می دهد. ن.ک. 

Diary III, Pembroke College, MS LC.II. 75, 338.

به این دو اثر براون فقط در صفحات ۳۳۸ و ۳۷۰ دفتر سوم خاطرات خود اشاره دارد.  ۵۷



۴۴۹   یک سال در میان ایرانیان 

سوای آن شاعر معروف بهائی عندلیب )متولد ۱۸۵۳( که آن زمان در یزد بود 
آثار برخی از شعرای بهائی را نیز در اختیار او گذارد.۵۸ عندلیب در فرصت های 
گوناگون از اشعار خود نیز را برای براون خواند و اشعاری از طاهرۀ قّرةالعین 
برای او نسخه برداری کرد.۵۹ براون همچنین در آنجا با اشعار بانوی بابی که 

براون او را جناب مریم خواهر مالحسین ]بشرویی[ می داند آشنا شد.۶۰
با آن که تعداد کتاب های مؤمنان یزدی کم بود، با این حال مانند شیراز 
جلسات متعّددی با براون داشتند. در این جلسات براون سؤاالتی تقریبًا شبیه 
آنچه با بهائیان شیراز در میان گذارده بود مطرح می ساخت. دو سؤال عمدۀ 
او مقام بهاءالّله و رابطۀ مسیح با پیامبر اسالم بود. دّومین جلسۀ مالقات در 
باغ بازرگانی به نام حاجی سّید میرزا رخ داد۶۱ که عندلیب هم حضور داشت 
و براون مدّتی طوالنی با او به گفتگو پرداخت. عندلیب صحبت را با این 
آغاز کرد که یهودیان در شناسائی مسیح قصور کردند و شاید مسیحیان نیز در 
شما  ˝آیا  پرسید  سپس  وی  شوند.  قصوری  چنین  دچار  بهاءالّله  شناسائی 
مسیحیان در شناسائی آن که مسیح او را تسلّی دهندۀ بزرگ می گوید کوتاهی 
نکرده اید؟˝۶۲ وی مثال راهب های کرمل را آورد که در صومعه های خود، نه 
چندان دور از عّکا، منتظر ظهور مسیح بودند و ظهور جدید را درک نکردند. 
عندلیب آنگاه داستان ˝خداوند تاکستان˝ را که در انجیل آمده به یاد براون 
و  کشت  را  مزرعه  کشاورز  وی  مسیح،  کشیدن  صلیب  به  از  پس  که  آورد 
خواست که مزرعه را به دیگران بدهد.۶۳ براون می نویسد از شنیدن این سخن 
خداوند  بهاءالّله  بگویید  می خواهید  حرف  این  با  ˝آیا  پرسیدم:  تعجّب  با 

عندلیب از بهائیان الهیجان بود که او را به خاطر ایمان به آیین بهائی از زادگاه خود بیرون   ۵۸
کردند. در رشت به زندان افتاد و پس از رهایی از زندان ابتدا به قزوین و سپس به یزد 

رفت و به طور تصادف براون  رامالقات نمود. برای شرح حال عندلیت ن.ک.
Balyuzi, Eminent Bahá’ís in the Time of Baha’ullah, George Ronald 1985, 60-74.

59 YAP 436-437.

مّلا محّمد حسین بشرویی نخستین کسی است که به باب ایمان آورد و عنوان حرف حّی    ۶۰
.YAP 443 یافت. حروف حّی نخستین هیجده  نفری هستند که به باب ایمان آوردند

 YAP 398; SWE 85 .مؤمن او را پسر حاجی سّید حسن افنان کبیر )وفات ۱۸۹۲( می داند  ۶۱
62 YAP 433-434

63 YAP 433-434.



باب و جامعۀ بابی ایران  ۴۵۰

تاکستان و در نتیجه خداست؟˝۶۴ براون در شیراز به همین سؤال پاسخ مثبت 
تعّجب˝ خود را در برابر شنیدن این اّدعا ابراز  شنید و در کتابش در هر دو جا̋ 
چه  خودتان  ˝کتاب  داشت:  اظهار  براون  پاسخ  در  عندلیب  می دارد. 
این  پاسخ  در  آمد؟˝  که خواهد  پسر  از  پس  انجیل  اساس  بر  می گوید؟... 
پرسش براون پرسید: ˝خوب، دربارۀ محّمد چه می گویید؟˝۶۵ و به دنبال آن 
و  مقام مسیح، محّمد  درباره  دّلال اصفهانی  با  براون  بحثی شبیه گفتگوی 
بهاءاللّه در گرفت. در این بحث عندلیب با نظر براون که مقام مسیح را از 

محّمد باالتر می دانست موافق بود.۶۶
دو روز بعد حاجی سّید میرزا براون را میهمانی دیگری، این بار در باغ 
خود در خارج شهر، در راه تفت، دعوت کرد که در آن چند تن از دوستانش 
با  به گفتگو  را  بیشتر وقت خود  براون  نیز  آنجا  در  اّما  نیز شرکت داشتند. 
را مطرح  پیامبران˝  ˝ادامۀ ظهور  بار دیگر مفهوم  عندلیب گذراند. عندلیب 
ساخت و برای براون شرح داد که چگونه از نظر او پیامبران یکی پس از 
چگونه  پرسید  براون  هستند.  زمین  روی  بر  الهی  ارادۀ  نمایندگان  دیگری 
می توان دید که از پیامبران کدام از دیگری برتر است؟ و عندلیت پاسخ داد 
˝از نظر مطلق و الهی هیچ پیامبری بر پیامبر دیگر برتری ندارد و آنچه ما از 

64 YAP 434.

65 YAP 434.

براون هنگام نگارش خاطرات خود دربارۀ این بحث ها هیچ جا ابراز ˝تعّجب˝ نکرده.   ۶۶
می نویسد ˝آن که دیروز با او صحبت داشتم ]عندلیب[ آنجا بود، و وقتی حاجی مهدی 
میرزا جلسه را ترک کرد عندلیب با من درباره ظهور سیح صحبت کرد و پرسید،چرا به نظر 
شما یهودیان که منتظر ظهور مسیح بودند در شناسایی او قصور کردند؟ من پاسخ دادم 
سبب این بود که آنان به ظاهر پیشگویی ها پرداختند و مسیحی واهی انتظار داشتند که 
واقعّیت نداشت. او گفت، بسیار خوب، آیا همین امر در مورد مسیحی ها صدق نمی کند 
اشتباه  دستخوش  مسیح  ثانی  رجعت  پیشگویی های  و  عالیم  مورد  در  نیز  آنان  آیا  و 
نشده اند؟ فکر نمی کنید او آمده است و مسیحیان در شناسایی او قصور کرده اند، به مانند 
راهب های جبل کرمل که در فاصلۀ کوتاهی از عّکا نشسته  انتظار می  کشند، در حالی که 
آنکه خداوند وعدۀ آمدنش را داد جز چند میل با آنان فاصله ندارد. وی سپس مقدار 
زیادی از آیات انجیل را در مورد آمدن مسیح نقل کرد و بر روی داستان تاکستان انگشت 
گذارد که وقتی پسر آمد و به قتل رسید صاحب تاکستان خواهد آمد. من از او دربارۀ 
جایگاه اسالم دربارۀ این پیشگویی ها پرسیدم چه اگر این پیشگویی ها مربوط به این ظهور 
باشد نمی توان آن ها را در مورد محّمد بکار برد. وی پاسخ داد، محّمد هم پیامبری بود 
که آمدن خداوند تاکستان را خبر داد. من گفتم بنابراین مقام او پایین تر از مقام ˝پسر˝ 

.Diariy III. 366-67 .است که به صلیب کشیده شد، و او با این حرف موافق بود



۴۵۱   یک سال در میان ایرانیان 

آن صحبت می کنیم از دیدگاه بشری ما است.˝۶۷ عندلیب سپس برای نمایاندن 
در  و  گرمتر  تابستان ها  در  زد که چگونه  را  مثال خورشید  پیامبران  درجات 
اّما  روزهاست،  از  خنکتر  که  شب ها  یا  و  است،  کمتر  حرارتش  زمستان ها 

خورشید یک خورشید است.۶۸ 
بعدًا به مانند شیراز، براون از حاجی سّید میرزا فرق بین صوفیانی چون 
حلّاج )وفات ۹۲۲( که فناء فی اللّه را تجربه کرده و ادّعای اناالحقّی می کرد 
و بهاءاللّه که مشابه حلّاج اّدعای خدایی می نمود پرسید.۶۹ در شیراز فاضل 
او گفته بود که تفاوت بین حلّاج که ادعای خدایی می نمود و  به  زرقانی 
بهاءالّله در آن است که بهاءالّله چنین ادعایی کرد. اّما همواره در جهان یک 
انسان کامل وجود دارد. در یزد حاجی سّید میرزا تابش خورشید را در آینه 
مثال زد و گفت در مورد حّلاج تجّلی آفتاب در آینه بود حال آن که در مورد 
بهاءالّله اینک با تابش خود خورشید روبرو هستیم.۷۰ پاسخ حاجی سّید میرزا 
کامل و جامع است، حلول خدا را در حلّاج نفی نمی نماید ولی به تفاوت 
درجات قائل می شود و با تصدیق مقام واالی حّلاج مقام بهاءالّله را برتر 

می داند.
بود.  بهائیان شیراز  از  او  بسیار شبیه سؤاالت  یزد  در  براون  پرسش های 
واحد  سؤال  مقابل  در  بهائی  گوناگون  مجامع  در  که  بود  امیدوار  ظاهرًا 
پاسخ های  با توضیحات و  پاسخ های مشابهی دریافت دارد ولی در هر جا 
قبلی  پاسخ های  شدن  روشن  بر  حال  عین  در  که  می شد  روبرو  گوناگون 
می افزود و آن را پشتیبانی می کرد، و همۀ این ها علی رغم آن که بهائیان یزد 

در مقام مقایسه با بهائیان شیراز کتاب های کمتری در اختیارشان بود.

کرمان

مدّت اقامت براون در کرمان طوالنی تر از دیگر شهرها بود و این امکان 
مختلف  عقیدتی  سوابق  با  گوناگونی  و شخصّیت های  افراد  با  تا  یافت  را 
دیدار و گفتگو نماید. خود او بر این امر اشاره دارد و می نویسد: ˝در هیچ 

67 YAP 436-437.

68 YAP 436-437.

69 YAP 438.

 .Diary III. 371 .برای شرح مفّصل تر این بحث ن.ک .YAP 437-38  ۷۰



باب و جامعۀ بابی ایران  ۴۵۲

شهری در ایران به اندازۀ کرمان با افراد مختلفی با مشارب و عالیق گوناگون 
مذهبی، و با درجات متفاوتی از ایمان و بی ایمانی آشنا نشدم.˝۷۱ 

آنچه براون از هویّت دینی اهالی کرمان در آن زمان نوشته مسافر دیگری 
کید قرار می دهد.  که در همان دهه ها به کرمان رفته بود به نحو دیگری مورد تأ
شهرهای  به  بردیم  نام  او  از  باال  در  که  اصفهانی  علی  حیدر  میرزا  حاجی 
سالخوردگی  روزگار  در  و  کرد  سفر  بهائی  آیین  تبلیغ  برای  ایران  گوناگون 
خاطرات و حوادث زندگی خود را نگاشت، که بعدها به نام بهجت الصدور 
منتشر شد. وی تصویری منفی از هویّت سّیال دینی مردم کرمان ترسیم می کند 
و می نویسد مردم آن شهر خیلی زود دین جدید را قبول می کنند ولی به همان 
سرعت به آیین و عادت های سابق خود باز می گردند. میرزا حیدر علی سبب 
شیعیان،  شیخی ها،  دراویش،  مثل  گوناگون  فرقه های  حضور  را  امر  این 

صوفیان و اختالط و معاشرت ایشان با یکدیگر می داند.۷۲ 
محّلّ اقامت براون در کرمان باغی در خارج دروازه ناصری بود. وی با 
گروهی که از آنان به ˝درویش و قلندر˝ نام می برد معاشرت جست، که اینان 
در واقع جملگی از نودینان بابی/بهائی بودند. براون در جلسات بسیاری که 
گاه  آنان حضور داشتند شرکت نمود و از برداشت ها و عقاید دینی ایشان آ
گشت. باید توّجه داشت که بحث های این جلسات هیچ شباهتی به بحث بین 
شرکت  براون  قول  به  بلکه  نداشته  دینی  مسایل  پژوهندگان  و  دین شناسان 
کنندگان این جلسات گروهی بودند با حرفه های مختلف که آزادانه و فارغ 
از هر قیدی آنچه به نظرشان می رسید بیان می داشتند و او، جوان ۲۶ سالۀ 
گاه شود. غربی، با عالقه به ایشان گوش می داد تا از اعتقادات دینی  ایشان آ
در برخی از این جلسات وی موّفق به دیدن و دریافت نسخی از کتاب های 
بابی/بهائی شد و در جلسات دیگری نیز شرکت کرد که آن کتاب ها را در 
جمع می خواندند. از جمله بحث ها یکی هم موضوع ارتباط خدا با انسان 
میرزا  به نام  بهائیان  از  یکی  خانۀ  در  وی  کرمان  به  ورودش  اوایل  در  بود. 
دو  یافت.  حضور  اعتضادالوزراء،  به  ملقب  بعدها  محّلاتی،  خان  علیرضا 

71 YAP 475.

حاجی میرزا حیدرعلی اصفهانی، بهجت الصدور، انتشارات بهائی آلمان، هوفهایم ۲۰۰۲،   ۷۲
.۲۷۴



۴۵۳   یک سال در میان ایرانیان 

میهمان دیگر هم در آن جمع بودند۷۳ یکی از ایشان استاد عسکر نخود بریز 
نام داشت، که چنانچه از اسمش پیداست شغل او خشک کردن حبوبات از 
جمله نخود بود.۷۴ شخص دیگری که با او آشنا شد سّید ابراهیم نام داشت 
که بهائی بود و گفتند نام اصلی او شیخ سلیمان سلطان آبادی است و در خانۀ 
از حاضران  میرزا رحیم خان بروجردی فّراشباشی منزل دارد.۷۵ یکی دیگر 
درویش میرزا محّمد خان نعمت اّللهی نام داشت.۷۶ حاضران )به مانند دیگر 
از  داشتند،  متنّوعی  دینی  کرد( سوابق  کرمان مالقات  در  براون  که  کسانی 
جمله درویشان نعمت اّللهی، که بابیان/بهائیان، بر خالف دیگر شهرها، بسیار 
از  پس  می کردند.  گفتگو  دینی  مسائل  در  ایشان  در حضور  راحت  و  آزاد 
صرف ناهار براون با استاد عسکر نخودبریز به گفتگوهایی پرداخت که به نظر 
براون به کلی دور از اعتدال و ˝دیوانه وار˝ بود ولی به تدریج چنین گفتگوهایی 
برای او صورت عادی یافت.۷۷ منظور براون از اّدعاهای ˝دیوارنه وار˝ که در 
انسان های  در  خداوند  حلول  موضوع  شد  تکرار  بعد  جلسات  و  جلسه  آن 
عادی بود. براون می نویسد استاد عسکر به او گفت ˝اگر آدم را می خواهی 
ببینی من آدمم، اگر نوح و ابراهیم را می خواهی ببینی من نوح و ابراهیمم...˝ 
و غیره. و هنگامی که براون از او پرسید: ˝چرا نمی گویی که خود خدا هستی 

استاد عسکر پاسخ داد بلی، الاله اّلا هو.˝۷۸
تکرار  بود  میهمان  عسکر  استاد  منزل  در  براون  که  دیگر  بار  اّدعا  این 
ازلی  را  او  براون  که  فتح الّله،  آقا  از  بودند  عبارت  میهمانان  دیگر  گردید. 
در  اشعاری  و  می نواخت  ساز  و  می سرود  شعر  که  می کند  معرفی  جوانی 
نوکر  عبدالّله  سلیمان،  شیخ  می خواند،  موسیقی  با  همراه  باب  ستایش 
فراشباشی، و حیدرالّله دوست شیخ سلیمان که در اداره پست کار می کرد، و 
سرانجام برادر استاد عسکر. براون می نویسد گفتگوها بار دیگر ˝دیوانه وار˝ 
شد زیرا میهمانان به تدریج هر یک خود را ˝مظهر حلول خدا می نامیدند و 

73 SWE 110.

74 YAP 500; SWE 110.

75 SWE , 108.

76 YAP 500; SWE 111.

77 YAP 501-502.

78 YAP 501-502.
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مرا جناب صاحب و حضرت فرنگی خوانده و از من می خواستند بپذیریم که 
مسیح در من حلول کرده است.˝۷۹

براون در منزل خود میهمانی  یعنی روز ۲۴ ژوئن ۱۸۸۸،  بعد،  سه روز 
ترتیب داد. حاضران عبارت بودند از: استاد عسکر نخود بریز، شیخ سلیمان، 
کسی به نام آقا محّمد حسن یزدی که نام اصلیش آقا محّمد علی یزدی بود، 
فتح الّله نوازندۀ ازلی، و عبدالّله.۸۰ در این روز براون برای نخستین بار تریاک 
درد  را چشم  اعتیاد خود  یافت. وی سبب  اعتیاد  آن  به  تدریج  به  و  کشید 
شدیدی دانسته که سخت گرفتار آن شده بود و به هیچ وجه تخفیف نمی یافت. 
ابتدا به او اصرار کردند که سفیدۀ تخم مرغ را با برگ ختمی روی چشم 
بگذارد، و چون تأثیر نکرد استاد عسکر پیشنهاد کرد برای تخفیف درد چشم 
چند پک تریاک بکشد، که براون پذیرفت.۸۱ در آن میهمانی نیز گفتگوها در 
مسایل دینی بود. ابتدا با موضوع تطّور ادیان، یعنی ظهور پیاپی ادیان پیشرو 
در هر مرحله از زندگانی بشر صحبت شد و سپس خوانندۀ ازلی شعری با 
آهنگ از طاهره قرّة العین خواند و سرانجام به براون گفتند که به عّکا برود و 
خدا را ببیند. براون بار دیگر بیزاری خود را از این اعتقاد به انسان خدایی 
به آنان ابراز داشت. نوازنده ازلی کار را از این هم خراب تر کرد و به براون 
گفت ˝امروز تو ظهور مسیح هستی، تو ظهور روح القدسی، و اگر اصلش را 
بخواهی خود خدایی!˝۸۲ شیخ سلیمان با نوازنده موافق بود و گفت بهاءالّله 
به او گفته است که: ˝من نیز انسانی مثل تو هستم.˝ و برداشت او از این بیان 
این بود که هر مقام و درجه ای که بهاءالّله دارا باشد هر انسان دیگری نیز آن 

را حائز می شود. ۸۳

79 YAP 501-502; SWE 114-120.

YAP 501-502.آقا محّمد علی یزدی یکی از مؤمنان سرشناس رفسنجان بود. با امتنان از   ۸۰
.John Gurney پروفسور جان گرنی

81 YAP 533-534.

افرادی که  از سوی  آمیز  اّدعاهای غلّو  این  پیشدستی در  بود که  نیافته  براون ظاهرًا در   ۸۲
تاکنون با یک اروپایی هم نشین نبوده اند شاید برای آن بوده که او را هر چه بیشتر تحت 
تأثیر خود قرار دهند و یا اینکه با آگاهی از سادگی ˝حضرت فرنگی˝ که حیرت زده به این 

اّدعاهای به قول خودش ˝دیوارنه وار˝ گوش می دهد او را به سخره گرفته باشند.
شیخ سلیمان پاسخ بهاءالّله را که ظاهرًا در مسالۀ الوهیت او بوده بر عکس تعبیر نموده.   ۸۳
موضوع حلول خداوند در انسان یا پیامبر در آثار بهائی مردود شمرده شده است. بیان 
بهاءالّله در کتاب ایقان و دیگر بیانات مشابه او گواهی بر این امر است: ˝و بر ُاولی العلم 
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نوازندۀ ازلی سبب عکس العمل شدید براون را از این نوع سخنان ایشان 
پرسید و براون پاسخ داد: ˝من در تعّجبم از کسانی که با یک دست کتاب 
اقدس را می بوسند و با دست دیگر تمام قوانین و احکام آن کتاب را زیر پا 
می گذارند.˝ )شیخ سلیمان در این موقع، مثل موارد دیگر کاماًل مست بود.( 
در مورد مست بودن شیخ سلیمان به براون گفتند ˝عادات کهنه اغلب شخص 
را رها نمی کند و گاه به گاه خود را نشان می دهد. ˝۸۴ قباًل به براون درباره 
تقریبًا  که  شکنجه هایی  و  ایمانش  خاطر  به  سلیمان  شیخ  شدن  زندانی 
می توانست به مرگ او انجامد گفته بودند و او می دانست که در زیارت شیخ 
سلیمان از عّکا، بهاءالّله به او گفته بود ˝تو در راه خدا رنج بسیار کشیده ای و 

دیگر الزم نیست به تبلیغ بپردازی. ˝۸۵
شیخ سلیمان درباره معنای اصطالح قرآنی ˝لقاءالّله˝ )دیدار با خدا( از 
براون پرسید و به آثار باب و بهاءالّله که در مفهوم این اصطالح آمده اشاره 
نمود که منظور از لقاءالّله دیدن مظهر ظهور )پیامبر( در هر عصری است. از 
جمله در لوح تجلّیات بهاءالّله لقاءالّله را تنها در دیدار مظهر حق می داند.۸۶ 
و افئدۀ منيره واضح است که غيب هوّيه و ذات احدّيه مقّدس از بروز و ظهور و صعود و 
نزول و دخول و خروج بوده ... لم يزل در ذات خود غيب بوده و هست و ال يزال به 
کينونت خود مستور از ابصار و انظار خواهد بود ... ميان او و ممکنات نسبت و ربط و 
فصل و وصل و يا قرب و ُبعد ... به هيچوجه ممکن نه ... و کان الّله و لم يکن معه من 
شیء دليلی است الئح ...˝ )بهاءاللّه، کتاب ایقان، بخش دّوم ص. ۶۳.( شوقی افندی 
ولی امر و رهبر جامعۀ بهائی )۱۹۵۷-۱۹۲۱( در این مورد می نویسد که بر اساس تعالیم 
بهائی خدایی که در هیکل بشر حلول کند نسبت خدایی از او سلب می گردد: ˝بر طبق 
معتقدات اهل بهاء هیکل عنصری که جلوه گاه چنین ظهور مهیمنی است ]بهاءالّله[ کاماًل 
از کینونت آن روح االرواح و جوهرالجواهر ]خداوند[ متمایز است و آن خدای غیبی که 
وجود او ثابت و الوهّیت مظاهر مقّدسه اش مورد ستایش اهل ارض است هرگز حقیقت 
نامتناهی محیطۀ ازلّيۀ ال يدرک خود را در قالب فانی عنصری محدود تجّسم ندهد و فی 
الحقيقه خدایی که ذات خويش را در هيکل بشری مجّسم سازد بر وفق تعاليم حضرت 
بهائی،  افندی،دور  )شوقی  می گردد.˝  منقطع  او  از  خدائی  نسبت  الحين  فی  بهآءاللّه 
اصطالح  مورد  در  مفصلی  بحث  برای   ).۲۷  ،۱۹۸۸ هوفهایم  آلمان،  بهائی  انتشارات 

˝لقاءالّله˝ در آثار بابی و بهائی ن.ک.
Lambden, ‘Transcendance Bābī-Bahā’ī of khatam al-nabiyyīn,’ pp. 1-57. An updated and 
English version of this paper is available online as ‘The Bābī-Bahā’ī Transcendence of 
khātam al-nabiyyīn,’: https://hurqalya.ucmerced.edu/sites/hurqalya.ucmerced.edu/files/
page/documents/lambden-_seal_2018-f30.pdf. See also Fananapazir, ˝A Tablet of Mīrzā 
Husayn ‘Alī Bahā’u’llāh to Jamāl-i Burūjirdī, ˝ 4-13

84 YAP 538-541.

85 YAP 523-524.

لقاء الّله حاصل نشود مگر به لقاء او. به او ظاهر شد آنچه که ازل االزال مستور و پنهان   ۸۶
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شاید بر این مبنا بود که شیخ سلیمان براون را تشویق کرد به عّکا برود. شیخ 
سلیمان، آقا فتح الّله و استاد عسکر نخور بریز جملگی بر این باور بودند که 
می توان سهمی از الوهّیت داشت و جملگی برداشت خود را بر اساس آثار 

باب و بهاءالّله می دانستند. 
بلند  به صدای  بابی/بهائی  آثار  متعّددی که  براون هم چنین در جلسات 
برای حّضار خوانده می شد شرکت کرد و برای او جالب بود ببیند در کرمان 
آثار باب نیز خوانده می شود. در خاطرات او شرح جلسه ای آمده است که 
از: عبدالحسین شیره مال، حیدرالّله بیگ، نصرالّله  حاضران عبارت بودند 
بیگ کارمند پست، درویشی بنام حبیب اللّه، استاد عسکر نخود بریز، منشی 
تلگرافخانه و شیخ سلیمان. آخرین کسی که وارد شد غالِم درویش بود که با 
˝همۀ  که  دریافت  براون  و  گفت  ابهی˝  ˝الّله  ورود  هنگام  دست  در  قلیانی 
حاضران بهائی هستند. ˝۸۷ در خاطرات او آمده است: ˝پس از ناهار هنگامی 
که همگی چای می نوشیدیم و گاه پکی به وافور می زدیم اشعار فراوانی از 
از  نبیل، روحا )شاعره ای  قرّة العین، سلیمان خان،  بابی/بهائی مثل  شاعران 
آباده( و دیگران، همراه با اثری از باب به نام دالئل سبعه،و لوح نصیر و چند 
اثر دیگر از بهاءالّله خوانده شد.˝۸۸ براون برخی از این آثار را برای کتابخانۀ 

خود دریافت کرد.
کمال تعّجب  با  براون  در جلسه ای که روز ۲۰ ژوئیه ۱۸۸۸ تشکیل شد 
یاد  ثانی˝  ˝قّرة العین  به  او  از  براون  و  معّلمه  است  دید که گفتند  را  بانویی 
می کند.۸۹ براون از دیدن یک زن در اطاق یّکه خورد و نیز سخت تعّجب کرد 
که چرا وی را ˝مّلا˝ خطاب می کنند.۹۰ تدریجًا هشت نه نفر دیگر از جمله 
اثر  با  براون  جلسه  این  در  شدند.  وارد  عبدالّله  او  دوست  و  سلیمان  شیخ 
دیگری از بهاءالّله که از آن به ˝ کلمات مکنونه یا کلمات مکنونه فاطمیه˝ یاد 
کرده آشنا شد. براون عالقه فراوانی به دریافت کتاب بیان اثر باب داشت. 
بوده اّنه ظهر بالحّق ... لوح تجلیات در: مجموعه ای از الواح جمال اقدس ابهی که بعد 

از کتاب اقدس نازل شده، انتشارات بهائی آلمان ، هوفهایم ۱۹۸۰، ۲۷. 
87 YAP 573-574. 

88 YAP 574.

89 YAP 568.

YAP 568. ظاهرًا بانوی نامبرده معّلم مکتب بوده و در آن زمان در ایران به طور عام چنین   ۹۰
افرادی را مّلا )با سواد( لقب می دادند.
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اّما علیرغم کوششی که به عمل آمد تا هنگام عزیمتش نتوانست این اثر مهّم 
را دریافت دارد. سرانجام مجبور شد در قریه بهرام آباد )رفسنجان( توّقف 

کند تا کتاب را با تالش بسیار به دست او برسانند.۹۱
در کرمان براون با جامعه ای پر شور و جذبه روبرو شد که نه تنها از جامعۀ 
احساسات  و  هیجان  با  بلکه  داشتند  اختیار  در  کتاب  بیشتر  یزد  و  اصفهان 
شدیدتری در مورد اعتقاد خود بحث می کردند، و نه تنها آن، بلکه به معنای 
واقعی کلمه احساس می کردند که از الوهّیت سهم و بهره می برند. در آثار 
بهائی شواهدی بر این شیوۀ تفّکر در میان مؤمنان آن دوران دیده می شود. در 
لوح اشرف که از قلم بهاءالّله هنگام اقامت در ادرنه صادر شده باالترین و 
نخستین دلیل حّقانّیت و درستی اّدعای فرستادۀ خداوند نفس خود او، و در 
مقام بعد ظهور اوست. و برای آنان که قادر به درک هیچ یک از این دو مقام 
و  اثبات حقیقت  در  او  قلم  از  که  است  آیاتی  نزول  دلیل  بزرگترین  نیستند 
درستی پیامش صادر شده است.۹۲ ظاهراً اعتقاد قلبی بهائیان کرمان به چنین 
بیانی می توانسته از دالیل تشویق آنان به براون برای سفر او به عّکا باشد. 
مؤمنان کرمانی شاید در حّد مؤمنان اصفهان و شیراز و یزد به احکام دینی 
خود پای بند نبودند اّما آنچه سفر کرمان را برای براون فراموش ناشدنی کرد 
مالحظۀ شور و شوق و نشاطی بود که بابیان/بهائیان برای ایمان خود ابراز 

می نمودند.

نتیجه

کتاب یکسال در میان ایرانیان دریچه ای بی نظیر به جوامع نوپای بهائی 
ایران در اواخر قرن نوزدهم می گشاید و می نمایاند که آنان کدام  یک از آثار 
دینی خود را در اختیار داشتند، و اعتقاداتشان بر چه پایه ای بوده است. از 
میان این جوامع بابیان/بهائیان شیراز کتاب های بیشتری در اختیار داشتند و 
کتاب های کمتری نزد بهائیان یزدی وجود داشت. برداشت بهائیان از پیام 
بهاءالّله در شهرهای گوناگونی که براون به آنجا سفر کرد یکسان نبود. از 
جمله مسایلی که در این جوامع بحث می شد رابطۀ بهائیان با دیانت مسیحی، 

91 YAP 568.

اصل بیان چنین است: قل اّن دلیَله نفُسه ُثم ظهوره و من یعجز عن عرفانهما جعل الّدلیل   ۹۲
له آیاته... منتخباتی از آثار حضرت بهاءاللّه، نشر آثار بهائی آلمان، ۷۵.
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مقام بهاءاللّه و احتمال نوعی انسان-خدایی بود. براون در همه جا با بابیان/
بهائیانی روبرو می  شد که بسیار مشتاق گفتگو در مسایل دینی بودند و او در 
هر بحث و گفتگویی با میل و رغبت شرکت می کرد حّتی اگر سخنان برخی 

از آنان برای او تعّجب آور و غیر منتظره بود. 
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هایی که به نظر براون رسیده و یا دریافت داشتهکتاب جدول  
 

در اصفهان :۱جدول   
 کتاب در اصفهان

 هبهاءاللّاز آثار  خطّی ایقان ۀ. نسخ۱
 ˝کنت کنزاً مخفیا˝عبدالبهاء بر تفسیر . 2

 

: در شیراز۲جدول   
 آن با براون صحبت شدۀ کتبی که دربار

 ر علمیّهوَ. ص۱ُ
 ادعیه و مناجات. 2
 کتاب ایقان. 3

 دست نیاوردآنچه براون تقاضا کرد ولی به
 اشعار طاهره

 هایی که به نظر براون رسیدکتاب
 عبدالبهاءرسالهء مدنیّه  اثر . ۱
 هبهاءاللّهیکل  اثر  ۀسور.  2
سلطان  - تزار روس –انگلیس  ۀملک –ه خطاب به: ناپلئون سوم بهاءاللّ. الواح 3

 فؤاد پاشا صدر اعظم ترکیه –پاپ در رم  –ین شاه ایران ناصرالدّ
. الواح گوناگون خطاب به بهائیان از جمله یکی از مشهورین بهائی که براون در ۴

 اصفهان مالقات نمود.
 . کتاب مبین۵
 . لوح خطاب به مسیحیان۶
ف از سّأتسلیت به درگذشت پدرش و ابراز ت لوح خطاب به میرزا علی در ۷

 ورشکستگی او
 خطّ نزولی ۀ. نمون۸
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در کرمان :۳جدول   
 کتبی که براون مالحظه کرد

 .   اشعار نبیل زرندی۱
 چاپ سنگی کتاب ایقانۀ . نسخ2
 . کلمات مکنونه3

 کتابی که براون به قرض گرفت
 هبهاءاللّاشعار نعیم سدهی در ستایش  

 شدخوانده می کتبی که در مواقع مختلف در حضور براون
 خان کرمانی به آیین بابیکریم ۀ. ردّی۱ 
 نعیم سدهی و خانمی از آباده -نبیل –سلیمان خان  –قرّةالعین  .  اشعار طاهره2
 باب. کتاب دالیل سبعه از آثار 3
  هبهاءاللّ. لوح نصیر از آثار ۴ 
  ها. دیگر الواح و نامه۵ 

 زیر را به دست آورد هایهایی از کتاببراون گزیده
 نعیم و روحا  خانمی از آباده –سلیمان خان  –قرّةالعین  .  اشعاری از طاهره۱
 باب.  دالیل سبعه از آثار 2
 هبهاءاللّ.  لوح نصیر 3
 های دیگر.  برخی الواح و نامه۴

 

 

 



۴۶۱   یک سال در میان ایرانیان 

کتاب شناسی

بهاءاللّه. آثار قلم اعلی، ج.۱.کتاب مبین، هندوستان ۱۸۹۰.

 ______کتاب اقدس، انتشارات بهائی آلمان، هوفهایم ۱۹۹۵.

 ______ مجموعه ای از الواح جمال اقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس 

نازل شده، انتشارات بهائی آلمان، هوفهایم ۱۹۸۰.

 ______ــ منتخباتی از آثار حضرت بهاءاللّه، انتشارات بهائی آلمان، 

هوفهایم ۱۹۸۴.

شوقی افندی. دور بهائی، انتشارات بهائی آلمان، هوفهایم ۱۹۸۸.

زبان های دیگر

Balyuzi, H. M. Edward Granville Browne and the Bahá’í Faith. 
(Oxford: George Ronald, 1970.)

______ Eminent Bahá’ís in the Time of Bahá’u’lláh. (Oxford: 
George Ronald, 1985.)

Browne, E. G. ‘The Bábís of Persia,’ in: Journal of the Royal 
Asiatic Society 21. (1889.)

______ Diary 2, Pembroke College MS LC.II.74; Diary 3, Pem-
broke College, Cambridge, MS LC.II.

______ A Year Amongst the Persians: Impressions as to the Life, 
Character, and Thought of the People of Persia. (London: 
Adam and Charles Black, 1893.)

______ (ed and trans.) [‘Abdu’l Baha] A Traveller’s Narrative 
Written to Illustrate the Episode of the Báb. (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1891.)

Buck, C. and Ioannesyan, Y. ‘Baha’u’llah’s Bishārāt (Glad-Ti-
dings): a Proclamation to Scholars and Statesmen.’ Baha’i 
Studies Review 16 (2010.)

______ ‘Scholar Meets Prophet: Edward Granville Browne and 
Baha’u’llah (Acre, 1890).’ Baha’i Studies Review 20 (2014.) 

Encyclopaedia Iranica (EIr.). s.v., “Afnān,” by M. Momen; s.v., 
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“Ayādī-e amr Allāh,” by D. MacEoin; s.v., “Bošrū’ī, Mollā 
Moḥammad-Ḥosayn,” by Denis M. MacEoin; s.v., “Gobine-
au, Joseph Arthur de,” by J. Calmard. 

Fananapazir, K. ‘A Tablet of Mīrzā Husayn ‘Alī Bahā’u’llāh to 
Jamāl-i Burūjirdī,’ in: Baha’i Studies Bulletin 5 (1991), pp. 
4-13.

Gobineau, J. Religions et philosophies dans l’Asie Centrale (Pa-
ris: Didier, 1865.) 

Hodgson, M. G. S. The Venture of Islam: Conscience and History 
in a World Civilization, vol. 1, The Classical Age. (Chicago: 
University of Chicago Press, 1974.)

Isfahani, Haji Mirza Haydar ‘Ali. Bihjatu’ul-sdur (Hofheim, 
Germany: Baha’i-Verlag, 2002.)

Lambden, S. ‘An Episode in the Childhood of the Bab,’ in In 
Iran: Studies in Babi and Baha’i History, ed. Peter Smith, 
1-32. (Los Angeles: Kalimat Press, 1986.)

______ ‘Transcendance Bābī-Bahā’ī de khatam al-nabiyyīn 
(Coran, 33:40), comme “fin de la prophétie,”’ trans. Louis 
Henuzet, in Exclusivisme ou pluralism: Un défi pour la 
conciliation des doctrines religieuses, traduction de travaux 
bahá’ís par Louis Henuzet. (Brussels: Maison d’éditiones 
Bahá’íes, 2018). Expanded Eng. version: ‘The Bābī-Bahā’ī 
Transcendence of khātam al-nabiyyīn (Qur’ān 33: 40) as the 
“Finality of Prophethood,” https://hurqalya.ucmerced.edu/
sites/hurqalya.ucmerced.edu/files/page/documents/lamb-
den-_seal_2018-f30.pdf. 

Momen, M. (ed.) Selections from the Writings of E. G. Browne 
on the Bábí and Bahá’í Religions. (Oxford: George Ronald, 
1987.)

Moosa, M. Extremist Shiites: the Ghulat Sects (Syracuse: Syracu-
se University Press, 1988.)

Nash, G. From Empire to Orient: Travellers to the Middle East 
1830-1926. (London: I. B. Tauris, 2005.)

Said, E. Orientalism. (New York: Vintage, 1994.) 
Shoghi Effendi. The World Order of Baha’u’llah. (Wilmette, Ill: 

Bahá’í Publishing Trust, 2nd rev. ed., 1974.)



نویسندگان:

َسن  و  گوته  دانشگاه های  در  اسالمی  مطالعات  استاد  آرمين:  اشراقی، 
بارۀ  در  آلمانی  زبان  به  را  کتابی  او  است.  آلمان  فرانگفورت  در  گئورگن 
آموزه های مکتب شيخی و انعّکاس آن در آثار باب به سال ۲۰۰۴ منتشر کرده 
و در سال ۲۰۱۰  ترجمۀ آلمانی از لوح بهاءالّله خطاب به آقا نجفی اصفهانی، 
روحانی پرنفوذ دوران قاجار، به همراه شرح مفّصلی به طبع رسانده است :

Frühe Shaikhi- und Babi-Theologie. “Die Darlegung der Beweise für 
Muhammads besonderes Prophetentum”. Einleitung, Edition und Er-
läuterungen. (Brill: Leiden 2004); Baha’ullah. Brief an den Sohn des 
Wolfes, Aus dem Persischen und Arabischen übersetzt und herausgege-
ben, (Suhrkamp/Insel: Berlin 2010).

تمرکز مطالعات و تحقيقات او عالوه بر مطالعات اسالمی، تحقیق در تاريخ 
و متون آثار مقّدس دو آيين بابی و بهائی است.

 William Graham Sumner Professor( امانت، عباس: استاد کرسی تاریخ
of History) و مدیر برنامۀ پژوهش های ایرانی در دانشگاه ییل است. آخرین 

کتاب های او:

Iran Modern History (Yale University Press 2017); The Persianate 
World: Rethinking Shared Space (with Asseff Ashraf, Brill, 2018)

از طهران تا عّکا، بابیان و بهائیان در اسناد دوران قاجار )با فریدون وهمن(، 
نشر آشکار ۲۰۱۶

از جمله کتاب های دیگر اوست: 

Resurrection and Renewal: The Making of the Babi Movement in Iran 
(Cornell University Press, 1989); Pivot of the Universe: Nasir al-Din 
Shah Qajar and Iranian Monarchy (University of California Press, 
1997); Apocalyptic Islam and Iranian Shi’ism (I B Tauris, 2005).
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ذبیحی مقّدم، سیامک: دارای دکترا در رشتۀ تاریخ خاورمیانه از دانشگاه 
است.  بوده  غربی  واشنگتن  دانشگاه  در  تاریخ  مدعّو  استاد  و  است  حیفا 
بررسی  ادیان،  تاریخ  مجّلۀ  زنان،  تاریخ  مجّلۀ  در  انگلیسی  به  او  مقاالت 
معاصر خاورمیانه و مطالعات ایرانی منتشر شده است. او همچنین مجّلدی از 
منابع اّولّیه را در بارۀ قتل عاّم بهائیان در والیت یزد در سال ۱۹۰۳ میالدی 

منتشر کرده است )مؤّسسۀ مطبوعات امری آلمان، ۲۰۱۶ م(.

آنجلس  لوس  کالیفرنیا  دانشگاه  در  بهائی  استاد مطالعات  سعیدی، نادر: 
است. وی در طهران به دنیا آمد و دارای درجۀ دکترا در جامعه شناسی از 
دانشگاه ویسکانتین امریکاست. وی به مّدت بیست و پنج سال به تدریس 
جامعه شناسی در کالج کارلتون در نورثفیلد مینی سوتا اشتغال داشت. در 
و  بهائی  دیانت  مطالعات  در  تسلیمی  بنیاد  استاد  عنوان  به  وی   ۲۰۱۳ سال 
تاریخ ایران در دانشگاه کالیفرنیا لوس آنجلس برگزیده شد. رشتۀ مطالعات 
او در زمینۀ پژوهش های بابی و بهائی، تئوری های اجتماعی، و مسایل مربوط 
به صلح جهانی است. وی دارای مقاالت متعّددی در نشریات بهائی است. 

دو کتاب اخیر او عبارتست از:

The Birth of Social Theory (1993); Logos and Civilization (2000); and 
Gate of the Heart (2008). 

رئیس  نیز  و  خاورنزدیک  و  عربی  مطالعات  دانشیار  امید:  قائم مقامی، 
مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا در دانشگاه ایالتی نیویورک در بینگمتون 
و  خاورمیانه ای  مطالعات  در  دکتری  درجۀ  دارای  او  است.   Binghamton
اسالمی از دانشگاه تورنتو، فوق لیسانس در مطالعات اسالمی و خاورنزدیکی 
از دانشگاه واشینگتن در سن لوئیس، و گواهی پایان دورۀ تحصیلی در مؤّسسۀ 
و  دانشگاه ها  در  او  است.  قاهره  آمریکایی  دانشگاه  و  و  دمشق  در  دالله 
مؤّسسات آموزشی آمریکا، کانادا، اروپا، و مصر تدریس و سخنرانی کرده 
است و نویسندۀ کتاب دیدار با امام غائب در اسالم شیعی دورۀ آغازین و 

پیشامدرن است که به  زودی منتشر می شود.



 ۴۶۵ نویسندگان   

مرسد  کالیفرنیا،  دانشگاه  در  تاریخ  استاد   :Quinn, Sholeh کویین، شعله 
Merced و رشتۀ تخّصصی او تاریخ ایران در دورۀ صفوی است. از آثار او:

Historical Writing during the Reign of Shah ‘Abbas: Ideology, Imita-
tion, and Legitimacy in Safavid Chronicles (2000), Shah Abbas: the 
King Who Refashioned Iran (2015), and co-editor of History and His-
toriography of Post-Mongol Central Asia and the Middle East: Studies 
in Honor of John E. Woods (2006).

دکتر کویین اکنون مشغول تکمیل کتاب خود دربارۀ آثار و نوشته های تاریخی 
در زمان خلفای عثمانی، صفویه و امپراطوری مغوالن هند است.

الوسن، تاد Lawson, Todd: استاد ممتاز مطالعات تاریخ تفّکر در اسالم 
در انستیتوی مطالعات خاورمیانه و اسالمی دانشگاه تورنتو است که در آنجا 
به تدریس الهّیات و افکار فلسفی و عرفانی در اسالم اشتغال داشت. دکتر 
الوسن صاحب تألیفات فراوانی دربارۀ تفاسیر قرآنی، افکار عرفانی و انتظار 
هزاره ای در شیعۀ اسالم و هم چنین در آثار باب است. آخرین کتاب های او 

عبارتند از:

The Quran, Epic and Apocalypse (Oneworld (Oneworld 2017) Tafsir 
as Mystical Experience: Intimacy and Ecstasy in Qur’án Commentary 
(Brill 2019) 

که دربارۀ نخستین اثر تفسیری باب، تفسیر سورۀ البقره قرآن است. وی در 
 Gnostic سال ۲۰۱۲ کتابی دربارۀ تفسیر سورۀ یوسف اثر باب منتشر ساخت
قائم مقامی  امید  همراه  به  در همان سال  و   Apocalypse (Ruthledge 2012
شامل  که  بود   A Most Noble Pattern (George Ronald( کتاب  ویراستار 
مجموعه مقاالتی از پژوهندگان در مورد ظهور و گسترش آیین بهائی می باشد. 

تاد الوسن در حال حاضر با همسر خود باربارا در مونترآل زندگی می کند.

زبان های  متخّصص  و  پژوهنده   :Lambden, Stephen استیفن  لمبدن، 
و  یهودی  مسیحی،  چون  ابراهیمی  ادیان  و  آرامی(  عربی،  )عبری،  سامی 



باب و جامعۀ بابی ایران  ۴۶۶

اسالم می باشد. وی در سال ۲۰۰۲ دکترای خود را با رساله ای با عنوان:

Islamo-biblica (Isra’iliyyat, Israelitica) and the Emergence of the Ba-
bi-Baha’i Interpretation of the Bible.

از دانشگاه نیوکاستل تاین New castle upon Tyne )تعبیرات بابی – بهائی 
اسرائیلیات˝( دریافت داشت. رشتۀ مورد عالقۀ او  از متون اسالمی- انجیلی̋ 
متون دینی ادیان سامی در رابطه با متون عربی و فارسی آیین بابی و بهائی 
مخصوصاً در دوران نخستین این نهضت می باشد. وی سخنرانی های متعّددی 
در همین زمینه ها در دانشگاه های گوناگون ایراد نموده. دکتر لمبدن دارای 
 Encyclopedia of مقاالتی در دانشنامۀ ایرانیکا، دانشنامۀ زبان و زبان شناسی
Language and Linguistics، و نیز مجموعۀ مطالعات بابی-بهائی )انتشارات 
کلمات پرس امریکا( می باشد. وی هم چنین از نویسندگان فصل اسالم در 
 Blackwell Companion to the Bible and Culture (Oxford, 2006( مجموعۀ
 University of می باشد. استفن لمبدن هم اکنون استاد وابستۀ دانشگاه مرسد
Merced در کالیفرنیای امریکاست. بسیاری از مقاالت و آثار و یادداشت های 

http://hurqalya.ucmerced.edu :وی در سایت زیر قابل دسترسی است

انگلستان  در  کودکی  دوران  از  ولی  شده  متوّلد  ایران  در  موژان:  مؤمن، 
اقامت داشته و از دانشگاه کمبریج فارغ التحصیل شده است. رشتۀ مطالعاتی 
اخیر  سال های  در  است.  اسالم  شیعۀ  و  بهائی  آیین  تعالیم  و  تاریخ  وی 
و  آثار  است.وی  شده  عالقمند  نیز  دین  پدیدۀ  و  دین شناسی  مطالعات  به 

کتاب های متعّددی که منتشر کرده از جمله: 

Introduction to Shi`i Islam (Yale University Press, 1985); The Babi 
and Baha’i Faiths 1844-1944: Some Contemporary Western Accounts 
(George Ronald, Oxford, 1982); The Phenomenon of Religion (One-
World, Oxford, 1999, republished as Understanding Religion, 2008) 
and The Baha’i Community of Iran, vol. 1: The North of Iran (George 
Ronald, Oxford, 2015).

موژان مؤمن مقاالت متعّددی در دانشنامه ها و نشریات علمی دارد مانند: 
دانشنامه ایرانیکا و انسیکلوپدی جهان امروز اسالم )اکسفورد( و نیز مقاالت 



 ۴۶۷ نویسندگان   

فراوان در نشریات علمی مانند:

International Journal of Middle East Studies, Past and Present, Iran, 
Iranian Studies, Journal of Genocide Research and Religion 

از  برخی  فهرست  است.  آسیائی  سلطنتی  انجمن  وابستۀ  عضو  مؤمن  دکتر 
کتاب ها و مقاالت وی در سایت زیر قابل دسترسی است: 

https://bahaipedia.org/Moojan_Momen#Written_.26_Edited

وهمن، فریدون: استاد مطالعات ایرانی در دانشگاه کپنهاگ و استاد وابستۀ 
سال  چهل  از  بیش  با  وی  است.  امریکا   Yale ییل  دانشگاه  در  رشته  این 
پژوهش و تحقیق، صاحب کتاب ها و مقاالت متعّدد در زمینۀ ادیان و زبان ها 
دانمارکی است.  و  انگلیسی  فارسی،  زبان های  به  ایرانی  لهجه های کهن  و 
زردشتی؛  دین  از:  است  عبارت  از جمله  نگاشته  فارسی  به  که  کتاب هایی 
دیوان سلمان ساوجی بر اساس متن کهن عبری نوشتۀ فارسی؛ فولکلور مردم 
کرمان؛ جهانگرایی و میهن دوستی در آیین بهائی؛ کسروی و کتاب بهائیگری 
او؛ بابیان و بهائیان در اسناد دولتی قاجار )همراه با دکتر عباس امانت(؛ و 
یکصد و شصت سال مبارزه با آیین بهائی است که ترجمۀ انگلیسی آن با نام:

175 Years of Persecution, the History of the Baha’is of Iran 

منتشر شده است. آثار او به انگلیسی شامل:

The Iranian Divina Commedia: Study of Hell and Paradise in Zoro-
astrian Religion, (Curzon Press London 1986, repr. Ruthledge 2017.); 
Western Iranian Dialect Materials (in 4 vols.); The Religious Texts in 
Iranian Languages, (Royal Academy of Science of Denmark 2002).
فارسی  به  دانمارکی  واژه نامۀ  جلد  دو  شامل  دانمارکی  زبان  به  او  آثار 
 Persisk-dansk ordbog و فارسی به دانمارکی است Dansk-persisk ordbog
و مقاالتش از جمله در دانشنامۀ بزرگ دانمارک و تاریخ سه جلدی ادیان 
در  مقاالتی  دارای  همٰ چنین  وی  می باشد.   Illustreret Religionshistorie
مقاالت  مجموعه  و  آلمان(  )چاپ  ادیان  دانشنامۀ  ایرانیکا،  دانشنامۀ 
فریدون وهمن سردبیر مجموعۀ  ایران شناسی می باشد.  گوناگون  کنگره های 
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˝دین و اجتماع در ایران˝ است که تاکنون هفت مجّلد در این مجموعه منتشر 
شده. او عضو هیأت مشاوران فرهنگ بزرگ زبان پهلوی و رئیس انجمن 
فرهنگی ایران و دانمارک است که از پیش از انقالب برای معّرفی فرهنگ 

و ادب ایران در دانمارک فّعالّیت دارد.  



فهرست اعالم

آ ا

آجودان باشی، میرزا حسین خان  ۵۶
آدمّیت، فریدون  ۳۹۵

آدی گوزل )سّیاح(  ۶۹
آذربایجان، بیشتر صفحات.

آلوسی، شیخ محّمد )مفتی اعظم عراق(  
۳۵۱

ابن عربی  ۱۸۴، ۱۹۰، ۱۹۵-۹۷ ،۲۰۴
اتابک اعظم. ← به امیر کبیر

-۸۵ حال   شرح  احمد،  شیخ  احسائی، 
۱۸۴، و بیشتر صفحات.

اخباریون  ۱۲، ۲۴۴
اردبیلی، مّلا یوسف  ۴۸، ۳۶۶

)صدرالملک(  نصرالّله  میرزا  اردبیلی، 
۳۷۰

اردستانی، مّلا علی اکبر  ۵۶
ٌارس، سام خان  ۸۳، ۱۴۹

ارومی، مّلا عبدالجلیل  ۱۴۳-۴۴، ۳۶۶
ارومّیه  ۶۹، ۷۰

اسمعیلّیه  ۱۱
اشتهاردی، شیخ ابوتراب  ۳۴۴

اصفهان، بیشتر صفحات.
اصفهانی، حاجی میرزا حیدر علی  ۴۴۰، 

۴۵۲ ،۴۴۲
اصولیون  ۱۲، ۱۸۵

اعتمادالسلطنه  ۱۶۹

افشار، سلیمان خان  ۸۰، ۱۶۸
افنان، ابوالقاسم  ۲۷؛ حاجی محمد تقی 
 ،۱۵۰ خاندان  ۵۱؛  الحق(  )وکیل 

۵۴-۴۴۳؛ سّید حسین ۴۴۵ 
الّلهوردی، حاجی  ۱۴۱

 ،۳۶  ،۳۰  ،۲۹  ،۲۴  ،۲۱ عباس   امانت، 
  ،۴۱۷  ،۷۵  ،۷۰  ،۶۵  ،۵۱  ،۴۶  ،۴۲

۴۲۶،۴۲۲
امیر اصالن خان )قوانلو(  ۷۱، ۳۰۱، ۳۰۳
اصالحات  خان(  تقی  )میرزا  کبیر  امیر 
۹۲، ~ و باب ۱۴، ۱۹، ۷۹، ۲۲۶، ~ 
و بابیان ۷۷، ۸۵* ۱۵۱، ۱۶۷، ۲۵۵،  
  ،۳۷۸  ،۳۰۱-۳  ،۲۹۶  ،۲۸۸  ،۲۸۳

۳۹۵؛ ~ و بهاءالّله ۱۶۲؛ قتل ~ ۸۶
اندرمانی، مّلا محّمد )مجتهد(  ۳۷۹

انگلستان  ۲۷، ۱۲۶، ۴۳۵، ۴۴۲، ۴۴۴، 
۴۶۶

ایادیان امرالّله  ۴۳۴
ایروانی، آقا خان  ۲۸۵

ایل افشار  ۱۶۸

ب

باب، بسیاری صفحات. اّدعای صریح به 
تا  اصفهان  از  ۵۶-۶۳؛  قائمّیت 
آذربایجان ۶۳-۶۰؛ ازدواج و اقامت  
و   امر  اظهار  ۳۹-۳۶؛  شیراز  در 
نگارش قیوم االسماء ۴۴-۳۹؛ اعالم  
بودن  اّمی  ۵۲؛  مّکه  در  قائمّیت 
~۸۴- ۱۸۲؛ امیر کبیر و شهادت ~ 



باب و جامعۀ بابی ایران  ۴۷۰

به  سفر  از  انصراف  ۸۵؛   ،۷۷-۷۹
کربال ۵۴-۵۳؛ پیوستن تّجار به آیین 
۲۱-۱۰؛   خاندان  و  تبار  ۲۹-۱۲۱؛   ~
۲۶-۲۲؛  کودکی  در  تحصیالت 
تفسیر  ۹۹-۱۸۹؛  بقره  سورۀ  تفسیر 
-۲۱۱ )قّیوم االسماء(  یوسف  سورۀ  
۱۹۹؛ توّلد و کودکی ۲۰-۱۹؛ تیرباران 
~ ۸۴-۸۲؛ جانشین ~ ۳۹۷؛ حروف 
حّی )اسامی( ۴۷ پا. ۹۳؛ در ارومّیه  
۷۰-۶۹؛ در مجلس سیدکاظم رشتی  
۳۶؛ دعوی ~ ۲۲۴؛ در چهریق ۶۸-
ماکو  حبس  دوران  ۷۸-۷۵؛   ،۶۶
۸۶؛  با بزرگان بابیه  ۶۶-۶۳؛ دیدار 
با  دیدار  ۶۰؛  کاشان  بابیان  با  دیدار 
۴۲-۴۱؛زندگانی   بشرویی  مالحسین 
~ ۸۴-۱۸۱؛ زندگی زاهدانه۳۴-۳۱؛  
حج   سفر  ۳۶-۳۴؛  عتبات  به  سفر 
۵۰؛  شیراز  دار  شهرت  ۵۵-۴۹؛ 
فتوای  علماء دربارۀ ~ ۸۲-۷۹؛ کار 
در  محاکمه  ۳۱-۲۶؛  تجارت  و  
مسجد  وکیل ۵۷-۵۶؛ محاکمۀ تبریز 
 ~ آثار  در  موعودگرایی  ۷۵-۶۸؛ 
محمد  به  نامه  ۴-۴۰۲؛   ،۳۹۱  -۹۴
بیان و دیگر  نزول کتاب  شاه ۳۹۵؛ 
-۹۹  ~ آیین  ویژگی های  ۶۴؛  آثار  
و   ~ ۶۰-۵۸؛  اصفهان  در   ~ ۳۸۹؛ 
بازسازی  مفهوم انسان ۹۹-۹۶؛ ~ و 
بازسازی  مفهوم دین ۶۹-۹۲؛ ~ و 
و   ~ ۴۱-۱۳۱؛  کاشانی  برادران  
برادران نهری  ۳۵-۱۳۰؛ ~ و تجّدد 

۱۳-۱۱۱؛ ~ و  جهاد ۲۲۸-۳۰، ۱۲-
۴۰۵؛ ~ و حاج  میرزا آقاسی ۶۷-
۶۱؛ ~ و  خشونت پرهیزی ۲۳۰-۲۲۶؛ 
سال ۱۸۴۸ ۷۷- رخدادهای  و    ~
۷۶؛ ~ و رفتار انقالبی طاهره ۱۰۸؛ 
و   ~ ۴-۱۰۲؛  رستاخیز  روز   و   ~
 ۱۸۴۵-۱۸۵۰ سال های  رویدادهای  
و  آخوند  نهاد  لغو  و   ~ ۳۵-۲۳۰؛ 
حکم  لغو  و   ~ ۱۰۱-۱۰۰؛  کشیش 
نجاست ۵-۴۰۴؛ ~ و  مفهوم غیبت 
امام ۵-۱۰۴؛ ~ و مقام  زنان ۹-۱۰۷؛ 
 ،۲۵۹  ،۱۲۳-۲۴ یظهره الّله  من  و   ~
و   ~ ۴۲۳؛    ،۴۲۰-۲۱  ،۳۹۱-۹۳
منوچهر خان معتمدالدوله  ۶۰-۵۸؛ 

~ و نفی معجزه ۱۰۱-۲۰۱
بابی، بابیان. برآوردی از جامعهء ~ ۷۵-
۱۷۰؛ تّجار ~ ۵۲-۱۲۹؛ جامعۀ ~ پس 
از شهادت باب ۴۰-۳۵؛ جمعّیت ~ 
جنبش ~  ایران ۷۲-۱۷۱؛ سرنوشت 
در   ~ سراسری  شبکهء  ۹۶-۳۹۴؛ 
به    ~ دستیازی  علل  ۱۲۰؛  ایران 
خشونت ۴۶-۲۴۱؛ قتل اکثر رهبران 
~ ۲۴۰؛ مراکز مهم ~ نشین در ایران 
۷۱؛ نهضت ~ نیروی پویای اجتماعی  
  ~ ۷۰-۱۵۹؛  دیوان  اهل   ~ ۱۷۱؛ 
پیشه ور ۵۹-۱۵۲؛ ~ درشیخ طبرسی  
ومشاغل(  جغرافیایی  )پراکندگی 

۱۵۶
باغبانباشی، عبدالکریم  ۱۱۹

بالیوزی، حسن  ۴۳۴، ۴۳۸، ۴۴۲



 ۴۷۱ فهرست اعالم  

 ،۲۳۲  ،۱۴۶  ،۱۳۴  ،۱۰۸  ،۷۷ بدشت  
  ،۳۶۰  ،۳۳۰  ،۲۷۴-۷۵  ،۲۷۲  ،۲۳۵
  ،۴۲۳ ،۳۸۱ ،۳۷۲-۷۷ ،۳۶۹ ،۳۶۶

۴۳۱
اصفهان  در   ~ گرانویل،  ادوارد  براون، 
۱۴-۳-۹۳۴؛ ~ در شیراز ۸۴-۱۴۴؛ 
یزد   در   ~ ۷۶-۱۵۴؛  کرمان  در   ~
۱۵-۸۴۴؛ ~ و آیین بابی ۷۳-۶۳۴؛ 
در  یکسال  و   ~ بهاءالّله ۴۳۴؛  و   ~

میان ایرانیان ۷۵۴-۸۵ 
برغان  ۳۳۱

برغانی، فاطمه )اّم سلمه( ]طاهره[ ۳۰-
  ،۱۴۲-۴۷ تقی  محّمد   مّلا  ۳۲۹؛ 
محّمد  مّلا  ۴۱۱؛   ،۳۶۲-۶۵
علی  مّلا  ۳۶۵؛   ،۳۳۰ صالح۳۲- 

۳۶۵ ،۳۶۱ ،۱۴۲،۳۳۳
بروجرد  ۱۶۱

بسطام  ۴۹، ۳۷۲
بسطامی، مّلا علی  ۴۹–۵۰

بشرویی، مّلا حسین، چگونگی دیدار با 
باب ۴۲-۴۱؛ سفر به مازندران و بر 
افراختن پرچم سیاه ۷۷-۷۶، ۲۶۴؛ 
سفرهای تبلیغی ~ ۵۷، ۱۳۵، ۱۴۷، 
۱۵۰، ۱۵۴، ۱۶۰، ۱۶۶، ۱۶۹؛ سهم ~  
۳۳۰؛   باب  نهضت  شکل گیری  در 
شهادت ~ در طبرسی ۲۸۲؛ قّرةالعین  
و ~ ۳۳۶؛ مباحثه با باب و ایمان به  
با   مباحثه  ۱۹۹،۱۹۰؛   ،۴۳-۴۵ او 
شفتی ۴۱؛ مقام بابّیت ۳۷۱؛ مالقات  
با باب در ماکو ۶۸؛ ورود به شیراز با 

-۶۸ طبرسی  در   ~ ۴۱؛  همراهان 
۲۶۴؛ ~ و برادران کاشانی ۱۳۵؛ ~ و  
وقایع  و   ~ ۱۳۲؛  نهری  برادران 

بدشت  ۳۷۶
بصره  ۴۲، ۴۹، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۸۵، ۳۸۱

 ،۵۵  ،۵۱  ،۴۹ صفحات.   بیشتر  بغداد، 
  ،۱۵۲  ،۱۴۲  ،۱۳۱-۳۷،۱۲۳-۵  ،۸۷
  ،۲۴۰  ،۲۲۷-۲۸  ،۱۷۱  ،۱۶۲  ،۱۵۳
  ،۳۵۴ ،۳۵۳ ،۳۵۱-۵۹ ،۳۴۹ ،۳۳۱
 ،۳۹۷  ،۳۸۲  ،۳۵۹  ،۳۵۶  ،۳۵۵

۴۴۴ ،۴۰۲
بغدادی، محّمد مصطفی  ۳۳۷

بمبئی  ۲۷، ۴۴۲
بندر عباس  ۲۷

بنی امّیه  ۲۳۳، ۲۷۸
بنی عباس  ۲۳۴

۱۴-۱۱۳؛   ~ تا  باب  از  بهاءالّله، 
۱۱۳-۴۰۲؛اظهار امر آشکار در ادرنه 
۲۴۱؛ تعالیم ~ ۰۲-۳۹۹؛سفر اول به 
۶۵-۱۶۰؛   حال  شرح  ۲۳۷؛  بغداد 
 -۹۷ باب  شهادت  از  پس   ~ قیام 
-۶۴  ~ عرفانی  تفّکر  مبانی  ۳۹۶؛ 
یظهرالّله˝  ˝من  بیان  موعود  ؛  ۱۶۳؛ 
در   ~ ۷-۳۷۶؛  بدشت  در   ~ ۲۴۰؛ 
زندان سیاه چال ۱۶۲؛ ~ و آقا خان 
نوری ۱۶۲؛ ~ و تفّکری جهان شمول 
۲۴۱؛ ~ و فرایند خشونت زدائی ۲۴۱؛ 
و   ~ ۶۳-۱۶۲؛  سیاسی  قدرت  و   ~

مماشات با دولت ۱۶۵ 
بهمن میرزا  ۶۳، ۶۴



باب و جامعۀ بابی ایران  ۴۷۲

بوشهر، بسیاری صفحات  ۲۷
بیان فارسی  ۲۱، ۲۶، ۳۱، ۴۰، ۴۷-۴۸،  
  ،۱۸۳  ،۹۹-۱۱۶  ،۹۴-۹۶  ،۸۶  ،۶۵
 ،۳۸۹  ،۲۵۹-۶۰  ،۲۴۸  ،۲۲۹-۳۰
 ،۴۱۳ ،۴۰۹ ،۴۰۷ ،۴۰۲ ،۳۹۹ ،۳۹۱

۴۳۰ ،۴۲۶-۲۸
بی بی کوچک )ورقه الفردوس(  ۳۴۴

ت

تبریزی، سلیمان خان  ۸۷، ۱۶۶
تبریزی، معین السطنه  ۳۷۰، ۳۷۹

تبریزی، مّلا محّمد باقر  ۳۴۶
 ،۶۸-۶۹ )عظیم(   علی  شیخ  ترشیزی، 

۲۳۶
ترکمانچای  ۱۲۵

ترکمن، میرزا رضا قلی  ۱۶۵

ج

جاوه  ۲۷
جواهری، حاج محّمد رضا  ۱۳۵

چ

چهریق  ۲۱، ۶۷-۷۰، ۷۶، ۷۷-۷۹، ۸۲، 
-۳۲،۱۶۸  ،۱۵۱  ،۱۴۷  ،۱۴۴  ،۱۰۸

۲۷۲-۷۴ ،۲۶۵ ،۲۳۱
ح

حاج  به کاشانی،   ← جانی.  میرزا  حاج 
میرزا جانی

حاجی سّید علی )خال اعظم(  ۲۰، ۲۱

حاجی میرزا آقاسی  ۶۰، ۶۷، ۷۶، ۲۰۶، 
۳۷۰ ،۲۸۳ ،۲۴۶

حاجی میرزا حسن علی )خال اصغر(  ۲۰
حاجی میرزا سّید محّمد )خال اکبر(  ۲۰

حجاز  ۵۵، ۱۳۲
حجت زنجانی، مّلا محّمد علی  ۱۶۷، 

۲۷۹
   )۹۳ )پاورقی   ۴۷ اسامی  حّی،  حروف 
 ،۱۰۸  ،۶۹  ،۵۱  ،۴۷-۴۸  ،۲۱
 ،۲۶۴-۶۶  ،۲۲۷  ،۱۹۵   ،۱۴۳،۱۰۹
۴۴۹ ،۳۸۱ ،۳۴۵-۳۴۶  ،۳۳۴ ،۲۷۴

حروفّیه  ۱۱، ۱۲
حصاری، مّلا احمد  ۳۳۱، ۳۳۷، ۳۴۵،  

۳۶۷
حمزه شریعتمدار، مّلا محّمد  ۳۷۷

حیدری-نعمتی  ۱۲، ۲۱، ۳۶۲

خ

خاتون آبادی، سّید محّمد  ۵۸
خارگ  ۲۹

خال )لقب دائی های باب(، خال اصغر 
←  حاجی میرزا حسن علی؛ خال اکبر 
خال   محّمد؛  سید  میرزا  حاجی   ←

اعظم ← حاجی سّید علی 
خانلر میرزا  ۱۶۹، ۲۷۵، ۲۸۰، ۳۵۷

خدیجه سلطان بیگم )همسر باب(  ۳۸
خراسانی، مّلا صادق  ۳۵، ۳۷

خرطومی، میرزا حسن  ۴۴۵
خوئی، اسدالّله  ۶۹



 ۴۷۳ فهرست اعالم  

 ،۱۳۱ الّدوله(  )شمس  بیگم  خورشید 
۳۴۳

خوی  ۳۴، ۶۲، ۶۹، ۷۰، ۲۲۹، ۳۹۵

د

دریای عّمان  ۲۷
دهقان، میرزا محّمد  ۴۴۵

ذ

ذبیح. ← به کاشانی، محّمد اسمعیل

ر

رابعه َعدویه  ۳۸۱
روحا )شاعره(  ۴۵۷

  ،۲۴۰  ،۱۲۵-۲۷  ،۸۳  ،۶۷  ،۶۴ روسیه  
۴۱۰ ،۳۹۷

ز

زبیده خانم  ۳۴۴، ۳۵۷
نگار( ۱۵۷،  )وقایع  زنجانی، عبداالحد 

۳۲۳ ،۳۱۵-۱۸ ،۳۰۰-۳۰۶ ،۲۶۲-۶۳
 -۶۳،۱۶۷  ،۱۵۷ حسین   میرزا  زنجانی، 

۳۱۵-۱۹ ،۳۰۸ ،۳۰۶ ،۳۰۴ ،۲۶۲
زنگبار  ۲۷

زنوزی ، محّمد علی  ۷۹-۸۱، ۸۲، ۸۴

س

ساالر، مّحمد حسن خان  ۶۳
  ،۲۶۴ الملک   لسان  تقی  محّمد  سپهر، 

۳۲۲ ،۳۰۱
سعیدالعلماء  ۷۸، ۳۷۵

طباطبائی،  به نهری   ← الشهداء.  سلطان 
سّید حسن )سلطان الشهدا(

سلماس  ۶۷، ۶۹، ۷۹، ۱۶۸
سلمانی، میرزا لطفعلی  ۱۶۸

الرحمن(   )خطیب  میرزا  قلی  سلیمان 
۱۶۶

سمندر، شیخ کاظم  ۱۴۶، ۲۷۳
سنگسر  ۱۷۱

سهروردی، شیخ شهاب الّدین  ۸۰
سیادهن  ۶۳

سّیدالشهداء  ۳۶، ۳۷
سّید علی مّحمد شیرازی. ← به باب

سّید محّمد حسین )امام جمعه اصفهان( 
۳۲۴ ،۲۶۱ ،۱۷۶ ،۱۳۲

سّید محّمد رضا )پدر باب(  ۲۰، ۲۶۱
سّید محّمد مجتهد  ۴۱۱

سیسان  ۶۹

ش

شبل، شیخ محّمد  ۳۳۷، ۳۴۹
 ،۴۱ )مجتهد(  باقر  محّمد  سّید  شفتی، 

۱۴۹ ،۱۳۱-۳۲
  ،۳۴۳  ،۱۳۴ )نهری(  شمس الّضحی 

۳۷۵
شهمیرزاد  ۱۷۱

  ،۲۷۱  ،۲۶۱ ابوطالب  میر  شهمیرزادی، 
۲۸۱
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شوقی افندی  ۱۸۰، ۱۸۴، ۲۴۱-۴۲، ۲۴۸، 
۴۶۲ ،۴۵۶ ،۴۴۵ ،۴۲۳ ،۴۱۲ ،۲۶۳

شیخ عابد )معّلم باب( ۲۲، ۲۴، ۳۲، ۳۴، 
۱۸۴ ،۱۸۱

۸۸-۱۸۵؛مبانی    ~ آموزه های  شیخّیه، 
  ~ در ~ ۱۶۴؛ مکتب  عرفانی  تفّکر 
۸۵-۱۸۴؛ نخستین پیروان باب ۴۱-

۱۴۲ ،۳۹
شیراز، بسیاری صفحات.

شیرازی، آقا محّمد کریم  ۱۵۰
شیرازی، عبدالحسین  ۱۵۰

شیرازی، علیرضا  ۱۴۸
شیرازی، مّلا طاهر  ۳۶۸

ص

صبح ازل، میرزا یحیی  ۱۶۰، ۳۷۸، ۹۹-
۴۳۸ ،۳۹۸

ط

طاهره قّرةالعین ، ازدواج و درگیری های  
خانوادگی ۳۳۳؛ استعداد سرشار ~  
۳۳۳؛ ایمان به دین جدید و رهبری  
مفتی   توسط  بازجوئی  ۳۹-۳۳۶؛ 
اعظم ۵۴-۳۵۱؛ برانداختن حجاب  
۷۵-۳۷۴؛    ،۳۶۶-۶۷  ،۳۴۵
برآوردی از افکار و زندگانی او ۸۱-
۳۴۷؛    ~ از  باب  پشتیبانی  ۳۷۹؛ 
ترک   ۳۳-۳۳۰؛  خانواده  و  پیشینه 
کربال و ورود به بغداد ۳۴۹؛ تشّنج و  

تنش  ۴۹-۳۴۶؛  کربال  در  اختالف 
خانۀ   در  ۶۶-۳۶۰؛حبس  قزوین  در 
۷۹-۳۷۸؛    ~ شهادت  و  کالنتر 
حرکت به سوی طبرسی و واقعۀ نیاال  
مّلا   خانۀ  در   ~ حصر  ۷۸-۳۷۷؛ 
مجتهدین  دعوت  ۳۷۱؛  محّمد 
اصولی به مباحثه ۳۴۹؛ دیدار با امیر 
۳۷۸؛زنان  شاه  ناصرالّدین  و   کبیر 
اطراف ~  ۴۴-۳۴۳؛ سرگردانی در 
مازندران  ۳۷۷؛ سفر به کربال همراه 
شوهر  ۳۳۳؛ فرار از حصر و حرکت 
فّعالّیت های  ۴۶-۱۴۵؛  طهران  به  
تا قزوین ۵۶۰- از بغداد  تبلیغی  ~ 
۳۵۵؛ قتل  مّلا محّمد تقی برغانی و 
با  مناظره  آن۷۰-۳۶۸؛  پی آمدهای  
تکالیف  نقض  ۶۷-۳۷۵؛  قّدوس 
۳۷۶؛   ،۳۳۹-۴۳ اسالمی 
نگرانی های خانواده برغانی ۳۵۰؛ ~ 
 ~ ۷۷-۷۲؛  بدشت  گردهمآیی  در 
و   ~ ۳۷۴؛  اسالمی  حدیثی  مظهر 
حرکت نهضت بابی ۸۱-۳۸۰؛ ~ و 
من یظهره الّله ۲۴-۴۲۲؛ ~ و نهضت 
زنان ۸۱-۳۸۰؛ ۸۶-۳۲۹؛ ۴۱۵-۳۱

طباطبائی زواره ای، سّید محّمد  ۱۳۱
طهران، بیشتر صفحات.

ظ

ظّل السلطان، مسعود میرزا  ۱۴۸
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ع

  ،۱۶۳  ،۱۲۳-۲۴  ،۶۴  ،۵۶  ،۵۰ عثمانی  
  ،۳۵۵  ،۳۵۳  ،۳۴۹  ،۳۱۶  ،۲۴۰-۴۱

۴۶۵ ،۴۴۴ ،۳۹۶-۹۷
  ،۳۹۷  ،۱۷۵  ،۱۶۳  ،۱۴۸  ،۱۳۷ عّکا  
  ،۴۴۹-۵۰  ،۴۴۳-۴۴  ،۴۳۱  ،۴۲۳

۴۶۳ ،۴۵۵-۵۸
عّلامه زاده، رضا  ۱۶

علی آبادی، فضل علی خان  ۷۱
عندلیب الهیجی  ۴۱۸، ۴۳۰، ۴۴۹-۵۱

ف

فاضل زرقانی، محّمد عبدالّله  ۴۴۷-۴۸،  
۴۵۱

فاطمه بیگم )مادر باب(  ۲۰
فاطمه زّرین تاج برغانی. ← به قّرةالعین  

طاهره
فتحعلی شاه   ۱۶۱، ۳۴۴، ۴۱۰

فراهانی، میرزا ابوالقاسم قائم مقام  ۱۶۱
فرهادی )خاندان( حاجی اسدالّله  ۴۳-
۱۴۱، ۳۴۴، ۳۷۰؛ حاجی الّله وردی 
۱۴۱؛ خاتون جان ۱۴۵، ۳۴۴؛ شیرین 
هادی  محّمد  ۳۴۴؛  صاحبه  ۳۴۴؛ 

۳۶۹ ،۱۴۳-۴۵
فیض کاشانی  ۱۹۲، ۲۱۱

فؤاد پاشا  ۴۴۴

ق

قادیکالیی، خسرو  ۱۷۰

قّدوس، از حروف حّی ۴۷ پا. ۹۳؛ اعالم 
علنی امر باب در شیراز ۵۵؛ تأّلمات 
باب در خبر قتل او ۷۷؛ خداوند به 
او مباهات فرموده ۵۳؛ در بدشت و 
در  ۳۷۳؛   -۷۶ قّرةالعین  با  مناظره 
در  ۵۲؛   ،۴۹ باب  همراه  حج  سفر 
خراسان  به  عزیمت  ۲۶۶؛  طبرسی 

۱۴۹؛ محبوبّیت او ۳۷۴ 
حسام  خان  حسین  محّمد  قراگزلو، 

الملک  ۳۴۴
قّرةالعین ← طاهره قّرةالعین

قزوین، بیشتر صفحات.
قزوینی، حاجی نصیر  ۲۶۱، ۲۷۸

قزوینی، سّید حسین  ۳۶۹
قزوینی، شیخ محّمد نبیل  ۳۶۶

قزوینی، مّلا جعفر  ۴۳، ۱۱۹، ۱۴۴، ۳۶۵
قزوینی، مّلا عبدالکریم  ۲۳۷

قزوینی، مّلا عبدالوهاب  ۳۳۴
قطرو )روستا(  ۲۹۰، ۲۹۷

قفقاز  ۱۲۵-۲۷، ۱۵۳، ۳۱۰
 ،۳۲۴  ،۲۶۴  ،۱۹۳  ،۱۷۱  ،۶۲  ،۱۳ قم  

۴۰۰ ،۳۳۱
قمصر  ۱۷۱

  ،۲۲۹  ،۲۲۵  ،۲۰۰  ،۱۳۳ قّیوم االسماء  
۳۸۲ ،۳۳۵

ک

کاشان، بسیاری صفحات  ۷۱
 ،۸۹  ،۲۸ جانی   میرزا  حاج  کاشانی، 
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۳۸۴ ،۱۷۷ ،۱۳۵
کاشانی، محّمد اسمعیل  ۶۱، ۱۳۶
کافیه )خادمۀ طاهره(  ۳۴۴، ۳۷۰

کربال، بیشتر صفحات.
کربالیی، شیخ السطان  ۳۴۶، ۳۵۵

کردستان  ۱۶۴، ۱۷۱، ۳۴۴
  ،۱۷۱  ،۱۵۳  ،۱۴۷  ،۴۲  ،۴۰  ،۱۲ کرمان  
  ،۴۵۱-۵۲ ،۴۳۷ ،۴۳۳ ،۳۷۶ ،۱۷۳

۴۶۷ ،۴۵۷-۵۸ ،۴۵۴
کرمانشاهی، شیخ عبدالّله  ۳۵۶

کرمانشاهی، مّلا محّمد علی  ۳۵۶
  ،۱۴ کریم خان   محّمد  کرمانی، حاجی 

۴۰۶ ،۱۸۵ ،۱۸۲ ،۱۶۸
کریماوی، مّلا محّمد صالح  ۳۵۵

کریمی، شیخ صالح  ۳۷۰
کالنتر، محمود خان  ۳۷۸

کلکته  ۲۷، ۱۳۸
کمونه، حاج مهدی  ۳۴۹

کنی، مّلا علی )مجتهد(  ۳۷۹

گ

گالیپولی  ۱۳۷
گرگین خان  ۶۱

گندم پاک کن، جعفر  ۱۵۳، ۱۵۴-۵۵
گوهر، مّلا حسن  ۳۳۶-۳۷، ۳۴۶، ۳۵۱،  

۳۵۴
گیالردی، آقا نورالّله  ۳۷۸

ل

الریجانی، عباس قلی خان  ۲۶۵، ۲۶۷،  
۲۶۹

لرستان  ۱۲۴، ۱۶۱، ۲۳۶
لکنهو  ۱۷۱

م

مارکس  ۹۲-۹۴
مازگان  ۱۷۱

ماکو، بیشتر صفحات.
ماکویی، محّب علی خان  ۳۵۶

محبوب الشهداء. ← به نهری طباطبائی،  
سّید حسین

محّلاتی، مّلا ابراهیم  ۳۵۵، ۳۵۸، ۳۷۰
محّلاتی، میرزا علیرضا خان  ۴۵۲

محّمد شاه  ۲۹، ۵۶، ۶۰-۶۴، ۶۸، ۷۳،  
  ،۱۶۶ ،۱۶۴ ،۱۲۷-۲۸ ،۸۳ ،۷۸ ،۷۶
  ،۲۵۵  ،۲۴۶  ،۲۳۱-۳۲  ،۲۰۶  ،۱۶۸
  ،۲۸۳  ،۲۷۵-۷۹  ،۲۷۲  ،۲۶۵  ،۲۶۰

۴۱۰ ،۳۹۵ ،۳۲۰ ،۳۰۰-۰۱ ،۲۸۵
  ،۵۶  ،۵۴  ،۲۱ )میرزا(   کرمانی  محیط 

۳۴۶
مخملباف کاشی، میرزا محّمد رضا  ۱۵۳

مخملباف، محسن  ۱۶
مراغه ای، مّلا احمد  ۴۸، ۶۷

مرغ محّله  ۲۱
مستوفی، میرزا حسن  ۱۶۷
مستوفی، میرزا محّمد رضا 
)مؤتمن الّسلطنه(  ۱۶۹
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مسجدالحرام  ۵۴
مسجد وکیل  ۲۲، ۲۵، ۵۷، ۴۴۴

مشکین قلم )خّطاط(  ۴۳۹، ۴۴۰ ۳۷۵، 
۳۷۶

)حاکم   خان  منوچهر  معتمدالّدوله، 
  ،۱۸۳  ،۱۲۴  ،۶۱ ۵۹-۵۷؛  اصفهان( 

۲۳۱
مّکه  ۲۲۷

ممقانی، مّلا محّمد  ۷۳، ۷۴، ۸۱، ۸۲
من یظهره الّله  ۱۱۳-۱۴، ۲۴۰، ۲۵۵، ۲۵۹، 

۴۲۰-۲۴ ،۴۱۵ ،۳۹۱
مهدی قلی میرزا )شاهزاده(  ۱۴۸، ۶۸-

۲۸۰ ،۲۶۷
مومن، موژان  ۴۳۵، ۴۳۹، ۴۴۵

میانه  ۶۳، ۴۳۶
میرزا آقا خان )صدر اعظم(  ۷۹، ۱۶۲،  

۳۹۸ ،۲۳۸ ،۱۶۸
میرزا حسین علی. ← به بهاءالّله

میرزا علی اصغر )شیخ االسالم(  ۷۵
میرزای شیرازی  ۲۰
میرزای قمی  ۳۶۴

میرزا یوسف خان )مستشار الّدوله( ۳۸۸
میالنی، حسین جان  ۲۳۷

ن

ناصرالّدین شاه، سوء قصد بابیان به جان  
 ،۲۳۹ ،۲۳۵ ،۲۳۱ ،۱۶۲ ،۱۵۷ ،۸۶ ~
در  ولی عهد  مجلس  ۳۷۹؛   ،۲۴۶
تیرباران باب  و  تبریز   ۷۵-۶۸؛ ~ 

۷۸
نبیل اعظم  ۴۲۳

نجف  ۳۵، ۴۹، ۱۳۱، ۱۳۶، ۱۷۶، ۱۸۲،  
۳۸۳ ،۳۶۴ ،۳۶۱ ،۲۲۷-۲۸ ،۲۰۵

نجفی اصفهانی، شیخ محّمد تقی  ۴۱۳
نجفی، شیخ محّمد باقر  ۱۳۵، ۱۴۸

نجیب پاشا  ۴۹، ۳۵۱، ۳۵۴
نخود بریز، عسکر  ۴۵۴-۵۵، ۴۵۷

 ،۲۶۱ قزوینی، حاج محّمد  ۱۴۶،  نصیر 
۳۲۴ ،۲۷۸ ،۲۷۶ ،۲۶۸

نظام العلماء )مّلا باشی(  ۷۴-۷۵ 
نّقاشباشی، آقا باال بیک  ۷۰

نقطوّیه  ۱۱-۱۲
  ،۱۳۰-۳۵  ~ برادراِن  طباطبائی،  نهری 
حسن   میرزا  حاجی  ۱۴۷؛ 
۴۴۰؛ حاجی    ،۱۳۴ )سلطان الشهدا( 
میرزا حسین )محبوب الشهدا( ۱۳۴،  
سّید   ۳۴-۱۳۱؛  ابراهیم  سیّد  ۴۴۰؛ 
محّمد   سید  ۳۴-۱۳۱؛  علی  محّمد 

هادی  ۱۳۰؛ سّید مهدی ۱۳۰-۳۱
نوری، میرزا عّباس )میرزا بزرگ ]پدر 

بهاءالّله[(  ۱۶۰-۶۲
نوری، نورالّدین  ۱۶۰

  ،۳۷۱  ،۲۷۵  ،۲۷۴  ،۱۴۶  ،۱۳۴ نیاال  
۳۷۷

-۳۲۱ ابراهیم  ۲۶۲، ۲۶۴،  نیریزی، سّید 
۲۸۶

نیریزی، حاجی زین العابدین خان  ۲۸۸
  ،۲۸۸  ،۲۶۲ شفیع   محّمد  مّلا  نیریزی، 

۲۹۳-۹۴ ،۲۹۱
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نیشابور  ۱۴۷، ۱۷۰
نیشابوری، آقا بزرگ )بدیع(  ۱۴۸، ۱۶۰
نیشابوری، حاجی میرزا عبدالحمید  ۱۴۷

و

  ،۱۷۱  ،۱۴۴ یحیی   سّید  دارابی،  وحید 
۳۵۹ ،۲۷۹

  ،۳۴۵  ،۳۳۵ مّلا جواد  ۳۳۳،  ولیانی، 
۳۶۵

ه

هرندی، مرتضی )علم الهدی(  ۸۰
هگل  ۹۲-۵

همایون ، داریوش  ۱۴
-۵۹  ،۳۵۵  ،۳۴۴  ،۱۷۱  ،۱۵۸ همدان  

۳۸۲ ،۳۵۷
همدانی، حاج میرزا علی نقی  ۳۵۷

هندوستان  ۲۷-۹، ۳۳، ۱۳۱، ۴۴۴، ۴۶۲
هندی، بصیر  ۲۳۶

ی

یزد، بیشتر صفحات.
یزدی، حاجی عبدالجواد  ۱۴۹

و   حّی  حروف  )از  حسین  سّید  یزدی، 
 ،۸۱-۳  ،۷۸-۹  ،۴۷ باب(  کاتب 

۸۶
یزدی، مّلا عبدالخالق  ۲۵، ۵۵، ۱۴۹





but for the Bab and thousands of his followers, such a conception 
was a natural and obvious understanding of events.  The Bab’s 
message was also an answer to the troubles besetting the world 
of Islam, that because of sectarian divisions, and the rise of ex-
tremists, had strayed from its spiritual truths, stumbling from one 
crisis to another, stuck in a dark past instead of striving to build 
a brighter future.  

At a time when there is an active attempt at historical revi-
sionism by the Iranian Government in order to erase the past 
from the collective memory, preserving this cultural heritage and 
familiarization of the Iranian people with these events is espe-
cially important.  This book is a contribution to this end so that 
enlightened thinkers might better appreciate the historical truth 
independent of the false and hateful narratives against the Ba-
bis and Baha’is that certain Shia clerics and their followers have 
spread over more than a century and half. 



Such an analysis is not devoid of historical truth, but it is dif-
ficult to conclude that these circumstances were the only reason 
why thousands followed the Bab and accepted his revolutionary 
messianic claim.  The corruption of the political, social, and re-
ligious space in Iran was nothing new. Furthermore, in addition 
to the fact that the Bab did not apparently provide specific solu-
tions to the problems plaguing Iran, his messianic claims, and 
his tragic execution by the authorities, did not match the popular 
expectations of the Shia faithful who imagined that the Promised 
One would appear triumphant to kill the infidels and tyrants with 
the sword of vengeance and restore and propagate Islam in the 
world.  To the contrary, the Bab’s new religious teachings called 
for moving beyond Islam and the other traditional religions.  His 
message was one of spiritual resurrection and renewal of the di-
vine reality of all religions; religions which with the rapid prog-
ress of the modern world were out of touch with the needs of a 
new age.  The resurrection that the Bab inaugurated was the be-
ginning of a new and unprecedented era in religious history and 
the spiritual evolution of humankind.  It was this remarkable and 
revolutionary leap, with its roots in Iranian culture and mystical 
traditions, that attracted thousands of people to this movement.

Another reason for the speed with which the Babi religion 
spread is found in the exceptional personality of the Bab; his 
superior intelligence and charisma, as well as his enchanting con-
duct, his Christ-like innocence, and above all, his firm conviction 
as to his divine mission and inspired words, and an unshakeable 
belief that no earthly power could stand in the way of his heaven-
ly message.  Such an analysis may be unacceptable to those that 
do not believe in the hand of destiny or unseen spiritual powers, 



INTRODUCTION

This book is not intended to be a comprehensive history of the 
Babi religion.  Nevertheless, its chapters reveal the emergence 
of a new religion in nineteenth century Iran and its revolution-
ary teachings that with the passion and sacrifice of its adherents 
gradually penetrated Iranian society.  Despite more than one and 
a half centuries of violent persecution, this religion not only con-
tinued to exist but also transformed and spread beyond the bor-
ders of Iran in the form of the Baha’i Faith.

The picture conveyed by historians of the Qajar era or by Babi 
and Baha’i historians is an astonishing narrative of the embrace 
of this new religion by a considerable proportion of the Iranian 
people. The question of how, in a time when there were no means 
of rapid communication, the name and the teachings of the Bab 
spread so rapidly throughout Iran and the sacred Shia cities of 
Iraq, has been answered in different ways.  These explanations 
revolve mainly around the economic crisis in nineteenth century 
Iran, the corruption of the Qajar monarchy, the tyranny of the rul-
ers, and disillusionment with the immorality and hypocrisy of the 
Shia religious clerics.  They argue that under such circumstances, 
in search of hope and salvation, people turned to the Bab, espe-
cially when his prophetic claims coincided with the messianic 
expectations of Shia Islam.
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