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 يهایچنان با دگرگون يپهلو شاهرضا تسلطن یانقاجار تا پا شاهنیسلطنت ناصرالد ياز ابتدا رانیا ۀجامع

 یو حت یاز دگرگون یزانم نیا صدها سال قبل، یرو به رو شد که ط هاشهیدر ابزارها و اند يیادو بن رگبز

 تجربه نکرده بود. یزبه آن را ن کینزد

 ریحکومت کند ظاهرا نشان از ثبات داشت اما در ز قرن یمشاه توانست ن نیکه در آن ناصرالد یدوران البته

 يدارالفنون در ابتدا سیأست با .شدیم یدهد یطشرا رییتغ يبرا يجد يیزهاخ نینخست يثبات ظاهر نیا

 نیااو  سلطنت انیو اگر چه تا پا آمد یدپد یراندر ا یدآموزش علوم جد زکمر نینخست شاه نیسلطنت ناصرالد

زمان خطوط  ینهم در خود ادامه داد. تیبه فعال شیحال کم و ب نیاما با ا دش فیتضع روز هب روزمرکز 

را  یکوتاه لیدستور احداث خط ر شاه ینو همچن شد یدهکش اتیوال یربا سا تختیارتباط پا يبرا یزتلگراف ن

 قرن مین یرضا کرمان رزایم ۀهمانجا که با گلول ییعن بردیم یمبه حرم عبدالعظ یتختاو را از پا دیداد که با

 .یافت یانسلطنتش پا

 شنفکرانرو نیو نخست یغرب ۀیشبا اند یانآشنا یننخست آمدیم رانیبه ا ییکه ابزار اروپا الهمان ح در

 خانیوسف یرزاو م وندزادهآخ یفتحعل رزایم خان،ملکم رزایممانند  یکسان .آمدندیم یدپد زین ییرانا

 یدوران دگرگون يناصر ةدور بودند. هدست ینا از ؛را در لزوم قانون نوشت مهکل یککه کتاب  مستشارالدوله

 زیمانند ملکم ن يچنانکه اگر روشنفکر دوران حفظ شده است. نیو اقتدار سنت در ا يحال برتر نیااما با  بود

شاه نظام  یننبود بلکه به ناصرالد سیمانند انگل ياسلطنت مشروطه مقصودش کردیاز قانون صحبت م

نه در تجدد شتابانش بلکه در  يدوران ناصر یتاهم  .دادیم یشنهادرا پ هیمانند روس يمندونمستبد اما قان

 .شدیم یدهبود که در آن د دیجد ۀشیاز اند یکیبار يهاو رگه تجدد يآغازگر

 .یدکش عیو وس یواقع يهایلخط ر او است. يپهلو شاهدوران رضا یرانیتجدد ا يبرا يبعدمهم  دوران

 ینآمدن ا یدپد عبتَ هکرد و ب سیتأسساخت و دانشگاه تهران را  دیجد يهاراه بزرگ بنا نمود. يهاکارخانه
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 ،بدهند رو به رو نبود يمندبداد اما قانوناست یشنهاداو پ بهکه  خانملکم رزایمانند م یاو با روشنفکران یلوسا

 در آلمان بودند. کردهیلتحص ستیمارکس یاران یجنس تق ازبلکه روشنفکران دوران او 

شتاب  ،تجدددوران نیدر ا ،ياصرن ةاما بر خالف دور افتیسنت و تجدد ادامه  يیردرگ شاهدوران رضا در

 .یردتعلق گ دیجد يهاآموزه به باورها و يتا برتر رفتیم یاگرفته بود و گو

 .امنموده یبررسرا  یرانیتجدد ا يدوران مهم برا ود نیمتعلق به ا ینید ۀیشکتاب کوچک دو اند یندر ا من

دو  نیمطالعه در ا است. یشاهکه متعلق به دوران رضا ینیپاکد یو دوم يناصر ةمتعلق به دور تیبهائ یاول

با  مطابقدو  هر .یمآشنا شو یشترب اندکه در آن شکل گرفته ياهتا ما با زمان شودیم سبب ینید ۀیشاند

است  یدو جد یمدر مرز قد شانیهاو آموزه افکارو  اندختهیرا به هم آم دیو جد یسنت يهاشهیاند ،زمان یطشرا

 نیمرزنش يهامانند انسان یینو پاکد یتبهائ .است تهیدر مرز سنت و مدرن کتاب یننام ا یلدل نیمه به

مورد روزگاران  رهم د یمدو را بشناس نیمرزها دارند پس اگر ا يدو سو درکنترل  قابلریغ ومداوم  یحرکت

 متجددانِیغال رااست  تیاول که در مورد بهائ ۀمقال آموخت. میخواه ییزهایچ دیجهان جد ةکهن و هم دربار

 .امیدهنام مشروطه ۀختیبرانگ رانوشته شده  ینیکه در مورد پاکد  يبعد ۀو مقال

باب  محمدیعل دیس ةدربار نوشتن ،بخش آن ینترگفت که سخت دیباپژوهش  نیا يهايدر مورد دشوار اما

 يهانوشته .شدینم دهید یینو پاکد یتبهائ وردداشت که در م دوجو یمورد مشکالت نیبود و در ا یباب ینو د

 مفسران ،العدل اعظم تیو ب يافند یشوق هاء،عبدالب یبهائ یند در ینهمچن اندبهاءاهللا فراوان و در دسترس

 یمبتوان ترتا آسان شودیم باعث زینمراجع  ینا وجود پس .شوندیم یتلقبهاءاهللا  يهاوشتهو معصوم ن یرسم

در دست  يسروک يهاکتاب نکهیابر عالوه زین یینمورد پاکد در .یمده حیرا توض یبهائ يهاباورها و آموزه

 نیا يکسرو البته و تراستفهم لما قاب يبرا شیهاشهیاند یجهو در نت ترکیما نزد به یلحاظ زمان از است او

وجود  يامشکل عمده دینبا ینیپاکد ۀمطالع در ظاهراکرده است پس  انیب زینرا اغلب به صراحت  هایشهاند

 چناناست هم دیو جد یسنت يهاشهیاند یختگیآمکه  ینیپاکد یذات یتخاص لیدله بحال  نیداشته باشد با ا

 دارد. وجود یشهاند نیفهم ا در ییهاگره

قتل  لیدله ب ان،یب ییعنباب  یدکتاب س نیتریاصل است. گرید يابه گونه طیشرا یباب نیدر مورد د اما

 نیکتاب قوان نیااز احکام  یقسمت مهم نیهمچن ،کامل نشد گاهچیه یسالگو دو  یس درزودهنگام او 

 نیا ،بر اساس عمل او توانکند تا ب یداحکومت دست پ بهنتوانست  گاهیچه بابدیس که یدر حال بود یحکومت

و در زندان بود  یارانشدور از  قعموا یشترب ربارانیتا ت ینیآغاز دعوت د ۀباب در فاصل دیس .یداحکام را فهم
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 صبح یعنی باب یدس نیجانش باشد. انیکتاب ب ةکنند ریکه تفس یستدسترس ن دراز او  یسخنان یحت نیبنابرا

خود بهاءاهللا قرار  یبرادر ناتن ۀیسا در يزوده برا بر عهده داشت  یبابنید یرو تفس لیتکم ۀیفوظ که زین ازل

 ۀشاکل وآمد  دیپد يناصراز عصر یشو پ شاهسلطنت محمد در که یباب یند نیهمچن گرفت و فراموش شد.

و  یتبهائ از يدشوارتر یو بررس یلدوران تحل ینا اما ب ۀفاصل به دلیل ؛ستا تجددشایآن متعلق به عصر پ

 سکوت یباب ینو د باب محمدیعلیددر مورد س توانینم زیمشکالت ن ینا وجود با اما .داشت خواهد یینپاکد

 ینکها به دلیل طور خاصه هم ب ودوران قاجار داشته  يشامدهایپدر  یند نیکه ا ییتاهم دلیل بهکرد هم 

 تیباب ةدربار توانیکه م آنجا تا امتالش کرده پس است. تیشناخت بهائ يالزم برا ياشناخت آن مقدمه

کنم و  یانرا ب هاحدس نیکترینزد امشدهناچار به حدس زدن  یوقت ایمقرون به شواهد ارائه دهم  یلیتحل

 وجود داشته است. یگاه زین ینیپاکدو  یبهائ نید ةدربار  نیاز حدس و تخم يناچار نیا البته

از اشتباه  یدو مقاله خال نیاباور ندارم که  وجه یچه که به مگویب یدبا امداده یانکه کار نوشتن را پا اکنون

است  یعبا وقا هالیهمراه کردن تحل يمعناه بلکه ب ستین ییسنو نامهعیوقا يبه معنا ییسنو یختار رایز .است

کتاب  نیکه ا دانمیم ممکن است. یلد واقعه خطا رخ نداده باشد همچنان خطا در تحلو اگر در اصل وجو

 یینو پاکد تیبهائ ت،یاز باب يیرنوشته تصو ینکه ا یدوارمام تنهااز اشتباه باشد و  یخال تواندینم زین ککوچ

 .باشد ترو کم اشتباه تردرست یقبل یرکم نسبت به تصو کند که دست جادیدر ذهن خواننده ا
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 امتیکه ق یوقت بسا و غارب چه گرددیاست مثل امروز شمس طالع م ییوم یامتق ومی«
چونکه اگر  شوندیخود اهل آن مطلع نم شودیم برپا امتیکه ق یدر آن ارض شودیبرپا م
ص  باب نهم از واحد هشتم. .یفارس انیب محمد باب، یعل یدس » .کنندینم یقتصد دبشنون
276 

 

 جددمتانِیغال

 پیش درآمد

 
 
 
 
 

 یعتشر ررا ب یشهمدار اند هانیفق .پرورانده است را یانو صوف هانیچون فق يمتضاد يهاگروه،یرانیا ۀجامع
مشابه  یانصوف یدعقا اما .اندداشته یرانا خیدر تار ینقش مهم امتفاوت از فقه يیردر مس یانو صوف اندنهاده

و  یسثاغوریف ۀلسفاز ف ياگستره. یدد توانیرا م یمتفاوت یدعقا هیصوف یاننبوده است بلکه در م گرییکدبا 
به دنبال  توانینم نی. بنابرایعیتا مذهب ش یتشتو زر یحیمس یی،بودا یند از ،ینوافالطون ۀتا فلسف یکلب
 ،مقاله مورد بحث ینا در. ردتوجه ک انیمشخص از صوف یگروه به دیجامع از تصوف بود بلکه تنها با ییفتعر

 . اندیو بهائ یباب نید امبرانیآن پ یپو در  یغال انیصوف
قاجار شکل گرفت و در  شاهزمان محمد در ،یاجتماع یو با دارا بودن اهداف انهیتصوف غال ۀبا پشتوان یباب نید

 یدهقان يهاو شورش یعتش تصوف، یرهمزمان تحت تاث تیباب سرکوب شد. ریرکبیبه دست ام يناصر دوران
 یخال ییرانا تیهو يهااز نشانه توانستینم یراندر ا آمده دیپد یعنوان جنبشه ب یزن گرید يز سوبود و ا

 نیا ییختگو آم عیتصوف و تش ییعنبه دو عامل نخست داد  یدرا با یهباب آمدنیددر پد شتریالبته سهم ب باشد.
 ییاحسا احمد یخدست شه وران بد نیداشت اما در ا وجود هماز دوران قاجار  یشپ گرچهکه  گرییکددو با 

 شده بود. مندنظام يایشهبه اند لیتبد
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در کنار  دارد دوجو هیکه در جنبش باب یو دهقان یرانیا ،یعیش انه،یصوف يهامتن کوشش شده تا جنبه نیا در
 نیچند ییوستگپ صولکه مح يایاچهمانند در یهباب یامق رایز ستین يزیگر یکردرو ینا از .شوند یبررسهم 

 یدشا .اندوجود داشته یرانا خیتار ةکه در گستر است یمتفاوت يهاشهیاند یوستگیپ بهم حاصل ،رود است
 یکرد که حت یرا دچار انقالب و شورش یرانا یجهباب و در نت یدس رویرا پ يیادجمع ز زین ییختگآم ینهم

 یسرکوب دولت شد. ياز سو یانخشن بابو  دیادامه داشت و منجر به سرکوب شد یباب یند امبریپس از قتل پ
 داد. رخ یرانیتجدد ا يهانشانه نینخستبا ظهور  مقارنشاه  نیرالددوران سلطنت ناص در که
 یباب ۀدرون جامع از د،یجد یافکار غرب هو توجه ب ییاسفشار سرکوب س یرز أمانتو يدر دوران ناصر تیبهائ

 یانقالب ۀیروح یشتر،از سرکوب ب یهباب تیمعحفظ ج يبرا ب بودبا یدس یروانبهاءاهللا که از پ .مدبه وجود آ
 گونه نیاکرد و  بیترک یباب نیرا با د یاز فرهنگ و تفکر غرب يعناصر ،عوض ررا کنار گذاشت و د نیشیپ

 یبهائ یندر د مطالعهرو  نیهم. از ختیاز تجدد آم یرا با رنگ یعیش ۀیاناو تصوف غال آورد. یدرا پد تیبهائ
که  دهدینشان م ینو همچن کندآشکار  رانیا ۀرا بر جامع دیدغرب ج یراتتاث نیاز نخست ياگوشه واندتیم

 باشد و با آن تعامل کند. یافکار و فرهنگ غرب يیراپذ تواندیکجا م تا ییرانفرهنگ ا
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 هیخیشو مذهب یغالیانِاول: صوف فصل

 
 
 
 
 

 شناسیم،یمتفاوت م موجوداترا که به عنوان  ییهادهیپد است و یحقیق صوفیان تنها یک موجود، عتقادا در
واحد در ذات و جدا از ظهورات متکثرش،  ینالبته ا .شودیم یواحد تلق ياز ظهور وجود یلفمخت يهاشکل

موجودات هر یک  یپس تمام شناخت. توانیم (موجودات)یاتتجل یقرا تنها از طر او وشناخت است  غیرقابل
مخلوقات  یتمام منظراز این  .اندشده یدنیآن واحد ناد ةچهر شگرینما کوچک، ییهاخود مانند آینه ةندازدر ا

 یپ دریظهور پ توانیم نگاه نوع یناساس ا بر واحد هستند. یحقیقت ةکنند بازگو ،يبه رغم اختالف ظاهر
زمان در قالب یدر ط یقتحق یک اییک روح  تعبیر کرد چرا که در تناسخ، يمعنو یموجودات را به تناسخ

 یو امامان را یک بیاءان یتفکر تمام ینبا استفاده از ا انی. صوفشودیم یدارو ظواهر گوناگون پد متعدد يها
 پندارندیم نیو امامان پیشین و پس ءیا امام را برابر با ظهور تمام انبیا ینب رپنداشته و از این جهت ظهور ه

 یناز آنجا که ا اما1هستند. یواحد اله قتیاز حق یاتیتجل یاما همگ اندظاهر مختلف چه به اگر یشانکه ا راچ
از  یشناخت یات،تجل یقجز از طره ب ینکهترین شکل ظهور کرده است و احقیقت در انبیاء و امامان به کامل

وند نیز دانستهحلول خدا در لفظ، حرا البته با تسام یشانظهور ا یانصوف پس ست،یممکن ن یواحد اله قتیحق
 قتیبه حق یراه یرامقدسه آن اوهام محض است ز ظاهردون م مییتصور نما ییتالوه یقتحق یکاگر « :اند

 »2اوهام است. دیاست نه و آنچه به تصور ما آ یکه منقطع وجدان یتالوه
 
و  یائیجغراف يهاگرفته شدن تفاوت یدهو ناد امامانو  یامبرانواحد پ یقتبه حق اعتقادنظر داشتن  در با

خود را  هیاز رهبران صوف یگروه تا شدیم فراهم زینفرصت  یندر تصوف، ا شانیا يو ظاهر یخیتار
ه ب نانیا جمع کنند. درا به گرد خو يیاربس یروانپ یلهوس ینو به ا ندینما یو امامان گذشته معرف یامبرانپ

 در .دانستندیم زیا حامل حلول خداوند نخود ر ییبه معنا اندیاله یتجل نتریکامل که ادعا نیا ۀواسط

                                     
 .83جنبش نقطویه، ص1
 .113دور بهائی، ص 2
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مردم  یغال انِیصوف .دندینامیم )گو(گزافهیغال ،داشتند يدعاو ینچن که را یانیصوف یاسالم يهاینسرزم
 ییهایاماز ق .نمودندیم يرهبر زیرا ن ییهایامق یلهوس ینو گاه به ا کردندیخود دعوت م يرا به سو نیمتد

 يیموردر دوران ت هیرهبر جنبش حروف ییمنع اهللافضل یامبه ق توانیم داد، رخ یراندر ا شانیا ۀلیکه به وس
در مورد او  اهللافضل روانیبود. پ يو باور به تناسخ معنو یانهبرخواسته از نگاه صوف زیاو ن يدعاو اشاره کرد.

 :اندسروده نیچن
  يو شکل مهد یحچو مس نطقش

 و صاحب زمان است  يهاد او
 و خضر است  یمم و هم کلآد هم
 است دانیبخاتم و فضل غ هم

 او ذات همه او را صفاتند  
 3همه جسم و او چو جان است. ایاش
 نیا ییدایبازپ ۀینزم تهسخنان و افکار بود. و الب نیبر هم یمبتن یزباب در دوران قاجار ن محمدیعل یدس امیق

به  یراندر ا انهیصوف-ییعش دوران قاجار تفکر لیاوا . درفراهم کرد هییخقاجار را مکتب ش ندر دورا هایشهاند
 یقتیحق يرا دارا امامان یث،او با استناد به احاد درآمد. مندنظام ياشهیبه شکل اند یاحسائ مداح یخش وسیله

واحد ناشناخته وجود داشت و هر  يخدا کی یاحمد احسائ یخنگاه ش در4.دانست نشیواحد و علت و منشأ آفر
اساس امام را خالق جهان  نیاو بر هم .شدیو امامان نسبت داده م اءیخداوند قابل شناختن بود به انبآنچه از 

را بر اساس  یقتحق ینا  خیش واو بود  قتیامام بلکه حق یمقصود نه وجود جسمان ینجاالبته در ا .دانستیم
 یدهآفر یزچ راز ه شیو امامان را پ یاءانب قتیحق ییعن یت. در نظر او خداوند، مشدینام »تیمش« یعهش یاتروا

 5شده است. انجام تیمش ۀواسطه و خلقت جهان ب
یرا ب یشانا انیم یخیو تار يظاهر يهاتفاوت ،امامان يبرا يواحد معنو قتیبا قبول حق ییاحسا احمد خیش

 طیو شرا یمسئله همزمان با فقر عموم ینا نمود؛ هموار ،يتناسخ معنو يادعا يکرد و راه را برا تیاهم
 را فراهم آورد. یغال انیصوف ةدوبار شیدایپ ۀنیزم ،ییاسس وبنامطل

 قه. 1260سال  در دانست. تیمش یرا امام غائب و تجل خود ،ییخباب بر اساس حکمت ش دیس يزوده ب
اعتقاد  ینبر هم یهتک با ،يیرازش محمدیعل دیس ،يدرست هزار سال پس از وفات امام حسن عسکر ییعن

 انه،یتفکرات غال يمبنا بر ق،ه. 1264خود را باب و سپس در  زمان نیدر ا يخود را آغاز نمود. و ییندعوت د

                                     
 .319،ص،حروفیه3
 فلسفیه،سوال دهم. ۀرسال4
 هشتم.فلسفیه، سوال ۀرسال5
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 کرد. یموعود معرف يرا به صراحت مهد خود
 

 باب میو تعال یزندگ دوم: فصل
 
 
 
 
 
و در  یدد میمذهب بود تعل یخیش ییعابد که مال خیملقب به ش یدر مکتب معلم یدر کودک محمدیعل دیس
خود با  یینظر دا یرشهر ز نیبه بوشهر رفت و در ا یپانزده سالگ در را آموخت. یو عرب ید او مقدمات فارسنز

بندر بوشهر  نیچنهم وجود داشت؛ یسهو کن یساکل ینچند زمان در بوشهر نیدر ا فنون تجارت آشنا شد.
از مراکز تجمع  بوشهر گر،ید يواز س اما6بود. ییو محل رفت و آمد تجار اروپا یخارج يهاتجارت خانه يدارا
 7بود. زیمذهبان ن ییخش

بوشهر  یاصل یتخصوص« نوشته است: نیچن يقاجاردر مورد بوشهر عصر  شییراندخ عبدالرسول
به  محمدیعل دیس 8»بود. ییگراو سنت یینوگرا ةو شکنند ثباتیب ینینشاز هم یناش »تعارض«يقاجار

در بوشهر، به  انیحضور اروپائ ۀواسطه او ب ناهمگون پرداخت. تایروح نیا يبه معاشرت در فضا یجتدر
 یحکه نصا انگار یروانش،پند به پ یانهمانطور که بعدها در ب است؛ را مطالعه کرده ینعهد یاربس تمالاح
اصالح خواهد  یزبا چه چ اشدنمک فاسد ب اگر ید،هست ینشما نمک زم« :کندیرا تکرار م ونیبه حوار ییسع
توقع نداشته  يوجه اجر و مزد یچمردم آن شهر به ه از ید،خارج شو اهللارام غیتبل يبرا يدر هر شهر. . . دش

تا  دیخود را هم بتکان يهاکفش گرد د،یشویکه از آن شهر خارج م یو هنگام یدو طعام طلب نکن غذا د،یباش
 »9.یدطور خارج گردهمان یدچنان که طاهر و منقطع وارد آن شهر شد

و آنکه  امبریجز پ ياعتراف و طلب بخشش از گناهان را نزد هر فرد ،یفارسیانِباب در کتاب ب یدس نیهمچن
 نیاست و ا یحیاز رسوم مس یبه گناهان نزد مقامات روحان اعتراف10ممنوع دانسته است. دهد، هاجاز یامبرپ

                                     
 .31بوشهر، ص تاریخ 6
 .351حضرت باب، ص 7
 بوشهر، ص سی و دو. تاریخ8
 .76االنوار، ص مطالع9

 .524هفتم، صواحد چهاردهم ازباب10
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 است. یند نیتوجه او به آداب ا ةنشان دهند ینهمچن و تییحبا مس ابب دیس ییحکم نشان آشنا
از  یکه به تازگ زیبه صنعت چاپ ن یفارس یانِدر کتاب ب نکهیا یغرب باب به تجدد یدمظاهر توجه س گرید از

آن  به»11بهو االمر الچاپیف«عنوان ارا ب یانفصل از کتاب ب یکآمده بود اشاره کرده و  رانیاروپا به ا
 ياز برا يعذر گرید ینو بعد از ا ...یانب دراپ باب آنکه اذن داده شده چ ینملخص ا« :استاختصاص داده

را به  انیهر کس تواند که ب ینزد آن باشد که به آن مذکّر شود...ول ییانعنداهللا در آنکه ب ماندینم ینفس چیه
  »12اون تا آنکه مالک گردد چاپ خوب آن را يبهتر است از برا سدیاحسن خط نو

و به نوشتن  یافت انهیصوف ییخلق و خو يذهبان بوشهر به زودم ییخبا ش یشترمعاشرت ب یقطر از باب دیس
گرم  يهوا در او شد. مشغول یکش اضتیبه ر نیهمچن و آوردياست رو عرفااذکار که از عادات مرسوم 

 13.دشهم متهم  یدبه پرستش خورش یلدل ینو به ا ستادیایآفتاب م یرو در ز رفتیبوشهر به پشت بام م
 خیکه پس از ش یرشت کاظم یدکربال با س در کربال ترك کرد. بوشهر را به قصد یگسال ستیبباب در  دیس

او  سخت را ادامه داد. يهایاضتچند بار مالقات نمود و همزمان ر ،بود یدهرس هیخیش ياحمد به مقام رهبر
دگاه خود در همان زا یسالگ و پنج یستتا آن که در سن ب ازگشتب یرازسال از کربال به ش کیپس از حدود 

قیام  مذهب بودند. ییخش زینکردند  يرویپ يیرازش دیکه از س ینکسا یننخست یا یونحوار کرد. تیباب يادعا
در  داشت، ودوج یکه در عقاید باب شروع به ظهور کرد و این ترکیب همانطور یترکیب یشکل دین به14باب

 .شدیقوانینش نیز دیده م
 نیداز احکام  یاو در برخ يریگداشت و منشأ آسان انهیصوف ياهیروح ییخمذهب ش یرتحت تاث باب دیس
و  دادهبه واجبات نشان ن یکه صوفیه چندان توجه چرا ،دانست گرایش ینبه ا وابسته توانیم یزن را یباب

سال قرار  پانزدهدختران همچون پسران  يباب سن بلوغ را برا دیس15.اندبوده اعتنایامور ب یناغلب نسبت به ا
که از نخستین حواریون او بود  یجوان و عارف زن العین،را فسخ کرد. باب به طاهره قرة ابحکم حج داد و

 هایوارد شوند و بدون حجاب بر صندل نبه زنان اجازه داده شد...که در میان مردا العین5ة5اي قر« نوشت:

                                     
نماید و کند و به عربی تمام میکه گاهی به فارسی سخنی را آغاز می طوريه فارسی آمیختن عربی و فارسی به یکدیگر است ب ِباب در کتاب بیانسید ةشیو11

اند که این ادبیات خاصش تمسخر کرده و گفته است. سید باب را به دلیل بینیم که حروف فارسی چاپ را در عبارت عربی آوردهبالعکس. در این مورد نیز می
نگاشته مسلط بوده و خود را از اساس مقید به دهد به آنچه مینوشتارش نشان می ةو تحصیل درست و منظمی نداشته شیودانسته اما اگر چه ادستور زبان نمی

 است. دانستهرعایت دستور زبان مرسوم نمی
 .274هشتم، ص هفتم از واحد، بابفارسیبیان12ِ
 .251باب، صحضرت13
این صفت از  شود.اهللا به معنی دري است که به روي معرفت خدا گشوده میاهللا دارد که یکی از صفات ائمه است. باببابۀ اشاره به کلم . باب به معناي در،14

زي با اختصاص  این صفت به خود و ادعاي بابیت، در ابتداي دعوت محمد شیرابابها) سید علی العلم و علیحدیث مشهور پیامبر اسالم برداشت شده (انا مدینه
 توانست به شکل نیابت از امام نیز تعبیر شود.پهلو به این واژه داد که میخود نوعی معناي دو

 
 .114زهد و تصوف، ص 15
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 16»نشینند.
 95مشابه با آن را  یو ذکرهای یابه هللا رتکرار ذک آنست که باب، یروشن تصوف در شریعت باب تأثیرات از

تا جایی به آن اهمیت  صوفت اهل مرتبه در هر روز واجب ساخت و تکرار اذکار نیز از مرسومات صوفیه است.
 نیهمچن17شده است. ینسبت به نماز و سایر عبادات شرع يآنها به ذکر گفتن توجه بیشتر نزدکه در  اندداده

 کی یکس ینکها زاست ا عبارت صیتخلو  دارد »صیتخل«عنوانه ب ی،فصلیفارس یانِباب در کتاب ب یدس
 18طور مداوم تکرار کند.ه آنرا ب وخدا باشد  یاز اسام ییکذکر و  یکمتوجه به  روز شبانه
 یند آمدن یدسهم در پد نیبود و بزرگتر ییخو مذهب ش عیتش ریأثباب تحت ت دیس ۀشیدر اند صوفت البته

را  یفارس ِانیکتاب ب یعنی یباب یینکتاب آ نیتریاصل توانیم یحت دارد؛ عهدهبر یعیش يباورهارا  یباب
که  یارتز یندر ا .کنندیقرائت م غایبرا خطاب به امام  یارتز ینا انییعش دانست. سیآل ارتیبر ز یشرح

 ...»ینهد یانو د اهللاباب یا یک...السالم عل« شده است: خطاب »اهللاباب«با لفظ غایبامام  صراحت،ه ب
 یانِباب در کتاب ب یدس .گردندیبه جهان بازم يدر هنگام ظهور مهد یعهکه امامان ش شودیداده م تشهاد
به باور او مقصود از  کرده است. ریتفس يمعنو یرا به تناسخ و آن رفتهیامامان را پذ رجعت(بازگشت) یفارس

البته عموم  در جهان است. یعهامامان ش یقتجدد حقبلکه ظهور م ستیاجساد امامان ن یینبازگشت ع رجعت،
 یناما ا دانندیم نییشبا همان تجسد پ شانیبازگشت ا یعنیامامان  یینامامان را بازگشت ع رجعت ان،ییعش

 یرتفس یتقابل یعهش یثو احاد یاتاست و روا یعتو اهل شر عهیش يفقها ریتفس از رجعت، يظاهر یرتفس
 یادبا عبارت اول و آخر  یعهاز امامان ش سیلآ یارتگونه که در ز همان خود دارد؛ در زیرا ن یو عرفان یباطن

 ییخمذهب ش ریامامان است که موافق با تفس يبرا يو ابد یوجود ازل یدال بر نوع ،و آخر اول ینشده و ا
ما اعتقاد و بازگشت ش یداول و آخر (امامان)شما19« :داندیم نشیآفر ۀو واسط یاله تیمش یتجل ار مامانا

 .»ستیدر آن ن یشک چیاست که ه یدرست
 یگواه یزن ... و دوزخ بهشت، یزان،م صراط، )،ریقبر(ناکر و نک ۀچون مالئک یصحت مسائل سیآل یارتز در

 یرشرح و تفس به یارت،موجود در متن ز یبترت مانبه ه انیکتاب ب يابتدا در همباب  دیشده است و س
در هر  راطمراد از ص« است: نوشته گونهنیامورد صراط  درجمله  از ته است.کلمات پرداخ نیا یاطنب يمعنا
از  یشانآورده و ا مانیبه نظر بر او ا بدون استماع کلمات، یو امر او بوده...و بعض )یامبر(پاهللا ظهور یزمان

                                     
 .171تاریخ جامع بهائیت،ص 16
 .43زهد و تصوف، ص 17
 .230هفتم، ص چهارم از واحدباب18
19»اَنتُملُّ وفیها...االَو یبتَکُم حقُّ الرجعاَنَّ ر رُ واآلخ.« 
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 20»صراط گذشته اقرب از کاف کن به نون آن.
قابل توجه است. ساختن بقعه و حرم یباب یندر د یزن یعهفرهنگ و رسوم ش ریاثت عه،یش يبر باورها عالوه

 یدفرمان داده بود که نبا ابب دیس گذاشته است. یفارس ِانیبر کتاب ب یجالب ریأثامامان ت يبزرگ برا يها
به  ینبماند مگر نوزده بقعه و حرم باشکوه که متعلق به او و هجده مومن نخست نیبر زم يابقعه

 االرکانو مستحکم انیالبنیعو رف اساسیکه در عالم وجود ممکن است عال جها دررا به منته آنها«21اوست.
 هاو آنچه در بقاع قبل و متعلق به آن یندو نور آنها را آراسته نما یشو آرا یبو ز ینتبنا کنند و از هر گونه ز

 22.»ینانندا ینهکه آنان بع یراز شودیبقاع م نیراجع به ا یاست همگ
 در »نشستن بست«مطابق با رسم نیو ا استقرار داده زیرا محل امن و پناه گرفتن ن هاهعبق ینباب ا دیس

او را رها  ببرد؛ پناه یمکان مهم دولت ایبه حرم  یمعنا بود که اگر مجرم نیبه ا ینیبست نش قاجار است. ةدور
 شود. خارج محلآناز  که ینکنند تا زمان یرشکرده و دستگ

 
 رانیدر ا یباب یناما از آنجا که د اندشکل گرفته یعیش ۀانیبر محور تصوف غال یباب نید يهاچه آموزه اگر
سال تقسیم به  ،یمثال در تقویم باب عنوانبه  .شودیم یدهدر آن د زین یو زرتشت ییرانا یاتخصوص آمده یدپد

ا را میان ماه هجدهم و باب این روزه ماند،ییا پنج روز از تقویم بیرون م هارچ و23شودیروزه م 19ماه  19
 ی. این چهار یا پنج روز باقافتندیو ضیافت اختصاص  یمهمان هنامید که ب هاءنوزدهم گذاشته؛ آن را ایام 

یداشت و به آن گاهنبار گفته م جودو شدیروزه تقسیم م یکه به دوازده ماه س زین یمانده در تقویم زرتشت
 دیس این، برو جشن بود. عالوه  ضیافت یبه برپای مخصوص ،یبابهمچون تقویم  یکه در تقویم زرتشت شد

نوزده روز آخر سال را مطابق با ماه رمضان و در نتیجه نوروز را برابر با عید فطر قرار  یباب ماه نوزدهم یعن
 داد.

 ماناو ه است. یدباب به خورش دیدانست توجه س یرانیرا ا آن ۀیشر توانیکه م یباب یند یصخصا یگرد از
شد  یدمتهم به پرستش خورش دیکشیآفتاب بوشهر م یردر ز ستادنیکه با ا ییاضتر به دلیلطور که ذکر شد 

                                     
 .48دوم، ص فارسی، باب دوازدهم از واحدبیان20
 .513.ص  چهارمسیزدهم از واحدباب21
 ششم. ةماد دوم،قسم چهارم،باب بهشت،هشت22
است: نزد بابیان مقدس است؟ پاسخی مبسوط داده 19ر این سوال که چرا عدد اند. کنت دوگوبینو در برابتعریف شده 19. بسیاري از احکام بابی براساس عدد 23
است و آن هفت کلمه یا حروف هم عبارتند از مشیت، اراده،  وجود آمدهه هفت کلمه یا هفت حرف ب ۀوسیله تجلیات و بروزات الوهیت که بعالم عبارتست از «

(حی) را قرار داد. زیرا حیات در آن واحد هم منبع و هم حاصل این هفت  ۀکلمه یا حروف خالقه باید کلمهفت قدر، قضا، اذن، اجل و کتاب ... اما در رأس این 
حساب ابجد هشت است و مقدار عددي حرف (ي) ده است که چون با هم جمع شوند عدد هجده به ه قوه است و باید دانست که مقدار عددي حرف (ح) ب

کند یعنی گردد و کلمه حی شکل (اَحی) را اختیار می) حاصل می19دي (الف) هم با این مجموع اضافه شود عدد (آید و چون واحد یعنی مقدار عددست می
 . 270در آسیاي وسطی. ص  ۀمذاهب و فلسف» دي ذات احدیت است.مبین عد 19گیرد که عدد دهد و باالخره باب چنین نتیجه میکه حیات می چیزي



15 
 

فرمان  یفارس انِیبباب در کتاب  دیمورد پرستش بوده است. س یزرتشت ینمهر در د یزدبا نام ا یزن یدو خورش
 حال ینا با24کرد. یانب دیتوح ةرا دربار یو اذکار خاص یستادا یددر مقابل خورش دیداد که در روز جمعه با

از خداوند بوده  یلیاو تمث يبرا یدو خورش دهیپرستیرا نم يو ماد یعیطب يباب موجود یدروشن است که س
 کندیم یتکه مقابل شد حکا قدرینهم تمرآ ثَلمومن را م ثَلشمس فرض کن و م ثَلحق را م ثَلم« است:

یرغ ثَلاز او و م که هر چه شمس بر او اشراق کند امکان تعکس در او  کنفرض حجر ثَلمومن را م
باب به  یدس یشگرا ینشده است. بنابرا یهتشب یدخداوند به خورش یزن انیصوف یتمام یانم در25.»یستن

 اخذ شده است. انهیصوف ۀیشاز اند دیداشته باشد شا یرتشتز یتاز آنکه خاص یشب یدخورش یشستا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 .052صهفتم، هفدهم از واحدباب24
 .72آیات، ص منتخبات25
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 یاشتراک مرامو  یباب نید :سوم فصل
 
 
 
 
 

به  بتنس یبلکه معرفت بخش انهیاول نه اهداف عمل گرا ۀدر مرحل هایند شتریمانند ب یباب نید يهاخواسته
آنها  یو در تمام ستین یخال يویدن يهابه شکل کامل از جنبه ییند یچه الح یناما با ا است یجهان قدس

 يهااز جنس خواسته یباب یند در يیودن و یاهداف اجتماع نیظاهرا ا دارد.وجود  یاجتماع شیگرا یوعن
 .است26مزدك ینیآ
 يدر زمان ظهور مزدك شکاف اقتصاد .دایران ظهور و رشد کر در ،یساسان يدر زمان امپراطور یمزدک نییآ

ساختار   یلدل مسئله به نیاز ا یبخش .کردیاقشار و اصناف مختلف مردم را از یکدیگر جدا م ياگسترده
که  یمکرر نظام يهاو شکست یاپیپ يهایخشکسال ی،زمان قحط نیبود و در ا یحکومت ساسان یطبقات

 ي،اقتصاد دیشد يپس مزدك در مقابل نابرابر .کردیم یدمسئله را تشد ینا کشور شده بود، بیموجب تخر
جل عالم را  و عز يخدا«ویش شمرد: خ ینیرا از اصول آ و آن درا خواستار ش مردمبرابر ثروت میان  تقسیم

 27»مباح است. يقدر حاجت وه است و هر کس را ب میانهمه آد يآفریده است و مال و نعمت برا همه يبرا
بروند و هر مقدار گندم  یسلطنت يخود فرمان داد که به انبارها وانمزدك به پیر براساس همین فکر،

                                     
گانه انگاري زرتشتی انگاري زرتشتی و بدبینی مسیحی بود. مانی از دو. آئین مزدکی ریشه در دین مانوي داشت. مانویت ترکیبی از تناسخ بودائی، دوگانه26

انقالب نهفته بود اما تولد و رشد  ۀگی زمینی نطفنسبت به زنددانست. در بدبینی تفسیري تازه ارائه داد، او ذات جهان ماده و زندگی زمینی را شر و تاریکی می
را با  اي ساخت و آنتازه ۀمزدك مذهب مانوي را وارد مرحل«نویسد: این انقالب با ظهور مزدك رقم خورد؛ چنانکه رحیم رئیس نیا در کتاب از مزدك تا بعد می

 . 4ص » شعارهاي اجتماعی انباشت.
 .5از مزدك تا بعد،ص 27
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و  یمواجه شد به او پاسخ داد که در وقت گرسنگ یدشاه ساسانبا اعتراض قباد پا یقتو و بردارند. ندنیازمند
 گندم را در انبار نگه داشت.  يهاکیسه نباید ،ينیازمند

 پادشاه يا یدادگر باش اگر
 انبار گندم نیاید به کار در

 یکزنان شر و ها،اموال را مباح کرد و تمام مردم را در مال«اعمال مزدك نوشته است: فیدر توص یشهرستان
 28.»باشندیم یکدر آب و آتش و علف شر نانکهچ ساخت؛

 یتقسیم برابر ثروت خواهان ،ییعطب رعالوه بر تقسیم برابر نان و اشتراك در بهره بردن از عناص مزدك البته
 يمزدك در تعطیل شدن حرمسراها ۀرا به خواست یاز آئین مزدک شاین بخ ینیز بود.گروه دیگر(زنان)

وجود داشته  زین شعی يهاینیآ یدر ایران نوع هک گویدیاما تفسیر دیگر م .اندردهک تفسیراشراف  شاهان و
و  گرفتیرا روابط آزاد م آن يگسسته و جا وتاهک یمدت يبرا ییزناشو يهاپیوند هاینیاست که در این آ

در این  یمزدک یند براینبنا29خاص نبود. یزمان ةازدواج در خارج از این محدود محری ةالبته این مسأله شکنند
ضرورت خانواده را تشخیص  یند نیا ایگو را انتخاب کرد. یو تملک جنس یمیان کمونیسم جنس یمورد راه

 .کردیرا  آزاد م یجنس روابط یخاص یزمان ةهر ساله در محدود در آن، موجودتعدیل تملک  ياما برا دادیم
دانست. تفاوت مهم  يمروزو مشابه با کمونیسم ا مونیسمک از جنس ياز منظر توانیمزدك را م يهاخواسته

در مقام  مزدك کمونیسم را در قالب اعتقاد به خداوند، است. یمزدک مبودن کمونیس یمیان این دو اما اله
 است. یو علم یکه کمونیسم معاصر غیر دین حالی در کرد،عرضه یپیامبر و به عنوان تعالیم اله یک
به شرکت در مناظره جبورمزدك م از جانب حکومت صورت گرفت. يیدك، سرکوب شدپاسخ به قیام مزد در

از  يیادپس او و افراد ز مقرر شده بود. یششکست برا یشاز پ کهیبا موبدان شد در حال یساختگ يا
 يبرا توانست یحت )يمیالد 245(در عیوس يکشتارها 30کشته شدند. مجلس مناظره، يانتها در روانش،یپ

 يافول این امپراطور ينیز برا يآغاز ۀاما نقط ساسانیان بازگرداند؛ بهرا  يظاهر اقتدار ،یطوالن یمدت زمان
 يامپراطور نیعملکرد ا پاشید. فرو )يدمیال 651اعراب( ۀبا حمل تیدر نها یساسان يشد تا آنکه امپراطور

 .دیتداوم بخش یان اسالمدر دور یمزدک يهاامیجدید عرب الگو شد و همین مسئله به ق يهادولت يبرا
 

 يروهاین ان،یرانیاست و ا یمزدک ۀشیندآب،علف و آتش از مشخصات ا یعنی یعیمردم در عناصر طب اشتراك
یم یاشتراک ای ینام مزدک با یست،لفظ کمون یوعو ش رانیبه ا یغرب دیجد یماز ورود مفاه شیرا تا پ یانقالب

                                     
 .427الملل، ص یحتوض28
 .99آسیایی،ص ادیان29
 .229روزگاران، ص30
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 يبه علما خواهانکه بر ضد مشروطه ياان قاجار در نامهپادشاه ینواپس زشاه ا یعلمحمد یحت .شناختند
تا زمان  انییرانکه  ا دهدینشان م نیکرده است و ا یمذهب معرف یرا مزدک یرانا انینجف نوشته انقالب

 انیکه ما بالحس و الع یتعال شهداهللا«: اندمزدك نداشته یینانقالب به جز آ زا يتصور مشروطه انقالب
 ۀمملکت و اغاث یوناجابت روحان زو ا میکن یهمراه رانیمذهبان ا یبا بدعت مزدک یناز ا شیکه اگر ب مییدد

سلطنت  لیدر اوا 31»و دولت هر دو خواهد بود. ینانقراض د یخما تار عصر ییم،تغافل نما تیطبقات رع
مرام « ا لفظب یسمبه مجلس فرستاده شد که در آن از کمون هاستیمبارزه با کمون يبرا یقانون یزرضاشاه ن

جز در شکل ه انقالب را ب انیرانیاست که ا يو در دوران پهلو جیتدره بپس تنها  32شده است. ادی»یاشتراک
 و فتر ادهایرواج داشت از  انییرانا انیسال در م صدها که »یاشتراک«ةآن شناختند و آرام آرام واژ یدکمز

 آن شد. ینجانش سمییالو سوس یسمکمون دیجد يهاواژه
مساوات  شیگرا ۀنشان نیربود و بزرگت يگریو اشتراک یدنبال تحقق کمونیسم مزدکه ب زین یببا یند اظاهر
 یباب یعتو آتش در شر خاك باد، آب، ییعنو فروش عناصر چهارگانه  یدباب ممنوع شدن خر نییآ ۀطلبان

از فضل  اسمهجل عالم ندخداو«مردم بود:  ۀآب و علف و آتش متعلق به هم زین یمزدک نییاست چنانکه در آ
 یدنخر یانو حالل نفرموده در ب دهیخود من اجل مخلوق خود عناصر رباع را آفر یتناهیوجود ال یمتناه یرغ

ظاهر فروخته گشته  ناریده خلق ب یزندگان ۀیاست ما یف...چه حیانب در مودهفر یو فروختن آن را بل نه
در مورد او  ،شاه بود ینپزشک ناصرالد یهباب امیکه در زمان ق ادوارد پوالك 33»از آن تمتع بردارند یمخلوق دن

 نوشت، یبه زبان عرب یکتاب ید،نام نیالداست خود را باب یمطلع یدکه س رقهف ینگذار ا یانبن« نوشته است:
 و یاتح یدکه تجد یمتعال نیاموال و امالك را ملک عام دانست و زنان را کامال آزاد خواند...ا منکر قرآن شد،

 ییروانشهرها پ یرو سا زنجان اردستان، مازندران، راز،یدر ش يزوده است ب یانمزدك روزگار ساسان نید ۀادام
 34».افتی
 رییتغ یرانا یطشرا سرعت هاست چرا که پس از او ب انیرانیا یمزدک یامق ینباب رهبر آخر یدمنظر س ینا از

دارد آشنا  یعلم ۀکه جنب سمییالو سوس سمیباب با کمون دیتجدد افتاد. البته س ۀدر ورط ییرانو ا یرانکرد و ا
نیست که اظهار  یبرکس« :کردیم یغرا تبل طلبانهمساوات يهادهیا يآورنید ۀاسطوه نبود و همچون مزدك ب

 الدولهمیزع 35»مالکیت نماید زیرا که مالک کل شئ به استقالل خداوند است و او است احق به ملک خود.

                                     
 .276ص  2تاریخ بیداري ایرانیان، ج 31
 .192ایران بین دو انقالب، ص 32
 .531نهم، ص یازدهم از واحدبیان، باب33
 .240پوالك، ص  ۀسفرنام34
 چهارم. هفدهم از واحد بیان، باب35
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بر اموال خود  یهیچ کس تسلط ینوشته است که در شریعت باب االبواب باب تاب مفتاحدر ک زین يیزتبر
در مجلس  العین5ة5قر طاهرهو  36کند. یدر آن بدون اجازه و نظارت حکومت تصرف توانستینداشت و نم

دیگر از  یمردم و محروم بودن برخ یبعض نزد اما تمرکز سرمایه« :خواندبدشت، در همین مطلب خطبه
آنست تا تمام مردم در آن اشتراك داشته  ياست. زیرا مال برا يآن اصل و اساس هر فتنه و فساد ازستفاده ا

آن را به خود اختصاص  یکس ایدآن را احتکار کند، نب یآنها درگردش باشد، نباید کس میانباشند و 
36»دهد.

3738 
روشن به این مسأله  يامتون بابیه اشاره رد داشت؟ جودو یزنان نیز در دین باب ۀبرابر و عادالن یمفکر تقس آیا

نوشته است، وجود این گرایش در دین  5نقطۀ الکاف کتاب5که بر  يادر مقدمه براون اما پروفسور ردوجود ندا
است که در مورد  یییاهوه ینه،شاهد و قر نیا 39شواهد و قرائن، محتمل دانسته است. یرا به علت بعض یباب

را  یدر روابط جنس یتمجلس، محدود یندر ا هایکردند که باب اسلمانان ادعم .تادمجلس بدشت اتفاق اف
بدشت معترض بودند. اما آنچه از حوادث مجلس بدشت مسلم  یعبه وقا یزن هایباب یبرخ یحت و اندبرداشته

نمود و نگاه دییأباب عمل طاهره را ت یداگر چه س یناست تنها برداشتن حجاب توسط طاهره بود. همچن
از  ترمحدود اریبس یباب نیدو جنس در د ینب وابطر حال یندانست اما با ا یزرا جا گرییکدمرد و زن به  دنکر

و هشت کلمه نباشد  یستاز ب یشب یگانه،کرده است که سخن زن و مرد ب یهباب توص یدامروز بوده است؛ س
دانسته  کترینزد يرا به تقو یتمحدود یناجازه داده اما ا یزرا ن یشترصحبت ب وماگر چه در صورت لز و

 40است.
 یانِکتاب ب هشتم از واحد پانزدهم و آن در باب شودیم دهید یجنسحکم نامتعارف  یکتنها  یهمتون باب در

و  یدخداوند را بگو دیبماند که توح یاز او باق يواجب است هر کس متأهل شود تا فرزند« :41است یفارس

                                     
 .172ص االبواب، باب مفتاح36
طور که  راموش کرد که در آیین بابی احکامی نیز وجود دارد که ظاهر آن موافق با تجارت و در نتیجه در موافقت با انباشت سرمایه است. همان.البته نباید ف37

هجدهم از  ببا» است امروز ما بین ایشان. (رسم)دأباذن فرموده خداوند تجار را در تنزیلی که « سید باب در کتاب بیان ربا را حالل نموده و نوشته است:
ویژگی این « طلبانه از جنبش بابی است نیز به این مسأله چنین پاسخ داده است:. محمدرضا فشاهی که در تالش براي تحلیلی مساوات174پنجم، ص  واحد

هاي غیر مذهبی هاي جنبشهاي الحادآمیز قرون وسطایی، برخی هستهجنبش{جنبش بابی}در حالت مرزي آن است که در عین شباهت کامل به جنبش
هاي دموکراتیک و لیبرال دوران و عناصر قیام قرون وسطایی قیام دهقانی و فقراي شهر، عناصر .بدینسان در این جنبش، سوداگري بعدها را نیز با خود دارد..

 .1واپسین جنبش قرون وسطایی در دوران فئودال.ص»با هم در آمیخته است. آغاز شونده،
 

 .118ص  االبواب، باب مفتاح38
 .53، ص الکاف نقطت39
 .278هشتم، ص  دهم از واحدفارسی، باببیان40
یمنعهما عناحدهما مایظهر منذلک و انفی اُنّ فرض لکلّ احد اَن یتأهل لیبقی عنها من نفس یوحداهللا ربّها و البدّ اَن یجتهد فی«متن عربی چنین است: 41

 .285ص » الدین...یدخل فیاالقتران لمن الالثمره و الیجوزلاَن یظهر عنهذلک حلَّ علی کلِّ واحد باذن دونه 
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 با )و شوهر زن(باشد بر هر دو ياز فرزند آور یاز آن دو نفر مانع ییکدر  مساله تالش شود و اگر یندر ا یدبا
 یباب نیکه مومن به د یبا کس یکیحالل است و البته نزد يآورفرزند يبرا )یجنس یکینزد(گرییکداجازه از 

با  يآورفرزند يبرا تواندیداشته باشد م میعق يکالم، زن اگر شوهر ینمطابق با ا ...»یستحالل ن ستین
به نظر  مرتبطدر عناصر چهارگانه  يگریحکم با اشتراک نیدر ظاهر ا جز شوهرش همبستر شود.ه ب يمرد

 یجنس یتممنوع شده است مالک زندیکه به اجتماع ضربه م یتیمالک ییعگونه که در عناصر طب همان د؛یآیم
 جامعه نشود. اتیح ۀبه ادام بیآس یقطر نیو از ا يآوراست که باعث عدم فرزند دهش رفتهیپذ ییتا جا زین
 

 هیباب یروش انقالب چهارم: فصل
 
 
 
 
 

ظاهرا این  را از اساس انکار کنیم، مسلم بدانیم و چه آن یرا در شریعت باب یجنس یسمکمون چههرحال  به
به حکومت در مرکز توجه این  یابیو دست یمساوات طلب ینوع يبرا تالشروشن است که  سألهمقدار از م

جهاد در  حکم نبوده است؛ از همین رو ممکنجز با جنگ  زین ییهاچنین خواسته يگیریار داشته و پقر ئینآ
 یداخل قسمت(و عراق عجم مازندران خراسان، جان،یآذربا ماند. باب فرمان داده بود که فارس، یباق یآئین باب
 یانب ینبه آئ ینتصرف مومنبه  دیبا )...ینقزو بروجرد، قم، کاشان، همدان، شامل اصفهان، رانیفالت ا

داده  اذنو تنها  شدیم یباب خال یند روانیبه جز پ یینهر د یرواناز پ ستیبایم هاینسرزم نیا42.یددرآ
نافع  انیرانیا يکه  تجارتشان برا ییتجار اروپا ییعن )انییحمس :یل(اهل انجالف شده بود که حروف کتاب

که تجارت با آنها سودمند  یدر صورت یزن یگرد یاناد ینبه مومن ینداخل شوند. همچن هاینسرزم یناست به ا
 43ورود داده شده بود. ةاجاز باشد،
 دانستیرا نجس م یاناد یرباب اهل سا دیس ي،در جهاد و جداساز یدحکم شد یناست که با وجود ا روشن

حکم نجاست کفار و باب از  دیالبته س 44برشمرده شده است. یمانا مطهرات، نینخست یباب ینچنانکه در د
انتقال  و اطهر، اهللا ةواژ مانند اسماءاهللا، تکرار ان،یباتیاز آ يایهآ یانفراتر رفته بود و ب یزن یمانمطهر بودن ا

                                     
 پنجم. ةدوم، ماد چهارم، قسم بهشت، بابهشت42
 .249هفتم، ص  شانزدهم از واحد فارسی، باب بیان43
 .168پنجم، ص  چهاردهم از واحد فارسی، باببیان44
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باشد نجس است  يدر دست کافر یلمثال چون گُ .دانستیم یاءاز مطهرات اش زیرا ن یبه باب یباب یراز غ یءش
ه ب مطهراتکه تمام  است چرا یامبرمطهر، پ ینپس بزرگتر .شودیك مرا به دست مومن دهد پا آن چونو 

نگاهش از مطهرات به  یحت ییعنو تمام آثار او  امبریپ ی،باب یندر د گونه ینا .اندحکم او مطهر شده ۀواسط
ند مان يداد و در مورد امور یمانیا یاز اسالم به مطهر و نجس مفهوم یدترو شد یشترباب ب ید. سدیآیشمار م

به  هینجس را کنار گذاشت و تنها توص ةاست، استفاده از واژ یعرف يو سگ، که ناپاك بودنشان امر یمن
 45نظافت کرد.

 
 ياسابقه زیکتب و آثار ن يو حکم جهاد، همواره امر به نابود یگرکه در کنار نجس دانستن ملل د طور همان
داده  که در نوع و زمان خود حکم  یباب ریغ يهاکتاب یتمام يباب هم حکم به نابود دیدارد س یطوالن

او نوشته شود نظر کن از  ینو د راهللاآنکه در اثبات ام اکل کتب الّ محوامر شده بر « است: یقابل توجه اریبس
نزد ظهور فرقان کل  یعنداهللا ول ناگر چه کل حق بوده و م یهدر کتب سماو اهللاآدم تا ظهور رسول ومی

حکم به ارتفاع آن شود چگونه است حکم  يدر نزد هر ظهور اهللایکتب منسوبه ال که ییمرتفع شده...در جا
 46»کتب خلق.

که  چرا ماندیم پاسخیرا نابود کند همواره ب یباب ریغ يهاکتاب یتمام خواستهیباب واقعا م یدس یاآ نکهیا
بودند سراسر به جنگ  افتهی یقدرت اندك هایهم که باب یو البته در زمان دیساجرا نر ۀهرگز به مرحل یباب یینآ

داد که  الاحتم توانیم اننوشته است ام يیزچ شانیا يسوزاز کتاب یمورخ یچبا حکومت گذشت. ظاهرا ه
و کتاب یرتفس حکمت، اصول فقه، فقه، نندما یهایبلکه تنها در باب کتاب کتب یحکم، نه شامل تمام ینا

 شتبردا یزن گونه ینا توانی. مساختندیم راایران در عهد قاجار  ۀجامع ینید يهایهپا کهبوده  يگرید يها
بوده  یفرهنگ دیتجد یباب به نوع یدس لیداشته و نشان تما ییکنا ۀجنب یطور کله کرد که حکم فوق ب

در هر ظهور خداوند دوست « :بخشدیرا قوت م ییکنا يداللت بر معنا حتمالوجود دارد که ا یعبارت است.
 یهر نفس دفعه یکو دو سال  یستجهت امر فرموده که در هر دو ینشود از ا یدجد یءکل ش که داردیم
در  نیو همچن 47»عطا کند. یآنکه به نفس یا یزددر ماء عذب ر ینکهخود را از کتب مجدد کند به ا ملکیما
را نابود  یکتاب هرگزا{کتابا ابد نَّاَنَّ ال تَخرقُ یآمده است: (ف یفارس ِیاناز واحد نهم کتاب ب یزدهمس ابب

به  ینباب از مسلم یدس فصل، نیدر ا کرده است. یباب نابود کردن کتب را نه دی،که ظاهرا س 48})دینکن

                                     
 دهم. از واحداول  پنجم و باب پانزدهم از واحد باب45
 .190فارسی، باب ششم از واحد ششم، ص  بیان46
 .522فارسی، باب اول از واحد هفتم،ص  بیان47
 318ص 48
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از وقار خارج  گاهیچکه ه خواهدیم یانو از باب کندیم یتشکا یشهاپاره کردن و نابود ساختن کتاب دلیل
رسم شود و  یشانا یاننابود ساختن کتاب در م نیمانند مسلمرا پاره و نابود نکنند چه بسا که  ینشده و کتاب

که  یزن امبریآن پ يهابا کتاب هیباب ياز سو یتو در نها برسد )اهللاظهرهیمنپس از باب{ یامبررسم به پ ینا
 .شود رفتار گونه یناست هم ندهیمقدس آ يهاکتاب

 یاذن داده نشده که کس« کرده است: ینه یزرا ن گرانید يهادر کتاب اجازهینگاه کردن ب یباب حت دیس
و چه کتب  یهو چه حساب یهبسته چه سر باز چه کتب علم حال چه سر چیدر ه ینظر کند در کتاب کس

یوقت حالل م اذن دهد او را که آن ایاو را  ياال هر وقت که داند رضا یبعض يسو هب یمکتوبه بعض
چون قطع  یوجود دارد. احکام کمتر خشن، نیقوان يشیراز مدمحیدر شریعت سید عل یطور کله ب 49.»گردد

حذف شده  یوجود داشت در شریعت باب یمشابه با آن که در شریعت اسالم واعضاء، شالق زدن، سنگسار 
 بود.
منع از  -2 ينقد يهاجریمه -1وجود نداشت:  بیشتر اتکنت دوگوبینو در شریعت باب دو نوع مجاز ۀگفت به

 50.)یجنس یکینزد(اقتران
که در قالب  یداد، او با حکم خرج همالطفت ب یشخو یعتباب نسبت به احوال کودکان در شر نیهمچن

محمد معلم  يا« پنج سال را ممنوع نمود: یرز کانکود هیتنب نوشت، )خود یکودک معلم(عابد خیخطاب به ش
 51»است. یقرق یارقلب من بس یراز منما، هیتنب یاز پنج سالگ شیمن مرا پ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 ششم. هجدهم از واحد باب49
 .291وسطی، ص مذاهب و فلسفه در آسیاي50
 .140ص حضرت باب،51
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 یباب نیدر مورد د يجمع بند پنجم: فصل
 
 
 
 
 

 یند نیا يگریرانیالبته ا بود. یکمذهب اشترا و يگریرانیا ،یعیش ۀانیاز تصوف غال ياملغمه باب آئین
 نیبه هم برده است. یراثزرتشت به م یند زا زین را ياهزاره ۀیشباب اند یدو س ستین یباب میقومحدود به ت

 طرح کرده است.  يعسکرهزار سال پس از وفات امام حسن ستخود را در یِیندعوت د سبب
به طور  یسالگ یسدعوت خود را آغاز نمود و در  يهازمزمه یو پنج سالگ ستیبباب که در  محمدیعل دیس

 یه و نطقبه او عطا فرمود یخداوند قدرت« کرد: یوح يادعا زیموعود خواند، در ادامه ن يصریح خود را مهد
قرآن کالم  یکمقابل  یددر هر شب و روز که فصل ننما سدیسرعت بنو يدر منتها یعیکه اگر کاتب سر

 52.»گرددیظاهر م
آمد. باب با  واهدخ يداد که پس از و گرید يیامبرندانست و وعده به ظهور پ یامبرپ ینخود را البته آخر او

طور ه و البته ب کردیم یاد یامبرپ ینا از )خواهد ساخت ارککه خداوند او را آش یکس(اهللا ظهرهی عبارت من
که فضل رسول قدر همان« بود: انیپایدر جهان ب امبرانیو ظهور پ یاله یتمش یاتباب تجل دیس يبرا یکل

 یسقسم در ظهور بعد و بعد و ل نیقدر فضل قرآن است بر کتاب قبل  و هم همان ییساست بر ع اهللا
 53»لیاهللا من تعط ییتجل لما المراهللا من حد و ال

                                     
 .129چهارم، ص دهم از واحد بیان، باب52
 .79و  78سوم، ص  چهارم از واحد فارسی، باب بیان53
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او را هدف  یحیبار اول که فوج مس در شد. اعدام یزتبر در یو دو سالگ یسن س در ي،دعاو ینهم یلدل به
 گلوله به طناب خورد که او را آزاد ساخت. کیاصابت نکرد و تنها  يبه و ياگلوله چیه کرد، ربارانیگرفت و ت

 یرباراندوباره ت گرید یفوج ۀیلو به وس افتهیپناه جست اما او را  یربارانمحل ت کینزد یباب در اتاق یدس
 54.بود ماندهکه صورتش سالم  یگلوله تنش را سوراخ کرد در حال یستب از یشبار ب ینا کردند،

یهمچون صوفیان سخن م او ،مقابل دربه علم کالم نداشت.  یتوجه چیه خود، ياثبات دعاو يباب برا سید
 يهاو کتاب رفتیپذینمعلم کالم که تکلم خداوند با انسان است را  يادعا نیتریباب اصل دیس. گفت

 اءیالبته انب بلندشان نزد خداوند منسوب به خدا شده است. گاهیجا به دلیلکه  دانستیم اءیمقدس را سخن انب
ازل لم تذا« بود: یاله تیمش یهم تجل شانینبودند بلکه جسد خاک یباب فقط موجودات جسمان دیس يبرا
ینم یدهد یتاست و چون که در مش عبر حالت واحده بوده و هست و کالم در مقام خلق و ابدا زالیو ال زلی

مخلوق خداست و  یناول تیمش 55.»گرددیم اهللایکالم منسوب ال ینجهت است که ا یناز ا اهللاال شود
که جهان  نیدر عالم تکو یکیدو سو دارد  یتمش نیاو خلق کرده است و البته ا ۀطواسه را ب یزخداوند همه چ

است که  یخی،همان سخنان حکمت ش سخنان ینا .کندیرا بنا م یعتکه شر یامبرانپ در ییکو  ندیآفریرا م
 یاشد و  یدهاز همه موجودات آفر یشاسالم پ یامبرپ کنندیم انیکه ب ییاتروا است؛ یعهش اتیبرآمده از روا
 ق شده است.خل یعهامامان ش جهان از نور

 یقلب را که در برابر کالم اله شوعو تواضع و خ دانستیعارفان شهود را دلیل ایمان م چونباب هم دیس
 دانستیاشاره به آغاز زمان رسالت خود م زیرا ن یاو قیامت قرآن .گرفتیم مانیا یدرست ۀنشان شود،یایجاد م

 :انددر همین جهان در دوزخ زیهشت و کافران به او ندر ب یینزم یدر همین زندگ یو معتقد بود مومنان باب
جنت  رد کس در ظل اثبات مستقر شد، و هر اهللا ظهرهی من ومی یاست ال ینار اله ررفت د یکس در نف هر«

پس از مرگ  یزندگ به ،یقرآن امتیقاز  یرتفس ینوجود ا باباب  دیس 56.»اهللا ظهرهی من ومی یاست ال یاله
یخداوند عالم عز سلطانه امر م کهکه در وقت موت او شود اال آن ستین ینفس یچه«باور داشت: زین

قدر ذکر ه از جنت و افق امنع از رضوان جا دهند و ب ياعال ل...که او را مرتفع ساخته تا آنکه به محدیفرما
ه او در مورد البت 57»نازل فرموده. یانحزن بعد از موت اگر مومن بوده به آنچه خدا در ب یدنخواهد د ءیش

 ۀبوده باشد و تنها جنب یجسمان تواندیبهشت نم یناست و ظاهرا ا نداده یحیچندان توض يبهشت اخرو
 دارد. يو معنو یروحان

                                     
 .116االبواب، ص باب مفتاح54
 .25فارسی، ص  بیان55
 .24دوم،ص چهارم از واحد بیان، باب56
 .43دوم. ص  نهم از واحد بیان، باب57
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نظر :«گفتپاسخ نیچن طلب معجزه داشتند يکه از و یو به مسلمانان نمود و نبوت يدین آور يباب ادعا دیس
احتجاج فرموده شما هم تأمل  اتیآ یرغه  ب خدااثبات نبوت رسول گاه خداوند در مقام در قرآن هر یدکن
 58.»ییدنما

 
 

 

 
 ينگرو نهضت روشن صهیونیسم مدیه،اح ششم: فصل

 
 
 
 
 

در میان  احمدیهبه نام  يافرقه ،بود گسترشحال  دردر ایران  یکه دین باب قرن نوزدهم و در حالی در
جهاد و تبدیل  مدر اسالم ایجاد کرد که مهمترین آن رفع حک یاین فرقه اصالحات هند پدید آمد؛ نمسلمانا

تئودور  يجنبش صهیونیسم را به رهبر از یهودیان، یبخش قرن نیهمهمچنین در  59بود. یآن به جهاد تبلیغ
 نکنعا یقدیم ياسرائیل را در حدود مرزها کشور ن،جنبش در کمتر از یک قر اینهرتزل آغاز نمودند که 

بود؛  نگشتهآن  تحققرومیان هرگز موفق به  يخداوند پس از استیال که ياوعدهبنابراین  .دوباره پدید آورد
 60.پیوست وقوعه و با حکم سازمان ملل ب یجنبش مردم ۀوسیله این بار ب

 قرن يهاشهیانددر  ریشه ،باعث شد راادیان  يدر فضا یو تحرکات راتیکه در قرن نوزدهم چنین تغی يتفکر
 ایمانوئل ،ينگرمدافعان و مفسران روشن زتریناز بار .شدیمنامیده  ينگرروشن قرن که اشتهجدهم اروپا د

و قرون گذشته را دوران  نساناین فیلسوف قرن خود را دوران بلوغ ا است. یکانت فیلسوف بزرگ آلمان
و قیمان خود  رستاندنبال اطاعت از سرپه اغلب  ب هاکه در گذشته انسان گفتیاو م بشر نامید. یکودک
 تااما با طلوع قرن هجدهم زمان آن رسیده  که در آن سهم زنان از مردان نیز بیشتر بود؛ يامسئله بودند،

                                     
 .65آیات، ص  منتخبات58
 .39اسالمی، ص فرهنگ فرق59
 .74ص  2بشر،  ج دینیۀ تجرب60
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که انسان در این  چرا ؛تنها با اتکا به عقل خود قضاوت کنند یزندگ یو اجتماع يدر مورد مسائل فرد هاانسان
انسان  ینبنابرا گوناگون آشکار کرده است. يهان علوم و دانشپدید آورد با یدن،خود را در اندیش یقرن توانای

 برتر را مالك قضاوت قرار دهد. يموجود یو نه امر صغیر، يدیگر نباید مانند موجود
ها درمان این بیماري ياو برا ةاما به عقید .دانستیم یرا ترس و تنبل یبلوغ عقل سر موانع بر ترینمهم کانت

خویش را بدون  فهمسرانجام بتوان  تا کرد؛ اندیشیدنسپس تمرین خود تن داشت؛نخست باید شجاعت دانس
 هدایت دیگران به کار برد.

محدود به قضاوت  يامر یکند که خوداندیش اثبات کرد تا به فردریک کبیر(امپراطور پروس) یسع کانت
برخالف نظر  ماا 61واهد گرفت.قرار نخ یپادشاه ماند و در برابر اطاعت از نظام دخواه يو وجدان فرد یدرون

 قابلهدر م ينگرروشن ریتأث تحت پس دنبال آورد؛ه ب ااز قیمان ر یسرپیچ يفرد تفکر درقدرت یافتن  کانت،
این  باشکل گرفت.  کیدموکرات يهاحکومت امهمشروطه و در اد یپادشاه يهامطلقه، نظام يهابا سلطنت

با  یپادشاه يهاعالوه بر نظام ينگرنهضت روشن بنابراین .ندبود یآسمان یانچون خدا یزن گاه حال قیمان
 يعقالنیت فرد یدرون ةالحاد نمایند را ترویج کرد. حادمقابله برخاست و در مقابل، ال به زین یدین يهاآموزش

 یندگدر نتیجه پس از کانت بیرون رفتن دین از ز احترام به عقالنیت افراد بود. یبیرون ةنمایند یو دموکراس
 کانت در قرن نوزدهم، وطنمکه نیچه، فیلسوف ه طوري به خداوند شدت گرفت؛ ةخاطر یوشافراد و فرام

 داد. قرارمرگ خدا  ۀرا اندیش اشيدستگاه فکر يهاهیاز پا یکی
صهیونیسم و احمدیه  حضورو  ختدین در اجتماع را کمرنگ و محو سا حضور يتا حدود ينگرروشن بسط

 یحت مسأله این اگرچه است؛ ينگراز نهضت روشن یسلوك دین يیرپذیراهد بر امکان تأثدر قرن نوزدهم ش
متولد شد و رشد  وزدهمقرن ن ياروپادر  یحال. صهیونیسم در ردگوناگون دا يهایاد شده شکل وارددر م
 یدانیاله همزمان يو بود. بردهمندلسون بهره  یمانند موس یهاییهودیت در قرن هجدهم از چهره کهکرد

با آن در ينگرنهضت روشن يیهودیت از ابتدا بنابراینبود.  ينگرو از نویسندگان مدافع روشن يیهود
با صهیونیسم  بافته شد. ییهودیت با تفکرات قرن نوزدهم پوداز تار و  یو صهیونیسم همچون فرش ختیآم

بودند تا آنها را به  ین در انتظار مسیحپس یهودیان که تا پیش از ای امت یهود به ملت یهود استحاله یافت؛
بسیار با  يادر فاصله احمدیه ۀفرقمقابل اما  در .شدندیپیشگام این حرکت م ودکنعان بازگرداند اینک خ

 یاین تأثیر همان جایگزین پذیرفت، دمحدود از جهانِ جدی يغرب متولد شد و در نتیجه تأثیر نحوادث جها
 يهاسلسله جنبش ۀادامدر قرن نوزدهم هم  یباب ینآئ ظهور .دبو یسالمبا جهاد ا يفکر ۀتبلیغ آزادان

 غرب متجدد را در این آئین یافت. از یمحدود تأثیرات یبه شکل توانیم حال ینا با اما بود، یغالانِیصوف

                                     
 .53نگري چیست؟ صروشن61
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 بهائیت شیدایپ هفتم: فصل

 
 
 
 
 

قرن  هانآگاهانه با ج یدر تعامل یسع که برآورد سر يدیگر ینآئین باب د روناز د یاز شکست دین باب پس
ملقب به بهاءاهللا بود  ينور یلاین آئین جدید حسینع مؤسس داشت؛ ينگردوران روشن يهاو ارزش ینوزدهم

 62بهائیت نامیده شد. يهمین لقب و ساسا کرد بر ارائهکه  یآئین و
ا نامش در میان حواریون یا نخستین ایمان ام (بهاءاهللا) در ابتدا از پیروان سید باب بود،ينور یحسینعل

توسط  یسالگو هفت  ستیب در ،یگذشت سه ماه از آغاز دعوت باب ازپس  اهللابه او نیست بلکه بهاء رندگانآو
در مجلس بدشت که در آن اکثر دوستان  اهللاحال بهاء نای با به این قیام آگاه و مومن شد. از مبلغین، ییک

ساختند حاضر بود  داطور کامل و قاطع از اسالم جه را ب یشتند و در آنجا دین بابحضور دا يشیرازنزدیک سید
 یتیموقعخود  یجهت اشرافیت خانوادگ هب یاندر میان جمع بدشت او. دشمجلس ملقب به بهاءاهللا  مینه درو 

پس از  ءاهللابها6364دولت بود. ۀاهل قلم و از حسابداران خزان زا ينور بزرگکه پدرش میرزا چراممتاز داشت 

                                     
 از ابتداي دعاي سحر شیعه برداشت شده است. .ظاهرا لقب بهاءاهللا62
 . 5تر رفته و او را از دودمان سالطین قدیم ایران شمردند. حضرت بهاءاهللا. ص . البته بهائیان بعدها در ستایش از اصالت خانوادگی بهاءاهللا پیش63
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دست ه را ب بابیاناز  یگروه يرهبر باب و نزدیکانش توسط حکومت قاجار، محمدیسید عل شدنمقتول 
 .کرد ياتازه ۀرا وارد مرحل یباب دین ،یالله ظهرهی من يگرفت و سپس با ادعا

 ازپس  چنینهمدر اواخر حیات سید باب و  ه.ق رخ داد. 1266شعبان  27دستور امیرکبیر در ه باب ب قتل
در این نبردها پیروان باب در ابتدا  پدید آمد، یدولت يو قوا بابیانمیان  یتیرباران شدن او چند جنگ پیاپ

به پذیرفتن  مجبور ،یشجاعت بسیار نشان دادند اما سرانجام با محاصره شدن توسط ارتش قاجار و بروز قحط
کار مظهر آن است  ینمهر شده فرستادند و ا رآنق«عام شدند:  قتل م،یدروغین صلح شده و پس از تسل ةوعد

مشهور خاص و عام است و به  هیقاجار یکه طرف کال از مجازات بخشوده خواهد شد. هرچند که عهد شکن
ها جنگ یقتل سید باب وسپس خاموش با».  65.ندیگوی) مي(قجرهیاز سر کنا یقرآن ینبه چن یلدل ینهم

شاه  نیبه جان ناصرالد يسوءقصد یجوان باب سه ق،ه. 1268در آنکه  تا شبح آرامش به کشور بازگشت؛
شاه  يبه بازو ییکسپس  شدند، یکبه شاه که سوار بر اسب بود نزد یکپ یلدر شما یشانا دادند. یبترت

 و سر ببرند، یدهکش یناسب پائ ازبود که شاه را  ینقصدشان ا دیشا 66.یدکش رونیچاقو ب يگریساچمه زد و د
 یباب یند روانیاز پ ياشاه فرمان به قتل عام گسترده نیناصرالد حادثه، نیبه دنبال ا شدند.البته موفق ن و

واقعه  نیبهاءاهللا نیز پس از ا از جمله طاهره به قتل رسیدند. یباب يتهران بیست و هشت تن از روسا در داد.
پس از  اما6768بود. یاو باقبسته شد که تا آخر عمر اثرش بر گردن  نیآهن يریزنج باافتاد و  هچالبه سیا

 بود. هیسفارت روس يهاتالش اهللا،بهاء یِرهائ سبب شد. دیعتب انیاز باب يآزاد و همراه عده ا چهار ماه،
ترور شاه  يدر ماجرا اهللاکه آشکار شد بهاء یزمان و کرد،یم يرییگرا پ انیزندان ۀمحاکم یانجر یهروس سفارت

از  نیهمچن یپرنس دالگورک 69او کرد. يبر آزاد اصرار )یلگورکدا پرنس(روس ریسف نداشته است، یدخالت
 70گرفت. یشرا پ دراه بغدا اءاهللاقامت کند اما به یهدعوت کرد تا در روس اهللابهاء
شکست خورده محسوب  یقیام گرید یباب نید سرکوب، و کشتار ه.ق به دنبال چند سال جنگ،1269سال  در
بابیان به همین  اندك در میان اکثریت مسلمان بودند. یمنفور و اقلیت ییهابه آن نیز چهره مومنین و شدیم

جهاد و حکم نجاست سایر  حکم همچنانبا این حال  دلیل نه در ایران و نه در تبعید احساس امنیت نداشتند؛
زنان نیز بغض  ردر اموال و اتهام اشتراك د یاشتراک مذهب بود. یباققوت خود  براقوام در شریعت آنها 

                                                                                                                      
 .127ماجراي باب و بهاء، ص 64
 .314سفرنامه پوالك،ص65
 .180االبواب، ص باب مفتاح66
 .127ص قان،ای67
 . 14دانند. اصول دیانت بهائی، ص هاي وحی بر بهاءاهللا را، همین زمان، در سیاهچال تهران می. بهائیان نخستین طلیعه68
 .815االنوار،ص مطالع69
 .895االنوار، ص مطالع70
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متهم به قرآن  به علت وجود حکم به محو کتب، یانباب ینهمچن .دادیافزایش م یشانرا نسبت به ا مانانسلم
 یعنیاهللا، ظهرهی خود را من او نمود. يامبریپ يبابیه ادعا يحفظ بقایا يبهاءاهللا برا بنابراین بودند. يسوز

را که موجب خشم  ینیانادعا قو نیا ۀلیوسکرد و به  یباب به ظهورش وعده داده بود معرف دیکه س يامبریپ
 الرقاب به چهار کلمه متمسک اول فضرب رینو منک معرضین«: ردحذف ک یباب یعتاز شر شدیمسلمانان م

این چهار  یاله ۀحال از فضل و اقتدار کلم .احزاب يفنارابع  و ياخر و ثالث اجتناب از ملل کتبحرق یو ثان
پس بهاءاهللا حکم نجاست سایر  71»د و این چهار امر مبین از لوح محو گشت.سد عظیم از میان برداشته ش

عصر  يعلما« خوانده شود: دیمف يهاکرد که تنها کتاب هیتوص حکم به محو کتب، يملل را برداشت و به جا
ابتدا و  که از لفظ یعلوم تا خود و اهل عالم از آن منتفع گردند، یندعلوم نافعه امر نما یلناس را در تحص دیبا

و  انددرس حکمت مشغول بهعمرها  رانیا ياز حکما ياکثر نبوده و نخواهد بود. دیگردد مف یبه لفظ منته
منظور ه باب ب دیس يبرا )هاگردن زدن :الرقابضرب(جهاد »72.ستینبوده و ن یعاقبت حاصل آن جز الفاظ

 یاناز م یزرا ن هاانفرم ینبهاءاهللا ا .بود )احزاب يفنا(یگرد یانبه اد نیاز معتقد یباب يهانیکردن سرزم یخال
 ییعن یاز همه آرمان دین باب ترمهم اما تبدیل کرد. یاحمدیه جهاد را به جهاد تبلیغ ونبرداشت و همچ

 وجود نداشت. یاشتراک يهاآرمان غیتبل يبرا یامکانکه بدون جنگ  چرانهاد.  ناراشتراك در اموال را ک
 ياو به جا 73نوشت و در آن بیان کرد که این گونه افکار را رها کرده است. شاهالدینناصر به يانامه بهاءاهللا

مجلس و سلطنت مشروطه را  یلکرد تا تشک یهتوص شاهینناصرالد به ،یاشتراک ۀجامع ماندنبال کردن آر
سلطان  حضرت ةاالرادآن که حسب یستهشا الکن و الزم و واجب، یو اصول قانون ران،یا ياز برا« :یردبپذ

 به آن متمسک، زیعظام واقع شود. . .حال آنچه در لندره امت انگل ياعالم و امرا يعلما حضرت اهللا،دهیا
 »74است. ینکه به نور سلطنت و مشورت امت هر دو مز چه د،یآیخوب به نظر م

کنار  او رفت.باب را پذی یاز شریعت ترکیب یایجاد کرد قسمت عظیم یکه در دین باب یبا وجود تحول بهاءاهللا
 ينور یینعلحس تأیید کرد. بود، یعناصر ایران يرا که حاو یبتقویم با و يربو ۀمعامل جواز نهادن حجاب،

به همراه  شدیآن توجیه م ۀوسیله مهدویت باب ب که )يمعنو تناسخ(جعتر همچنین اعتقادات غالیانه را مانند
 نیرا برتر یدر برابر کالم اله یمانند باب تواضع قلب و د،اساس این اعتقادات که افکار صوفیانه بود حفظ نمو

و صراحت کالم سید  یاهداف انقالب ییعن یباب دین یکردرو وبا این حال بهاءاهللا اساس  ایمان شمرد. دلیل

                                     
 .92دریاي دانش، ص 71
 .22دریاي دانش،ص72
 .952ص  بهائیت چگونه پدید آمد،73
 .59دریاي دانش،ص74
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خودش را  نیو همچن 75.دانست )ینامام حس يِمعنو تناسخ(ینیاو خود را رجعت حس را کنار گذاشت. يشیراز
 ینگسترده در د راتییدست به تغ يدعاو نیا ۀلیوس بهکرد و  یمعرف )اهللا ظهرهی (منیباب نیظهور موعود د

 آورد. دیرا پد یبهائ انتیو از درون آن د هزد یباب
 یانرا در زم نکرده بود هر چند آن نییتع )اهللا ظهرهی من(يبعد امبریظهور پ يبرا یباب زمان خاص دیس

 قتیحق ۀبه نقط یقکل تصد یدوقت شود با ره یراهللاغ ستیظهور نه الم بع یکس« :دیکشیانتظار نم کینزد
 76.»نرسد )بعد یکسالهزار و  دو(از فضل او است که تا مستغاث دیجا آورند اگر چه امه ب یو شکر اله یندنما

ال تا حداقل هزار س یحطور صره ب را کرد و آن یسرا تأس دیجد یند بعد، سال ستیاز ب ترکماما بهاءاهللا 
 77خواند. دروغگو رانبوت شوند  یزمان مدع نیا انیپااز  شیکه پ یدانست و کسان یدارپا

شنکردند تا افکار دوران رو یسع نانش،یکرد؟ او و سپس جانش یبهاءاهللا چه چیز را جانشین آرمان دین باب اما
 نید یانقالب ۀیروح نیگزیانسان بود را جا یو جهان وطن یخوداندیش ،يبه آزاد میل ،يباورکه عقل ينگر
که  شد لیمستحدیگر  یآئین بهبه کل  یباب نیو د وردآ دیپد را ینگرش تغییرات بزرگ نوع نیاکنند که  یباب

 نام گرفت. یتبهائ
-1آن دو نشانه بیان کرد:  يرا دوران بلوغ بشر نامید و برا دجدی دوران ،یمانند متفکران قرن نوزدهم بهاءاهللا

اتحاد در زبان که با نزدیک شدن جوامع -2ر علوم و صنایع که درحال رخ دادن است. پیشرفت حیرت انگیز د
 یتمام دربنابراین او اختراع یک زبان جدید و یا تعلیم یک زبان دوم  78به یکدیگر در آینده رخ خواهد داد.

به  یفسدر این صورت هر ن یناهل عالم به یک لسان و یک خط مز عنقریب«مدارس جهان را الزم شمرد: 
 79»توجه نماید مثل آنست که در بیت خود وارد شود. يهر بلد
 تفسیر يبرا يروحانیون را حذف کرد و انتخاب افراد ۀشریعت خود طبق در ها،حذف قیم آرمان همانند بهاءاهللا

بهائیان هر شهر در  بتدابدین صورت که ا سپرد. یعموم مومنین بهائ بهجدید را  نینقوانین و وضع قوا
 ۀمحفل همان وظیف این کنند؛یشهر را انتخاب م یمحفل روحان ينفر اعضا 9خود  میاناز  آزاد، یتخاباتان

 یمحافل روحان انتخابات .گیردیو تدفین را برعهده م طالق مراسم ازدواج، ياجرا تبلیغ، یجزء یعن نیونروحا
یک کشور صورت  يشهرها یروحان محافلدر میان  زین یاما هر ساله انتخابات شودیم یدشهرها هر ساله تجد

 ينظارت بر محافل شهر یمحفل مل ۀوظیف د؛شویم یمحفل مل ينفر اعضا 9که موجب انتخاب  گیردیم

                                     
 .251ص راي باب و بهاء،ماج75
 .99فارسی، ص  بیان76
 .44الکاف، صه نقط77
 .189اقدس، بند 78
 .17دریاي دانش، ص79



31 
 

مجلس  يآن اعضا ۀوسیله که ب گیردیصورت م یدر میان محافل مل یتبار نیز انتخابا سال یک 5 هر است،
 کندینظارت م يو شهر یاین مجلس هم بر محافل مل 80.ندشویم انتخاب )العدل اعظم بیت(بهائیان یجهان

مجلس  ینا سدر رأ البته .دهدیوضع قوانین جدید را انجام م ةو تفسیر قوانین کهن به عالو ینو هم تبی
 خواهد بود. يو ینانمتعلق به بهاءاهللا و پس از او متعلق به جانش مقام نیا رد،یگیقرار م یئبها ۀجامع يرهبر

و این مجلس در انتها به  روندیاندك اندك از میان م یمل يهااست که حکومت ایناعتقاد بر یهائدین ب در
 يبنابراین بهاءاهللا برا 81طور همزمان دموکراتیک و االهی است.ه تبدیل خواهد شد که ب ییک حکومت جهان

 بخشید. یاله یمومنین ارزش يو دین به رأ يفکر بلوغ عیتجم
نیز ظهور خود را قیامت دین باب،  بهاءاهللا ه.ق در تبعید از جهان رفت. 1309در سال عصر جدید  پیامبر

صراحت معاد ه او ب مومنان به خود را هم اکنون در بهشت و کافران به خود را هم اکنون در دوزخ دانست.
 پس از مرگ سخن گفت. یروحان یزندگ ياز بقا را منکر شد اما یمانجس

 دهینام یو از آن پس بهائ یرفتندرا پذ اهللابهاء یالله ظهرهی من يادعا ،يرازیش محمدیعل یدس یروانپ شتریب
 .دندرا انکار کر اهللابهاء يو ادعا هشد جمع ازل، صبح هب ملقب ،ينوریییح یرزاگرد م به هم ياشدند اما عده

انتخاب شده  یباب ۀجامع يرهبر يباب برا محمدیعل یدس یتوص در بود اهللابهاء یناتن برادر که ییحیرزایم
و زعامت  یینجانش نعنواه را انکار نکردند بلکه ب آن یزن انیبود که بهائ یهیچنان بد آن یینجانش نیا بود.
 آثار باب پرداخت. یلو تکم یربه تفس انیباب يدر دوران رهبر ازل صبح 82جلوه دادند. تیاهمیرا ب آن ،یاسم

کرده بود که شامل نوزده واحد و هر  یطراح نیرا چن یفارس انیاب بکت یعنی یباب نیآئ یباب کتاب اصل یدس
اما او تا باب دهم از واحد نهم  .شدیباب م 361کتاب شامل  نیا واحد شامل نوزده باب باشد پس در مجموع،

 را کامل ازدهمیتا باب نوزدهم از واحد  یزازل ن صبح کهسپرد  ازل را به صبح آن لیننوشت و تکم شتریرا ب
 یانباب یعو سر یدسرکوب شد ماند. نوشتهنا شهیهم يبرا یفارسانیب یانیهشت واحد پا یعنیکتاب  ۀیبق وکرد 

 آن داشت که يو جهاد یانقالب اتیخصوص با یباب نید لیتکمالبته  کامل شود. یباب نیآئ مانع شد تا یحت
 معنا بود. یب ازل صبح ۀلیوسه ب د،یو تبع ینیدر حال گوشه نش هم

 از ظهور آن گذشته، یزمان اندک که یرا در حال یباب ینکه چرا د کردندیبه بهاءاهللا انتقاد م ازل صبح روانیپ
و عدم  و زمان، طیشرا یدرست بود اما دگرگون یباب یناعتراض هر چند از منظر د نیا منسوخ کرده است.

 آرام آرام از طرفداران صبح لیدل نیبه هم و ساختیمحق م را بهاءاهللا ن،ییشدادن به روش پ دامهامکان ا
 افزوده شد. یانبهائ یتجمعه کاسته و ب ازل

                                     
 . 31د. اصول دیانت بهائی، ص شونتوانند عضو محافل شهري و ملی العدل باشند اما میتوانند جزء اعضاي بیت. زنان نمی80
 .87دور بهائی، ص 81
 .234اقدس، ص 82
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 پس از بهاءاهللا یتبهائ هشتم: فصل
 
 
 
 
 

پدر را  راه وشد  یبهائ ۀرهبر جامع کرد، بهاءملقب به عبدال از وفات بهاءاهللا فرزندش عباس که خود را پس
نکته تأکید  اینعبدالبهاء بر  دهد. يشرح و بسط بیشتر اوده توسط کرد تا به اصول بیان ش یداد و سع دامها

نوع  يهابشر نیازمندي ۀو محدود گذشت يدر مراحل بدو آنچه«کرد که بهائیت دین دوران بلوغ جهان است: 
محدود  يدیگر از آن مراحل بدو انانس زیرا دیتجدد و بلوغ برنیا ةاز حوائج دور ساختیم برطرف انسان را

 83»جدید یابد. یجدید فائز گردد و احکام يقوا است و باید امروز به فضائل و گذشته
ساله به اروپا و آمریکا  سه يسفر واز بند تبعید رها شد  يمیالد 1909با انقالب ترکان جوان در  عبدالبهاء

 1914ر د ،یماه پس از بازگشت او به عثمان هشت پرداخت. یو تبلیغ دین بهائ یآنجا به معرف در کهکرد 
در  سیاز ارتش انگل یبخش ۀجنگ عبدالبهاء کمبود آذوق ینا رد شد. وراول شعله یجهانآتش جنگ يیالدم

                                     
 .86 نظم جهان بهائی، ص83
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عبدالبهاء که  84گرفت. sirلقب  یسپس از جنگ از دولت انگل یلدل نیرا جبران کرد و به هم یخاك عثمان
 مدون ياگانهرا به شکل اصول دوازده یتائمفسر کلمات بهاءاهللا است با استفاده از تعالیم پدرش، به نیبزرگتر

باشد  هادین باید سبب ایجاد محبت میان انسان-3 یوحدت عالم انسان-2حقیقت  )تأمل(يتحر -1ساخت: 
 یاجراء تعلیم و تربیت عموم -7 احداختیار لسان و-6 یاستقرار صلح عموم-5علم و عقل  باتطابق دین -4
-11همه  ياشتغال به کسب و کار برا-10 عمومعدالت در حق  يربرقرا-9حقوق مردان و زنان  اويتس-8

 85روح القدس.) الهامات(احتیاج عالم به نفثات-12تعدیل معیشت 
آرمان عدالت و اشتغال به کسب و کار، يبرقرار ،یمانند اجراء تعلیم و تربیت عموم یمیان این موارد برخ از

دیگر که اختصاص به هویت  وارددر اینجا به توضیح م سپ مختص نیستند. یئو به تفکر بها اندیعموم یهای
 :پردازیمیبهائیت دارد م یدین

بهاءاهللا به  يهانوشته در به دین نیازمند است. هازمان یدر تمام انسان :القدساحتیاج عالم به نفثات روح -1 
ياست اما با این حال از آن رو ویتاین نکته بسیار تاکید شده است که انسان امروزه نیازمند به ایمان و معن

 86آن را برطرف کند. تواندیگرفتار شده است که تنها بازگشت ایمان م یشده و به همین دلیل به عیوب گردان
دین را باید از طریق تحقیق آزادانه به دست آورد و در این مسیر نباید افراد را تحت  حقیقت: يتحر -2

 قرار داد. یبیرون يفشارها
باشد  ییشامل باورها دیبان ینکه د شودیم یدهفهم ینعبارت چن نیاز ظاهر ا ین با علم و عقل:تطابق د -3

 يبرا یبهائ نیدر د وجود دارد. یبا علم مشکالت یبهائ یندر تطابق د اما با علم و عقل است. ریکه مغا
در  شده بود. انیب ییخش متو حک یباب یناز آن در د یششده است  که پ رفتهیپذ یهمان مقام امبرانیپ

 تیمش یتجل زین یامبرخلق کرده و پ )تیخود(مش ةخواست و اراد ۀواسطه را ب زیخداوند هر چ ییخش متحک
 .یدخلق نما گرید ياگونهه آنرا دگرگون سازد و ب تواندیاست و م یامبرجهان در دستان پ ینشاست پس آفر

 یعیطب یینوجود قوان رب یاما علم مبتن ست.وقوع معجزات ا يبرا یو عرفان انهیصوف ییهسخنان توج ینا
وجود ندارد و  ییعطب ینقوان نامبه  يزیچ ییخمنظر حکمت ش از دهد. ییرآنرا تغ تواندینم کس چیاست که ه

هر لحظه ممکن است  که میکنیم یزندگ یمنظر ما در جهان نیاز ا است؛ یاله یتتابع مش زیهمه چ
 که میبریم سره ب یهانما در ج است اما از منظر علم، وندخدا یتمشتنها تابع  زیهمه چ یرادگرگون شود ز

 به دلیل. پس یینب شیقابل پ ن،یبر آن حاکم است و در حد کشف و تسلط ما به آن قوان یمشخص ینقوان
 و علم را مطابق با هم ساخت. ییخش یاتاله توانینم يادیبن يهااختالف ینا

                                     
 .51ص تاریخ جامع بهائیت،84
 .19ص  قرن بدیع،85
 .7،ص 1الهی جآیات86
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و عمرکم این مظلوم خیال  ياهل ارض لعمر يا« از او معجزه نقل شود: نبوده که یلبهاءاهللا چندان ما ظاهرا
کل فارغ و  ریاست نداشته و ندارد و مقصود رفع آنچه سبب اختالف احزاب عالم و تفریق امم بوده و هست تا

ادات ذکر خوارق عه غبار اکاذیب نیاالیند و به آزاد شوند و به خود پردازند استدعا آنکه دوستان این ذیل را ب
و  یاله یتباور به مش به دلیل حال نیا با 87»که نزد ایشان است از شأن و مقام و تقدیس و تنزیه نکاهند.

 يادعا ییموارد گو یدر برخ یزاست و بهاءاهللا ن ریناپذزیگر یبهائ یند در به معجزه، اعتقاد امبر،یآن با پ ۀرابط
 است. داشته راخرق عادت و معجزه 

معتدل در  يدر زمان عبدالبهاء خواسته است به نظر یبهائ ینمبلغ د نیبزرگتر ییگانگلپاابوالفضل  هرحاله ب
 یدبا رایندانست ز يیامبربر پ یلاما معجزه را دل یرفتامکان وقوع معجزات را پذ او. ابدیمورد معجزه دست 

درت رسول بر انجام رسالت و ق يادعا انیم ياروشن وجود داشته باشد و مالزمه یو مدعا ارتباط یلدل یانم
 88.ستیامور خارق عادت ن

 نیدارو ۀیمثال عبدالبهاء در مورد نظر انعنوه وجود دارد ب زین يیگرمشکالت د نیعلم و د یقدر تطب اما
فکر در  نیا آمده. وانیانسان از عالم ح یعنیاعضا  ینوع و ترق رییتغ ۀبر سر مسأل میآمد« نوشته است: ینچن

 قبالدر است یشود ول یممشکل است که حال بطالنش تفه یاربس افتهیتمکن اروپ  ۀفالسف یعقول بعض
ییهبد قهیالحق یمسأله ف ینا رایزمسأله برند  نیبطالن اه ب یاروپ خود پ ۀواضح و آشکار گردد و فالسف

اما دانشمندان بر  یرفتهر چه اغلب دانشمندان گفتند را پذ یدکه با یستن نیمساله ا 89».است البطالن
 ياساس باورها بر صرفارا  یعلم ۀینظر یک میتوانینم ینبنابرا ندیگویمشاهده و استدالل سخن م اساس

 باشد. ینعلم و د تطابقبه اصل  يبندیپا تواندینم ندارانید ياز سو يرفتار ینو چن میرد کن یمانیا
 
تقابل ها،ن را با وجود تضادافراد انسا یاست و تمام بینو صوفیانه یگانه ی: نگاه عرفاننیوحدت عالم انسا-4
که توسط عرفان  ی. به همین جهت انسانگرداندیو واحد باز م یاله ياو اختالف در امیال به سرچشمه ها

در  هاوحدت انسان یدیگر تحقق خارج يسو از و یابدینم يتضادمیان خود و دیگران  تربیت یافته باشد،
 حاکمیت یگانه بر سراسر جهان است.نماد  که اعظم نمودار شده لبیت العد

از نتایج تحقق وحدت عالم  وهر د یاز طریق دین و استقرار صلح عموم هاایجاد محبت میان انسان -6و  5 
 است.  یانسان

که در سراسر جهان  يجهان یا اختراع زبان جدید یگشتن یک زبان دوم در تمام رایج اختیار لسان واحد:-7
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 مؤثر است. هاست که در ایجاد حس وحدت میان انسانبه کار رود از مواردی
کامل میان مردان و زنان  یحقوق يتساو يظاهر کالم به معنا برخالفحقوق مردان و زنان:  يتساو -8 

پس این  است. دهش پذیرفته يامرمردان نسبت به زنان  يبرتر هم یگفت در دین بهائ توانیبلکه م تنیس
کلمات پدر را  ء،در مورد زنان است. به این منظور عبدالبها یقبل یقاتیجحاف و تضرفع ا ياصل بیشتر به معنا

 ۀیطح واردبه دست او  یبهائ انتمردان است به یک همسر تفسیر کرد و دی يکه ظاهر آن جواز دو همسر برا
 90شد. يهمسر تک
 دیگر ياریبهائیان مانند بس است. يدارو سرمایه يگریهم زمان با اشتراک مخالفت معیشت،تعدیل  ۀاندیش اما

 را برگزید. انهیراه م يدارکه باید میان کمونیسم و سرمایه کنندیگمان م
 کی يالبته دو رو کهکرد. خالصه زیناین تعالیم را در دو اصل  توانیرا برشمردیم اما م گانهتعالیم دوازده ما

را نجس و ناپاك  یگراهل مذاهب د یدبان برد؛ انیرا از م یتعصبات مذهب دیتعصبات: با ینف -1اندسکه
را  یگرو مذاهب د انیمطالعه در آثار اد ةاجاز ینبه مومن یدبا بلکه کرد، یازدواج با آنها نه یونداز پ یادانست 

 -2بازگرداند.  شانیزنان را به ا ۀکرد و حقوق از دست رفت يدور ینساز تعصبات ج یدبا ینهمچن داد. یزن
اتحاد  نیا دعوت کند؛ گرییکدو اتحاد با  صلح ی،مردم را به دوست تواندیم ینها: دنانسا یاناتحاد م یجادا

دارد که در  یو اجتماع یرونیب ۀجنب یک و د،یآیم دیپد یعرفان میدارد که با تعل يو فرد یدرون ۀجنب یک
ومت واحد بر حک دیبا يکه روز مانیا ۀیو بر پا یجهان یدر مجلس یعنی شود،یآشکار م اعظم العدلتیب

 جهان را محقق کند.  یتمام
که  یلیداله بالبته  واضافه کرد  زیرا ن علمبا  نیدموافق بودن  ایخرافات  ینف اصل توانیدو اصل م ینا به
 .یستمورد چندان موفق ن نیدر ا یبهائ ینگفته شد ظاهرا د شتریپ

 ۀیلبه وس تیبهائ است. ينگردوران روشن به قخرافات متعل یتعصبات و نف ینف ها،وحدت انسان ةسه اید هر
 يهامطابق با آرمان که يگرید ةدیا کرد. یمعرف یدعصر جد ینرا د خود ،یاروپائ يهاآرمان ینبا ا قیتطب

 یبهائ نینبه موم يگذارناز قانو یبخش یدها نیا يبر مبنا بلوغ انسان است؛ ةدیاست ا ينگرعصر روشن
 أسکه در ر یائبه ۀرهبر جامع يرأ بر وهعال يگذارقانون يابر اعظم العدل یتدر ب که چرا واگذار شده

 است.  مؤثر زیاند نانتخاب شده یئبها ۀمجلس که از درون جامع ياعضا آراء مجلس قرار دارد،
شده  یبهائ ینآمدن د یدو موجب پد یافتهراه  یرانا به واقعادر قرن نوزدهم  ينگرعصر روشن يهاآرمان ایآ

 وجود داشته است؟ رانیا ۀدر جامع ياگونهع ب زیاز آن ن یشها پآرمان ینآن که ا ای است؟
 91.اندبوده انیادمعتقد به وحدت گوهرِ یانکه صوف میدانیم ما

                                     
 .166اقدس،ص 90
 .108شناخت عرفان، ص 91
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 مغز وجود                   ينظر گاه است ا از
 یهودمومن و گبر و  اختالف
که  طور همان. دیآ دیپد ینیتعصب د یو نف يریگنآسا تواندیمالزاما اما  نه ینگاه یناست که از چن روشن

جهاد با  ةدربار هم دیشد یحکم حال ینو با ا دانستیم ییکرا  یامبرانداشت و  پ انهیصوف یباب نگاه یدس
تکثر را  رشیپذ يو امکان برا ییتوانا ینوع یان،گفت که تفکر صوف توانیم ینبنابرا داد. یاناد یرسا روانیپ

قرن  در .کند لفعلامکان را با نیکرده تا ا یسع یغرب دیجد يهاارزش ادر برخورد ب یزبهاءاهللا ن داشته است و
 ینظام پادشاه مچونه یاز تفکر غرب دیجد يکردند تا عناصر یو فرزند او عبدالبهاء سع اهللانوزدهم بهاء
 ینو به گمان خود از ا زندیامیرا اقتباس کنند و آن را با تصوف ب یانسان ۀاتحاد جامع وبلوغ  ةدیمشروطه و ا

 کنند.  یلدو را تکم هر یقطر
 د،یرسیم یعلاو محمد یبه برادر ناتن انیبهائ يرهبر یدبهاءاهللا با یتوفات عباس (عبدالبهاء) بر طبق وص با

 یبهائ یند درکه  کردیرا متهم م عباس ،یمحمدعل برادران اختالف افتاد. یانعبدالبهاء م یاتدر زمان ح اما
 البتهکرده است که  يامبریپ يادعا باشد بهاءاهللا نیآنکه جانش يبه دلخواه انجام داده و به جا یتصرفات

از  رزایم یمحمدعل اختالف باعث شد تا در زمان عبدالبهاء، نیا92.رفتیپذیمساله را نم ینعبدالبهاء ا
 يرا به رهبر يافند یوقش اش،يدختر ةخود نو ۀنامیتبه دنبال آن عباس در وص وخلع شود  یینجانش
 تیوص نده،یدر آ یدادن به اختالفات احتمال انیپا يعبدالبهاء برا ینهمچن پس از خود انتخاب کند. انیبهائ

و  یستاو تعداد ب .یرندگ عهدهرا بر یبهائ ۀجامع يو چهار نفر رهبر ستیاو تا ب نفرزندا یکرد که پس از شوق
تعداد دو برابر امامان  ینکه ا چرا دانست،یبر اسالم م یبهائ نید يرا نشان برتر یشوق ینانچهار نفر جانش

در هفتاد و  يالدیم1921عبدالبهاء در  امراهللا شناختند. یرا با لقب ول یشوق یانآن پس بهائ از 93.بود یعهش
یم لیکه در آکسفورد تحص یو در حال یو چهار سالگ ستیدر سن ب یاز جهان رفت و شوق یهشت سالگ

 اظهار نظر کرد: نیچن یبهائ ینو مقام عبدالبهاء در د گاهیاو در مورد جا .یدرس انیبهائ يهبربه ر کرد
 قامهمان رتبه و م يدارا کنیپدر بزرگوارند ول یبا آن که وص و ستندین یحضرت عبدالبهاء مظهر ظهور اله«

ه مضر و مستحق مالمت و درج همان ند،یمایپیکه نسبت به مقام عبدالبهاء راه مبالغه م ینفوس«اما »94نه.
 »95.دهندیم یلکه آنان که مقام حضرتش را تنز اندسرزنش

در سن  1957او در  شد. تیبهائ يتحقق نظم و استحکام ساختار ادار يصرف کوشش برا یعمر شوق تمام

                                     
 .282ص ،4جلد مکاتیب عبدالبهاء،92
 .54مفاوضات، ص 93
 .55دور بهائی،ص94
 .63دور بهائی،ص95
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 یمجلس جهان ةدور یناول 1963موجب شد تا در  شیهادر لندن از جهان رفت اما تالش یشصت سالگ
که  يیگراز مسائل قابل توجه د شود. لیتشک ی،از پنجاه و شش محفل مل منتخب )العدل اعظم تیب(ان،یبهائ

دولت استقبال کرد  ینا جادیاز ا یبود. شوق يیالدم 1948در  یلدولت اسرائ یلتشک او رخ داد، اتیحة در دور
ظهور بهاءاهللا  برکاتاز را  یلبه اسرائ انیهودیبازگشت  یاو حت شمرد، هودیبه  یاله ةعدو آن را تحقق و

 96دانست.
از  يادوره چیادوار است و ه يدارا عالمکه  کردیم یدنکته تاک ینبر ا اریخود بس يهادر کتاب يافند یشوق
: دانستیدوران تجدد م يبرا ییند میتعال يو دارا یدعصر جد نیدرا  یبهائ یند او ست؛ین یخال یاله میتعال
مستمرا در عالم ظاهر شده و  مرتبا، یهو ظهورات اله انیاست و اد ینسب مطلق نبوده بلکه یاناد قیحقا«

ینم ظاهرنداشته و بر حسب تصادف و اتفاق  تیخاتم ۀجنب یک یچه و باشد،یو تکامل م یهمواره رو به ترق
 »97.گردد
 عبدالبهاء، ینیبیشپ خالفبر یاما شوق دیرسیفرزندش م به )یجامعه بهائ يرهبر(مقام او دیبا یاز شوق پس
 تیب ی،شکل که پس از مرگ شوق نیبه ا شد؛ یبهائ نیدر د يیگرمهم د ییرمسئله باعث تغ ینبود و ا میعق

 نیبر جمع د یالعدل اعظم که مبتن تیب گونه نیا .دشآراء اداره  تیو به صرف اکثر يالعدل اعظم بدون رهبر
  شد. کترینزد یوکراسبا دم یناتفاق به جمع د نیمشروطه بود بر اثر ا یبا پادشاه

 رییتغ ةاجاز اعظم العدل یتب یرااست ز ودمحد یبهائ نیدر د يفرد یتعقالن رشیذو پ ینفوذ دموکراس البته
از سخنان  يافند یعبدالبهاء و شوق يیرهاتفس نیهمچن را نداشته اهللاشده توسط بهاء یاننسخ احکام ب ایو 

یتپس نفوذ آراء ب .شوندیم یتلق یبمعصوم و ملهم از غ رانفسدو نفر م ینقابل ابطال است و ا ریبهاءاهللا غ
آن مورد  در يافند یشوقو  عبدالبهاء بهاءاهللا، کهوجود دارد  یبه حکم ازیاست که ن يتنها در موارد العدل

  98.اندسکوت کرده
ساختار  نینار ادر ک یآسمان مانیهمچنان ق یلو افتهیراه  یبهائ نیمحدود در د یبه شکل یظاهر بلوغ عقل در

 یبهائ نییآ یشیاندو خود یاز دموکراس یزانم نیاکه  میدانیحال م نیبا ا آشکار دارند. يحضور یکدموکرات
از  یتباب که یحال دراست.  یباب نیآئ برشاه  ینناصرالد دوران ۀتجددطلبانو تحوالت  زمانه ریتأث ماحصل زین

بهاءاهللا،  ییرات،تغ نیا ریمس. در گرفتیقرار م یرانیا میقد يهاشهیو اند هاهر جهت در چارچوب سنت
روند  ادامه زین امروز. ندنهاد کنار دیجدرا به نفع اصالحات  ییمقد اتیپله به پله جزم يافند یعبدالبهاء و شوق
مانند رفع خرافات بسته به  یگرد نینو يهاآرمان و یشیبا آرمان  خوداند شتریب يریپذ انطباق وآن اصالحات 

                                     
 .229قرن بدیع، ص96
 .31ئی،صدور بها97
 .11و10اقدس ص 98
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 خود دارند. یفعل يهاو سنت اتیشکستن جزم يبرا انیاست که بهائ یلیتما
 
 
 
 
 
 
 
 

 کتابنامه
 .ینشر ن تهران، دو انقالب، ینب یران،ا1391ی،فتاح یمابراه ي،محمدگل محمد احمد رواند،ی ان،یآبراهام

 .هیفلسف ۀرسال ابولقاسم، ،یمیابراه

 .سمت تهران،،تجریه دینی بشر،1383 ،يو ابوالفضل محمود یرضای محمد نینیان، اسمارت،

 .يزرند یلنب یخاز تار یصو تلخ رجمه االنوار،تمطالع م،ی،عبدالرح يخاور اشراق

 مهرفام. نشر بهائیت، امعج اریخ ،ت1382 بهرام، ،یافراسیاب

 .یدوربهای ،يافند

 بدیع. ،قرن-

 .یفارس باب،بیان

 .يمطبوعات امر یملموسسه  ،یحضرت نقطه اول ثارآیات از آ منتخبات ،1978 ،-

 سیروس بار،ارهارد :گردآورنده مجموعه مقاالت، ست؟،یچ ينگر روشنپاسخ به پرسش  در مانوئل،یا کانت،

 آگاه تهران، چیست، ينگر روشن ،1386آرین پور، 

 .یاله اتیآ بهاءاهللا،

 .،اقدس-

 .قانی،ا-

 دانش. ي،دریا-

 چشمه. نشر تهران، آسیایی، ادیان ،1375 مهرداد، بهار،

 .اهللابهاء حضرت ،1992العدل اعظم،  تیب
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 .یانتشارات خوارزم یسهام تهران،شرکت ان،ییرانو ا یران،ا1368 ي،جهاندار کاووسیادوارد،ک پوالك،

 .یفرخ انتشارات االبواب، باب مفتاح ،یحسن فریدگلپایگان الدوله، زعیم ،يتبریز

 نش.چگونه پدید آمد، آفری بهائیت ،1369 نورالدین، چهاردهی،

 .نقطۀ الکاف ادوارد براون، ي،گردآوریکاش یمیرزا جان حاج

 روزنه. انتشاراتباب و بهاء، تهران، ي،ماجرا1380 ،ی،مصطفیطبایطبا یحسین

 .زوار تهران، ،ییرانعرفان و عارفان ا شناخت،1390اصغر،  یعل ،یحلب

 ادیان. نشر قم، جنبش نقطویه، ،1383علیرضا،  قراگزلو، ذکاوتی

 .تانتشارات بهج تهران، از مزدك تا بعد، ،1358 رحیم، نیا، رئیس

 هشت بهشت. ،2001،آقاخان، یکرمان احمد، ،یروح

 .سخن تهران، روزگاران، ،1390 عبدالحسین، کوب، زرین

 یراثم تهران، بوشهر، خیتار ،1390یی،الحکما یخش نیعمادالد ش،ییراندخ عبدالرسول ن،یمحمدحس سعادت،

 مکتوب.

 اینترنشنال. انتشارات ایمجز ،یدیانت بهائ اصول ،1998 وس،و گر داریوش شاهرخ،

 اقبال. تهران، ،1الملل ج یحتوض ،1384،ینینائ یمحمد رضا جالل دیس یم،ابن عبدالکر محمد ،یشهرستان

 .یبهائ یجهان نظم عبدالبهاء،

 . ،مفاوضات-

 . 4جلد ب،ی،مکات-

 .یمول تهران، ه،یحروف1391یی،داود فنا اسلوار، فاتح

 .دانیانتشارات جاو تهران، در دوران فئودال، ییجنبش قرون وسطا ینواپس ،2536محمدرضا، ،یفشاه

 .یوسط يو فلسفه در آسیا مذاهب ،یازل یعلی محمد فره وش دوگوبینو، کنت

 .يمطبوعات امر یمل موسسه م،یهوفنها آلمان، فرائد،،2001ابوالفضل، ،یگانیگلپا

 اول. چاپ زهد وتصوف در اسالم، ،1330 ،یخلیل یعل محمد گولدتسهیر،

 .یمعارف بهائ موسسه باب، حضرت ،1995اهللا،  نصرت ،یینحس محمد

 اسالمی. يهابنیاد پژوهش مشهد، ،یفرهنگ فرق اسالم ،1387جواد،  محمد مشکور،

 .یکانپ نشر تهران، ان،یرانیا يیدارب یختار ،1389،یرجانیس يدیاکبر سع یعل االسالم، ناظم
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که پس از مرگ  یجهان جهان جهان بهر آنند که به آن یندر ا یانآدم اندپنداشته هاشیک«

 يهایاز خوش یانصوف .اندآنجا شمرده يبرا يرا کشتزار نجایو ا آماده گردند، خواهد بود،

تن و  داختنگ يرا جز برا یزندگ ینا به خود داده، هایو سخت یدهجهان دامن برچ نیا

 یو آراستگ یتشگف نیبه ا یجهان .پاستیهمه ب یزن ینهاا .اندتهآن نپنداش يهاخواهش

 ادیورجاوند بن »شمرده نشود؟! یچرا خود خواست یزندگان نیا نباشد؟! یستگاهیچرا خود ز

 .10ص 

 

 مشروطه ۀختیبرانگ

 

 پیش درآمد

 

 

 

 

 

 زیو مشروطه ن یند شد پرسش از نسبت دهیشن یخواهمشروطه يهازمزمه رانیا یعیش ۀکه در جامع یزمان از

 یگروه دانستند. گرییکدو مشروطه را مخالف  نیصراحت ده ب یپرسش کسان یندر پاسخ به ا آمد. یدپد

روش را  ینهم زین یقرار دهد و کسان ینرا در خدمت د کنند که آن انیاز مشروطه ب یخواستند گزارش گرید

به ناممکن بودن  یا هاپاسخ رایز وجود نداشت، يآورها نوراه یناز ا کدام چیدر ه وارونه بکار بردند. یبه شکل

دو  نیسازگار نشان دادن ا يبرا يظاهر یآنکه تالش یاو  کردیو مشروطه اشاره م یند انینسبت م يبرقرار

 داشت. ییاسو س انهیگراعمل یبود که اهداف

 يکسرو پاسخکه  شودیمآشکار  نجایمشروطه در ا ییند شمندیعنوان انده ب ياحمد کسرو یدممتاز س گاهیجا
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دادن  شانسازگار ن يگرا براو عمل رنقادانهیغ یبود و نه تالش ینه منف روطهو مش نیبه پرسش نسبت د

تازه یند او زد. يموضوع دست به ابداع و نوآور نیدر ا يکسرو .نداشتند باهم یئيسازگار چیکه ه یییزهاچ

بود که نه تنها  ینید يکسرو يبرا یینپاکد .دینام ییناکدآورد که با مشروطه سازگار باشد و آنرا پ دیپد يا

 نبود. یزدر ست زین ییاروپا دیجد يهاو روح دانش ادیبا دولت مشروطه نداشت بلکه با بن یاسیس یمخالفت

 ».با ماست خدا« ارائه کرده است: زینرا  يشعار ه،نوشت یینپاکد حیکه در توض يآثار مامت يدر ابتدا يکسرو

خواهند شد و  تراو روز به روز گسترده یروانپ ،ردهآو یدپد دیسازگار با روزگار جد ینیاز آنجا که د گمان او به

 یکباشد  یاستمدارس یک ینکهاز ا شیب يکسرو .افتیخواهد  يبرتر رانیموجود در ا يهاشیبر ک یینپاکد

 یدشا زین ینینسبت به پاکد اشینیبیشاو در پ اشتباه زبانشناس بود؛ یکو  خیتار ةپژوهند کی حقوقدان،

یم یاستاز س گذارترریتاثو هماهنگ با دوران را  یطقمن ۀشیدانشمندانه داشت که اند ۀیروح یندر هم یشهر

اسالم ترور  انیگرا به نام فدائاسالم یتوسط گروه ینیپاکد بسط يبرا شیهادر اوج تالش يکسرو .دانست

اسالم  انیاز جنس فدائ یکسان یوقتها بعد سال کرد. بر سر خون او مصالحه یزشد و دولت مشروطه ن

طور ه با آن و ب ینساختن د ربه سازگا يیازن یگرد ،دست گرفتند و مشروطه را سرنگون کردنده حکومت را ب

رفت  یرو به فراموش زین یینپاکد .شدیاحساس نم دیدوران جد يهابا ارزش ینسازگار ساختن د ترگسترده

 کسرهیرا  يکسرو يهاحال اگر تالش ینبا ا آشناست. نام نیابا  انیرانیاز ا یمتر کسکه امروز ک ییتا جا

 يبرا دیشا يکه کسرو یهمچنان مسائل زین 57پس از انقالب  .میااشتباه کرده میانبد هودهیفراموش شده و ب

ل شده است و اگر چه دنبا انددهینام ییند یشمنداند یا روشنفکرکه خود را  یکسان يبار طرح کرد از سو نیاول

 و تجدد آموزنده است. نیدر مورد نسبت د ينماند اما همچنان پرسش و پاسخ کسرو یباق یینپاکد
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 یونمشروطه و روحان اول: فصل

 

 

 

 

 

 کم دست توانیو م داشتوجود  رانیا ۀنسبت به انقالب مشروط یمتفاوت يهانگاه یعهش یونروحان یانم در

 کرد. مشاهدهگروه  ینا یانم دربت به مشروطه را سه باور متفاوت نس

در زمان  تبود که حکوم ینا یشاناستدالل ا آشکارا در دفاع از استبداد رساله نوشتند؛ یوناز روحان دسته کی

  یتفاوت  يبا استبداد شروطهحکومت م نیبنابرا وو ظالمانه است  یهر صورت غصب درامام معصوم  یبتغ

نظر  درمشروطه  حکومتکه  چرا ،شدیم یبانیپشت ياز حکومت استبداد یدبا شانیاور ااما به ب .داشت خواهدن

نسبت به شاه  هچ اگرو پادشاه  بودن نیچن يحکومت استبداد که یدر حال .کردیم زیست ینبا د آشکاراآنان 

 در بودو فسق  گناه دچار خود یترفتارها در نها ینا به دلیل اما کرد،یبه مردم روا م يیشترظلم ب وطهمشر

 99.شتو کفر را بدنبال دا یند از مردمحکومت مشروطه خروج  که یحال

 یونروحان مشکل نیتریاصل دانستند؟یمآنرا منجر به کفر  ونیروحانبود که  چه مگردر انقالب مشروطه  اما

 اتمساو يهاواژهزمان با  که در آن بود يو آزاد يبرابرآنها شعار  نیتریاز اساس ییککم  دست یابا مشروطه 

 عتیبود که شر يزیتمادر تضاد با  گریکدیمردم با  يبرابر .شدیم یدهشن خواهاناز زبان مشروطه یتو حرّ

باورها و  اسخن گفتن و عمل در مخالفت ب یعتدر شر نیهمچن .شدیم قائلمسلمان و نامسلمان  انیم

 . داشت رقرا یعتحکم شر نیدر تضاد با ا يمجازات بود و آزاد يممنوع و دارا یند ینقوان

 واتو مسا یتحرّ عارش زیبودند که آنها ن ينور اهللالفض خیمانند ش یاشخاص یونروحان یانگروه در م نیدوم

اما با  ،شد خواهدبا اسالم و منجر به کفر  زیو باور داشتند که انقالب مشروطه در ست دانستندیم یینرا ضد د

                                     
 .32تا30ص یران،ا تیدر عصر مشروط یاسیس يهاشهیاند99



43 
 

 اهللافضل خیش درآورند. عتیشر یادتحت انق آنرازده و  ینید ینقالب رنگا ینتا به ا کردندیحال تالش م نیا

 نیامشروطه را مشروع ساخت و  توانیم هک کردیاما گمان م دانستیم نید ضد يادهیپدمشروطه را  ينور

 ةدور نیدر اول ينور اهللافضل یخعمل ش نیمهمتر .کردیم انیب »مشروعه ۀمشروط«خواست خود را با عبارت

بر مصوبات  دیطراز اول با يبود که مطابق با آن پنج تن از علما یبه قانون اساس ياماده دنلس وارد کرمج

 100مجلس نظارت کنند.

و آغاز  ییاسرجال س قتل به توپ بستن مجلس، یهشد و او در توج شاهیعلمشروعه شعار محمد ۀمشروط

 ۀمشروط خواهدیاست و او م گارع ناسازشر باکه مشروطه  کردیسخن را تکرار م نیاستبداد هم ةدوبار

 که خواستار بازگشت مشروطه بودند، یزن زیشاه در پاسخ به مجاهدان تبر یمحمدعل مشروع را محقق کند.

باشد  اهللاصلوت ينبو یعتو مطابق با شر ملکتدولت مجلس مشروعه که مطابق با مزاج م:«گفتیم نیچن

 .کردیمشروط م یزتبر یامق یانرا  به آرام شدن کشور و پامجلس  نیا يبرقرار هالبت و »101خواهد داد.

در  یو بهبهان ییطباطبا ییعن عهیش ياز علما گریبا دو تن د ينور اهللافضل خیجنبش مشروطه ش يابتدا در

دو نفر فاصله گرفت تا  ینآرام آرام از ا تیبه مشروط یبدگمان به دلیل خیهمراه بود اما ش یخواهمشروطه

در  ينور خیبه خراسان رفت اما ش ییشد و طباطبا دیتبع یبهبهان از به توپ بستن مجلس، بعد که ییجا

یدر نزد شاه متبع م یشحکمش مطاع و رأ ،نافذ یاندر شاه و دربار اشکلمه« جلسات دربار شرکت داشت:

 »102.ندنک يشاه را مساعدت فکر ،است که با شاه خلوت نکرده يکمتر روز ينور یخش .باشد

 سه اشت؛در نزد شاه د يایژهو یگاهو کشور بود و جا تختیپا یروحان نیبرتر ينور یخدر همان حال که ش اما

خود را با استبداد  یدشد مخالفت ،یو تهران یمازندران ،یخراسان يهادر نجف با نام یعهش ینتن از مجتهد

به اختصار به مراجع  یخواهطهمشرو در نشایگانگی به دلیلسه مجتهد که  ینا کردند. یانب شاه یمحمدعل

را جنگ در رکاب امام زمان و  شاه یبا استبداد محمدعل جنگ ران،یبه ا ییهامشهور بودند در تلگراف گانهسه

گروه از  نیسوم ةیندنما گانهسه مراجع103را جنگ با امام زمان دانستند. خواهانمشروطه هیجنگ بر عل

 .کردند یبانیپشتکه به صراحت از مشروطه  یونیآن روحان ییعن ،هستند یعهش یونروحان

                                     
 .109-108ص  ،2ج  یییح اتیح100
 .757ص  ران،یا ۀمشروط خیتار101
 .653ص ،2ج یی،یح اتیح102
 .729ص  ران،یا ۀمشروط خیتار103
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شاه  بامبارزه  حکمآن  يبرا کهداشتند  وطهاز مشر یچه شناخت و برداشت یعهش ونیدسته از روحان ینا اما

را به  ما یت،در مورد مشروط گانهمراجع سه دگاهیفهم د يبرا یطالقان محمود دیس ؟صادر کردند را یرانا

 یخراسان آخوند نیکه خود از مالزم ییننائ ینحسمحمد خیمشهور ش ۀنوشت »لملهاهیزو تن االمهیهتنب«کتاب 

 104.دهدیبوده است ارجاع م

از  یینهدف نائ است. نیپاك ساختن د يمعنا به105 الملههیدادن به مردم و تنز یآگاه يعنابه م االمههیتنب

باور داشت  یعهش یونروحان گریمانند د ییننائ از استبداد بود. ینآگاه کردن مردم به پاك بودن د عنوان، نیا

مشروطه را بر  اول، ۀدست یوناست اما بر خالف روحان هو ظالمان یامام زمان غصب یبتکه حکومت در زمان غ

بود که حاکم مستبد همزمان ظالم نسبت به امام معصوم و  نیا ییننائ یحترج یلدل .دادیم حیاستبداد ترج

نسبت به مردم ظالم باشد و  تواندیقانون نم در شدنش محدود به دلیل طهشاه مشرو که یحال مردم است در

ظلم  ياستبداد متدر حکومت مشروطه نسبت به حکو نیبود و بنابرا خواهدتنها ظلم او متوجه به امام 

 داشت. خواهدوجود  يکمتر

او را  ینینائ رفته بود. از جهان گانهاز مراجع سه یکی ،یتهران ینحس رزاینوشت که م یکتابش را زمان ینینائ

مشروطه اسمش تازه است « :دهدیپاسخ م نیچن یتهران پرسد؛یمشروطه م ةو از او دربار ندیبیبه خواب م

شستن دست ه را که دستش هم آلوده باشد ب ییاهس زیاست...مشروطه مثل آنست که کن ییمکه قد طلبم

 یعنی ،رفع حکومت است قابلریو غ یاتذ مظل نینماد يبه معنا زیپوست کن یاهیس »106.ندیوادارش نما

 طهانقالب مشرو ۀلیوسه ظلم به مردم است که ب يمعنادست به  یآلودگ اما ،امام معصوم قامغصب م همان

معنا که مشروطه همان  نیبه ا است، یمیو مطلبش قد یدنام مشروطه جد نکهیابرد و  یانرا از م آن توانیم

 یکه در آن بدون توجه به مقام اجتماع یحکومت خواستارش بوده است. یزکه اسالم ن ستياحکومت عادالنه

جهت  نیمه به .)يآزاد(را از حقش محروم کند ينتواند فرد یزشاه ن و )يبرابر(اجرا شود نیاحکام و قوان افراد،

 ار )يآزاد(یتکه چرا حرّ کردیم اعتراض ي،نور اهللافضل یخو به ش مشروطه مخالف ونیانبه روح ییننائ

 107.اندبا اهل ذمه معنا کرده نیمسلم ياوتس را )يبرابر(و مساوات در اظهار فسق و کفر، يآزاد

                                     
 مقدمه. 14ص  المله،یهو تنز االمههیتنب104
رود و تعریف ملت با دولت پیوستگی دارد اما کار میه کنند بر که تحت حکومت یک دولت واحد زندگی میامروز ملت به معناي مردم و اهالی یک کشو105

 .165ص   ،یرانیا ۀمشروط. هاي جدید، ملت به معناي دین، مذهب یا پیروان یک دین و مذهب بوده استپیش از پدید آمدن دولت
 .48 ص106
 .37 ص107
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 کنند. ییبانتا از مشروطه پشت شدیموجب م ییند قیعم يهاینگران یزن گانهو مراجع سه ییندر مورد نائ البته

طرفدار  یونکه مخالفت روحان بود یندر ا نییشو دو گروه پ خواهمشروطه ونیروحان نیا انیتنها تفاوت م

 يدارا شتریمراجع سه گانه ب یخواهداشت اما مشروطه يو نظر یلیتحل ۀجنب تیاستبداد و مشروعه با مشروط

 بود. یو عمل یاسیس ۀجنب

از  شناخته شده بود، ییععنوان مملکت شه ب یهرا که از زمان صفو رانیاز خاك ا یقاجار بخش بزرگ پادشاهان

باعث  یعیمملکت ش ياز نابود رست شده بود. یحیمس ياییتانو بر یهمحل نفوذ روس رانیو ا دست داده بودند

 نیا کنند. دفاع کند،را منظم  انییعامور ش یجهنت درکه شاه را محدود و  يایدهاز هر ا گانهتا مراجع سه شدیم

اعالم  یند يرا بقا اهانخوشاه که هدفش از جنگ با مشروطه یعلدر پاسخ به محمد گانههدف را مراجع سه

 .دیرس بود، یو سراپا مخالف با قواعد مسلمان یمعنیکه تمام الفاظ ب یتلگراف« :اندنموده انیب کرده بود؛

و  الصلواتیهعل اهللاترا که تماما جراحت قلب صاحب شرع و صدمه بر وجود مقدس حضرت حج یحرکات

اساس اسالم  بیو تخر يدارینرا د زیچنگ يیروپ ،ردهشم اهللالیسب یجهاد ف یشرفیالسالم است با کمال ب

و  یند ینو به اغواء خائن دهنام نها یعتشر یجترو ینکفار روس را بر جان و مال مسلم طیو تسل یرا مسلمان

 نیاز مسلم يبر احد ایبا کمال جسارت افعال خود را مستحسن شمردند...آ یهتاک ینبا ا غدار، انینماعالم

و چه قدر از  وارد آمد؟ ینبر مسلم الطاعهفوق صدماتکنون چه تا هیبدو سلطنت قاجاراست که از  یمخف

بحر خزر و هرات و  و شروانات و بالد ترکمان، یهقفقاز دست کفار افتاد؟ه آنان ب یتاز حسن کفا یعهممالک ش

 یرانتمام از ا ،فارس و عراق عرب و ترکستان یجر خلیو مسقط و غالب جزا ینافغانستان و بلوچستان و بحر

 یکباره...محمدآل انییعحال ش ینشدند...در ا ریسبالد به دست کفار ا ینغالب ا انیعیشد و تمام ش يمجز

با  هیو استبداد قاجار یو نجات از سفاک یمانده از مملکت اسالم یباق ۀقطع نیحفظ ا يحرکت کردند و برا

 »108.یدفرجه به مطلوب خود خواهند رس اهللامال و جان حاضر شده و به معاونت و امداد حضرت حجت عجل

 

 

 

 

                                     
 .278ص  ،2ج  ،انیرانیا يیدارب خیتار108
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 ینیپاکد يو تالش برا يکسرو دوم: فصل

 

 

 

 

 

شهر  نیدوم ییعن یزدر تبر در رفت و آمد بود؛ گانهشاه و مراجع سه انیتند م يهاگرافهمان حال که تل در

ه ب داشت. یانجرشاه  نطرفداراو  خواهانمشروطه انیم یسخت جنگ یعهد،و محل استقرار ول یرانمهم ا

خط  گذشتیم یزتبر یانرود که از مدو تکه شده و مهران شهر ،ساله بود 17هنگام  یندر ا که يکسرو ۀگفت

او در  خانواده109.شدیم یختهرودخانه ر ینها در کنار اخون یشترب که يطوره دو لشکر بود ب یانفاصل م

 یلدل نیمه به110.آمدیشمار م بهمشهور منطقه  ونیاز روحان احمد ریبود و پدربزرگش م ییمال ةخانواد زیتبر

طرفدار شاه بود  يکسرو ةخانواد بود. هدرآورد ونیروحان ۀرا به جام يو کسرو هاحمد گذاشت اپدرش نام او ر یزن

 راسن کم شهامت سخن گفتن با خانواده  به دلیلانقالب به مشروطه دل بسته بود  يکه از ابتدا يو کسرو

 111.نداشت

همان  ینبود و ا یدهشن یزتبر خواهانکه از زبان مشروطه دانستیم يزیچمشروطه را  ين کسروزما ینا در

باشد  یقانون« کرده است: انیب یبه خوب يفهم از مشروطه را کسرو ینا بود. گانهو مراجع سه ییننائ دگاهید

ارها را با برپا گردد که ک یمجلس سر خود نباشد.ه پادشاه ب کنند. یآن زندگ يرو که مردم از

با  یجنگ دادخواه از همه، شیب ران،یدر ا یخواهمشروطه شورش«و112.»نندانجام رسا به)مشورت(سکالش

                                     
 .676ص  ران،یا ۀمشروط خیتار109
 .8ص ،من یزندگان110
 .28ص ،من یزندگان111
 .52ص  ،من یزندگان112
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منظم ساختن دولت و  عدالت، جادیاز مشروطه را ا ییهدف نها تیمشروط طرفداران113.»بودیم يگرستم

احساس  يمذهب تضادمشروطه و  انینداشت که م ییلجهت دل ینمه و به دانستندیمحدود کردن شاه م

 هنوز نوشت،یم يگرییدر نقد اروپا را »نیآئ«کتاب يکسرو هک یزمان ییعن یزو شش سال بعد ن ستیب کنند.

 يکه انقالب مشروطه جز برا کندیم انیب يکتاب کسرو یندر ا .دیفهمیشکل م ینمه را به مشروطههم 

 نیدر ا يکسرو 115از غرب ندارند. دیبه تقل يیازجز در ابزارها ن یزن انییرانا و114عدالت نبوده است يبرقرار

 نیا ،ییننائ مانند وکرده  یشستا ار یربغ يهاموجود در حکومت يو آزاد يو برابر يمدارقانونکتاب 

به غرب  ینجاو از ا بودهدر اسالم  یزافکار ن نیا ۀیشباور دارد که ر وا .داندیمن یانبا اد یزرا  در ست میهمفا

 116رفته است.

ینم یخواهطهو مشرو نید انیم یتضاد اساس ،را منتشر کرد نیکتاب آئ يکسرو هک 1311تا سال  نیابنابر

کرد  رییاو در طول زمان تغ ۀیشاند ینا امابود.  گانهو مراجع سه ییننائ نگاهاز مشروطه همان  برداشتشو  دید

سازش ندارند و  مشروطهبا  یراند در ااز مذاهب موجو یک یچو نه ه یعکه نه تش یدباور رس ینو آرام آرام  به ا

 .داد »یینپاکد«نام دیجد يهاآموزه نیبه ا يکسرو آورد. دیموافق با مشروطه پد ياتازه ینید يهاآموزه یدبا

 نیهمواره بر ا یافت،ادامه  زیاو ن یزندگ انیکه تا پا ینیپاکد شرح يبرا شیهادر تمام دوران کوشش يکسرو

 انیم یو دشمن دانستندیدرست مشروطه را نم يمعنا ییاطباو طب یو بهبهان انهگمراجع سه کهبود  باور

را در  ییعمذهب ش توانندیکه م کردندیگمان م یلدل نیمه بهبودند و  افتهیرا در ن یعیمشروطه و مذهب ش

و  کندیم ادی ییو طباطبا یشادروان از بهبهان ةهر چند با واژ يکسرو کنند. يکنار انقالب مشروطه نگهدار

اما در  ،دیگویسخن م خواهاننسبت به مشروطه گانهمراجع سه ۀمشروطه از رفتار جوانمردان خیاردر کتاب ت

 يکه با صدا دهدیطرفدار استبداد م ونیروحانو  ينور اهللافضل یخحق را به ش خواهمشروطه یتبرابر روحان

 یونمقدار از سخن روحان نیا يباور کسرو به »است. يبه ضد مذهب جعفر مشروطه« :زدندیم ادیبلند فر

 117مستبد کامال درست بود.

طرفدار استبداد و  یونکه روحان یمنوشت ترشیپ د؟یدیم يو مشروطه چه تضاد یعتش انیدر م يکسرو اما
                                     

 .22 یست؟صچ فرهنگ113
 .22ص114
 .83 ص115
 .72ص116
 .9ص ،به ما پاسخ دهد دولت117
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 و ظالمانه است. یغصب معصوم امام یبتکه حکومت در دوران غ تندمشروطه به صورت مشترك باور داش

 یزو هر دو گروه ن دادندیاستبداد م ایبود که به مشروطه  ییحداشتند ترج یونگروه روحان دو نیکه ا یتفاوت

و ظالمانه  یبه غصب شیهابارها در نوشته يکسرو داشتند. ینید ییهایزهخود انگ حیآمد در ترج شتریپچنانکه 

اما چرا  باور به  .را مخالف مشروطه دانسته است اعتراض کرده و آن ییعمذهب ش دگاهیحکومت از د بودن

 یمنخست مفاه یدپرسش با نیپاسخ به ا يبرا داشتن دولت مشروطه ناسازگار است؟ بودن حکومت با یغصب

 کرد. یرا بررس »ملت«و »دولت«یعنیمشروطه دولت ِ یاساس

و گسست  ییدو مفهوم جدا ینا انیم د،یجد يهادولت یطور کله آمدن حکومت مشروطه و ب یداز پد شیپ

 چنانکهبود  یعتو شر نید کی یروانپ یا یعتو شر نید يمعنااز مشروطه  به  شیپ »ملت«ةواژ شت.وجود دا

ملل  ،و مذاهب است یاناد یخمربوط به تار که یشهرستان میعبدالکر مشهور ۀو النحل، نوشت المللدر کتاب 

که  طور همانرفته است. و  اربه ک ،و ضاله یالهیرغ دیاهل عقا يمعنادر برابر نحل، به  عیاهل شرا يبه معنا

به  یزن دولت ،از مشروطه شیاست. پ یمعن نیهم يدارا »ملت« ةواژ هم یینعنوان کتاب نائ درشد  ذکر

 يرؤسابه عنوان  ونیروحان نیبود که عوامل حکومت او بودند. بنابرا يافراد گریشخص پادشاه و د يمعنا

توارث حکومت را تصرف کرده بود  ۀواسطه ب یاو  ریشمش يیروبا ن که هم هپادشا و شدندیم شناخته ملت

یرا غاصبانه م سلطنت ن،ینیاز آنها متد يیروو به پ یونچه روحان دوران اگر ینا در118دولت بود. سیرئ

ارتباط  ینوع و تنها بودملت ن ،شاهِ تمنشأ قدر یراز شدینم یمساله باعث تعارض و تناقض نیا اما دانستند

 يبراداشت که  وجود) ونیدولت و ملت (پادشاه و روحان يرؤسا انیم یده یازامت و گریکدیبر تحمل  یمبتن

 ییعن دهندیم لیکه دولت را تشک یو کسان مانحاک اما در دولت مشروطه، بود. یکاف طیشرا يداریپا

 یبباور به غص ینبنابرا .مردمند قدرت دولت، منشأو  شوندیو وزرا از جانب مردم انتخاب م سمجل ندگانینما

 .ردیگیدر تضاد قرار م شودیانتخاب م مجانب مرد زدولت مشروطه که ا کیو ظالمانه بودن دولت با داشتن 

 یناز ا یشدو مفهوم که پ ینا نیو ب کرد ییرتغ یرانا درمرور ه البته ب وملت و دولت پس از مشروطه  يمعنا

 يگریرا بدون د ییک توانینم گریکه د ياآمد به گونه دیپد یوستگیپ از ینوع ،بود ییاگسست و جد

یم یفبا دولت تعر میبریواژه را در همان معنا بکار م نیما ا یزکه امروز ن دشیجد يدر معنا ملتشناخت. 

 یزو دولت ن کنندیم یزندگدولت واحد  یک تیاز مردم است که تحت حاکم یاجتماع يو به معنا شود

                                     
 .516ایرانی، ص ۀمشروط118
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 ةکه زاد يیدجد یفملت در تعر نیرابناب ملل است. ریسا ملت خود و نگهدار منافع آن در برابر ةیندنما

 متحد اجتماع یکبلکه تنها  ،یستن نینیاز متد یاجتماع گرید بودمردم با حکومت  ۀرابط رییمشروطه و تغ

و تحقق دولت است  یاجتماع یاز آنجا که هدف ملت زندگ .کندیرا در دولت آشکار م شیهااست که خواست

بدون توجه به باورها و  کندیم ییندگدولت آنها را نما یکاجتماع قرار دارند و  کی که در يافراد ۀپس هم

رساندن به دولت و ملت  یبباعث آس که ییافراد تا جا نیاز حقوق برابر برخوردارند و همچن یمذهباعمال

 يپس آزاد رد،ندا ینقش یندولت و ملت د یفسخنان و اعمال خود آزادند و چون در تعر مورد افکار، درنشوند 

مستبد و  تیبود که همواره روحان يایجههمان نت ینا ودارد. وجود هم ینیو ضد د یینباورها و رفتار د انیدر ب

در  گفتن سخن و کردندر عمل  يو آزاد مسلمانمسلمان و نا يبرابرآن هراس داشت؛  از خواهشروعهم

 برنامۀاز  يدر بند میتوانیم یبه خوب را عتیشر یدآزاد شدن آن از ق وملت  ي. چرخش معنانیبا د تمخالف

کار رفته، ه ملت ب یدو جد میقد ياست، و در آن هر دو معنا هیحزب دموکرات که مربوط به حقوق مدن

مقابل  در )یو مذهب خاص عتیبه شر یوابستگ نمردم، بدو مجموع(همه افراد ملت يتساو: «یممشاهده کن

 119.»)یعتو شر نید(و ملتنژاد، مذهب  دولت و قانون، بدون فرقِ

 يالبته کسرو مذهب نوشت. نیدر نقد ا یمطالب دانستیمشروطه م بارا در تضاد  ییعش مذهب که يکسرو

یحکومت مه کرد که اگر ب یعرفم یرا مردمان ساده و درست انیعلو داشتاسالم  خیکه از تار یئیبررسدر 

او در دوران امام  ۀبود که به گفت یعیبه تش يکسرو دنق120بودند. عباسیو بن هیامیبرتر از بن یاربس دندیرس

 یانبرخالف علو صادقکه امام  چرا کرد. یمذهب یبه حرکت لیرا تبد يعلو ییاسآمد و جنبش س یدپد صادق

از جانب خداست و  امام یینآورد که تع یدباور را پد ینا ،دندیجنگیبه حکومت م دنیرس يگذشته که برا

و چه  باشدحکومت را در دست داشته  چهبود. او  خواهد فهیخل ،ه امامت انتخاب شودخدا ب جانبکه از  یکس

از زمان  يکسرو ةیدعقه ب پس121و خمس خود را به او داد. یاتبه فرمان او بود و مال دیبا ،ینددر خانه بنش

 جز حاکم منتخب از جانب خدا را غاصب یفرض کرد و هر حاکم یحکومت را حق اله عهیش ،امام صادق

 .شدیکه با مشروطه جمع نم بود يهمان باور نیدانست و ا

با  .کردیم ادیپاکمرد عرب  ةاسالم با واژ امبریپ شخصاما از  ،پرداختیم عیتند به نقد تش یبا لحن يکسرو

                                     
 .202ایرانی، ص ۀمشروط119
 .19ص  م،یخواهیچه م ما120
 .9ص  ،کنند يو داور بخوانند121
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ه که امر به مشورت در قرآن را ب یکسان به او .نبودسازگار با مشروطه  زیاسالم ن يحال از نظر کسرو ینا

و  کندیو مشروع نشان دهند اعتراض م یمشروطه را اسالم یانب ینبا ا اندوطه دانسته و خواستهمشر یمعن

 اشور ۀیجاز نت تیمشروطه را به مجلس مشاوره فرو کاست و نه در اسالم  تبع توانیکه نه م سدینویم

 122.ندکردیم اطاعت )االمر یاول(یفهاز فرمان خل یدبا نیمسلم ۀبلکه هم ،بوده است یالزام

باور داشت که حکومت  رایجدا نشد ز ینید ۀشیاز اند کامالپرداخت اما  اسالمو  عهیشبه نقد  يکسرو ینکها با

 هدف، ینا بوده است. یانو هدف اد تیاست که غا يیزبه آن چ ازمندینهمچنان  یمشروطه و دولت مل

که  شتدر انسان باور دا يدفراما يبه وجود عنصر یدبا زین یاخالق یزندگ ياست و برا یاخالق یزندگ

 یوانیجان که بخش ح .ردیگیمقرار  »جان«برابر در »روان«ینیدپاک نیدر آئ .دینامیم» روان«را آن يکسرو

روان با  که یحال در123تن است. يهاو برآوردن خواهش یوجود انسان است محور اعمالش خودخواه يو ماد

 124.ستین يماد انیو در بند سود و ز است یو درست ییکخواهان ن است. یوستهخرد انسان پ

 نیدانست و با ا یخودخواه يانسان را از رو يگرا بود و تمام کارهايتوان مادیباور داشت که نم يکسرو

 )روان(يوجود عنصر فراماده ب یدافراد جامعه با داشت. انتظار زینرا  کیدرست و ن یاجتماع یزندگ یک حال

 گرییکدنگران و مراقب حال  و افراد اجتماع، یدآ دیپد یاخالق یآن زندگ ۀیتا بر پا داشتندیمانسان باور  در

در  يکسرو پرداخت. زین يگريو اسالم بلکه به نقد ماد عینه تنها به نقد تش يکسرو یلدل ینمه به باشند.

 اندکرده فیرا نبرد و کشاکش و تنازع بقا توص یزندگ یکسره انیگراینکه دارو سدینویم نیدارو ينقد باورها

که انسان  یهنظر نیا يکسرو ةدیعقه ب .اندو باور به روان را منکر شده یالقاخ یزندگ امکان یق،طر ینو از ا

داشتن روان  به دلیلدارد اشتباه است.آدم  یواناتح یگربا د کسانی ییتماه یلدل ینآمده و به ا یدپد ینهاز بوز

 یندر ا دیگویم نیطور که دارو همان باشدجدا شده  ینهبوز زااگر هم  یاو  یستن ینهاز بوز ای یاخالق وجودو 

انسان اگر هم  ساخته است. ژهیو يایدهبه آفر یلتبد و یزمتما یواناتح یگراز د رارخ داده که او  یجهش یانم

 125شده است. يمادریو غ یاخالق وجه يرفته و دارا یواناست برتر از ح وانیحاز 

                                     
 .40ص  ،ماسال یرامونپ در122
 .20ص ي،رستگار راه123
 .62ص  ي،رستگار راه124

 
 .16ص  ،روان یرامونپ در125
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یملت و دولت مشروطه م یازن هستندآن  يامدهایپاخالق و باور به روان از  ینکها به دلیلرا  نید يکسرو

رفتار  ینا یلدل و مذاهب موجود انجام نداد. یاناز اد یک چیرا در قالب ه ینید ۀیشاند یغاما تبل ،دانست

 ینا و مذاهب موجود نه تنها یاناما اد ،خواستیم یاخالق و اتحاد مل يرا برا نیبود که او د نیا يکسرو

و اختالف مردم  یباعث پراکندگ شتریو ب  یاجتماع ییوستگرا نداشتند بلکه در تضاد با بهم پ یتخصوص

شده و  اسدکم ف کمگذر زمان  درنداشتند اما  ییتخصوص یناز ابتدا چن انیاد يکسرو ةدیعقه ب بودند.

 نیبه چن يکسرو .بودند ضد آن شدهه ب یلو تبد دهدا دستاخالق از  ۀعنوان پشتوانه خود را ب تیخصوص

 يهاوزهباورها و آم ینا یقطر ینبود و به ا داده »شیک«فاسد نام يبه مذاهب و فرقه ها نیو همچن ییاناد

 .دانستیم زیمتما داد،یمنام  ینیپاکدبود و به آن  مدافعشو  معرف که ینیرا از د یانحراف

ها انسان يبرا یاخالق یزندگ نآورد دیپدو  یدرست اجتماع یزندگ آموختن هایشک تیخصوصنظر او  در

مجهوالت و  ازگفتن  سخن همچوناز اجتماع  رونیو ب یادن یناز ا رونیب یمسائلپرداختن به  ابلکه ب بودن

 انیم یدگپندارها باعث اختالف و پراکن ینو ا کنندیم یباف پندار ،ندارد یدر آنها راه دانش که ییزهایچ

 یزهاستچه چ دیینبب .دییشاند کین یو زمان ییدگذشته،امروز به خود آ هاگذشته انیرانیا يا« :شودیمردم م

 يهاداستان آتش، پرستش یزدان،و  منیاهر يپندار نبرد ید،افسانه مهر و ناه که شما را از هم جدا ساخته:

125سر در گم سه اقنوم یستانچ جهود، ۀسه هزار سال ةدیپوس يهاعادت ل،یاسرائ یکهن بن

 يهاکشاکش ،126

 يهاییزورگو د،ییزو با دیجن يپا در هوا يهاییسرا گزافه ،یینبر سر جانش عباسیو بن هیامیزمان بن ةهودیب

 کشور را از هم پراکنده. یکآنچه  نهاستیا .127يو آن نور يیرازش نیا يهایهم باف در ان،یباطن ۀشانخرد کُ

 يو از سو دانستیم یند یازمندامعه را نج یکسو از يکسرو 128»شده. هايآن دسته بند ۀیآنچه ما ینهاستا

ه ب انیاز اد ییک دیبا يحال کسرو یندر ا ظاهرا. دیدینم يرویپ ۀیستموجود را شا یانو اد هافرقه گرید

 اصالح رفتار، ینو با ا گرداندتا آن را به اصل خود باز کردیو تالش م دادیمثال اسالم را الگو قرار م نوانع

 نه ممکن بود و نه مطلوب. يبه باور کسرو ییناما اصالح د .تگرفیم شیرا پ ییند

                                     
دانند با این تفسیر که القدس موجودات نامخلوق و الهی هستند. با این حال مسیحیان خود را یکتاپرست میدر مسیحیت این باور پدید آمد که مسیح و روح 126

 .410ي جهان ص گویند. ادیان زنده) وجود دارد. این سخن را باور به اقانیم ثالثه میالقدسخداوند یکتا در سه شخص (پدر، پسر و روح
و  بهائیت را در دین بابی ۀپیامبر دین بهائی است. کسروي ریشحسینعلی نوري  ،محمد باب پیامبر دین بابی و مقصود از نوريسید علی ،مقصود از شیرازي127
. کسروي کتابی در نقد بهائیت نوشت اما در این کتاب انکار 6بهائیگري ص  دانست.هاي  شیخیه را در تشیع میزهآمو ۀبابیه را در مذهب شیخیه و ریش ۀریش

ها در پدید آمدن دین بابی کتابی به نام اند. در مورد نقش روسها در پدید آمدن دین بابی نقش داشتهاست روسها و چنان که مشهور شده کرد که خارجی
 . 70دانست. بهائیگري ص گورکی در ایران چاپ شده بود اما کسروي این خاطرات را جعلی میخاطرات پرنس دال

 .15ص  ي،رستگار راه128
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 ینب درامر  ينداشت. ابتدا وجودبه اصل اسالم  یدسترس رایز بودبه اصل آن ممکن ن یند بازگرداندن

مختلف با  يهاو آموزه هایشهبود اما در طول زمان اند قرآنکتاب وجود داشت و آن  یکمسلمانان تنها 

اصل  یصتشخ امکان گریکه د ياگونهه ب ،بودسرچشمه را گل آلود کرده  یختگیآمدر ینا و ختهیآماسالم در

وجود دارد  ینحال نخست مانمسلمانان قرآن به ه انیامروز در م وجود نداشت. ،آنچه به آن ملحق شده بود از

کتاب  همانبه  یهمگ گرند،ییکددر تضاد با  هاکه در باورها و آموزه یاسالم تلفو مذاهب مخ هاو فرقه

کرد و اصل اسالم را نشان داد پس  يمذاهب داور یناگر با رجوع به قرآن ممکن بود که در ب .کنندیاستناد م

را به اصلش  یند ندیگویگستاخانه م چنان« مسلمانان وجود دارد؟: انیدر م یتفرقه و پراکندگ همه نیچرا ا

 اصل«ییک یستادهدر آنجا ا ستیزیدو چ  ییتو گو ،رانندیسخن از آب خوردن م ییکه تو گو یمبازگردان

 خواهندیرا که گرفته بودند درست نبوده کنون م ینفرع د نندیبیچون م نانیو ا »یند فرع«يگرید»یند

خرد آنان  ةو انداز مفه یگاهجا پا ینو از هم شمارندیرا آسان م یزهمه چ ینان...ا رندیرا بگ ییکبازگردند و آن 

 129».شودیدانسته م

سخن گفتن از اصل  نکهیبا ا يکسرو یست؟ن مطلوب یحت یینچرا بازگشت به اصل اسالم و اصالح د اما

 نیبا ا دانسته است. یکنزد نیرا به اسالم آغاز یوهاب یشاما ک ،داندیمحال م یددشوار و شا یاررا بس ماسال

که در بازگشت  يبا تمام اصرار یزن هایوهاب رایاست ز ییفاقد کارا روزهام هم یتحال معتقد است که وهاب

 يادیزمان ز يبرا توانندیرا در جهان امروز نم یاسالم یحکومت نیخالفت و قوان ،کامل به آغاز اسالم دارند

 یک گرید زیبرقرار باشد و مسلمانان ن تواندینم گریبود د یاسالم حکومتکه مدل  خالفت130حفظ کنند.

 یمختلف قرار گرفته و زندگ يهابلکه تحت فرمان دولت ،کنند یگزند یفهخل کیفرمان  ریتا ز یستندامت ن

خود  ينژاد يهایزندگ اندناچار شده مانانرفته و مسل ینب زحکومت اسالم ا« :اندگرفته شیرا پ يو نژاد یمل

 »131گرفته روان گردانند. یاداز فرانسه  را )مشروطه ای(توده يداررشتهو سر رندیگرا از سر

 و بازگشت به اصل اسالم وجود دارد. ینینامطلوب دانستن اصالح د يبرا زین يیگرد لیدال يکسرو يبرا

 ینو اساس ا داردیرا محترم م یتجرب يهادانش يکسرو موارد وجود معجزات در قرآن است. نیاز ا یکی

 نیناء بر قوانوجود استث يمعناه معجزات را که ب ینبنابرا .ردیپذیم است، ییعطب نیرا که وجود قوان هادانش

                                     
 .183 م؟صیخواهیچه م ما129
 .199ص  م؟یخواهیچه م ما130
 .8ص  ،و پول یشهو پ کار131
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است که تخلف از  یدهجهان نام نییرا آ  ییعطب نی. او قوانکندینم قبولاست  ییعطب ینانکار قوان ایو  ییعطب

بود  ندنتوا هزار سال زنده ماند، ینتواند بود که کس نتواند بود. يیزجهان چ ییناز آ یرونب« :یستآن ممکن ن

 ینهر چه از ا بود که آفتاب برگردد. نتواند ید،از سنگ شتر درآبود که  نتواند د،یبه جهان باز آ ياکه مرده

نوح هزار  .استمعجزات  ینکه قرآن سرشار از ذکر هم ستیدر حال نیا»132.ستیگفته شود باور نکردن گونه

 .اندمردگان زنده شده میابراه يشتر از سنگ درآورده است و برا یامبرصالح پ سال عمر کرده است.

 گرانیهمچون د یبر معجزه را انکار کرده و خود را انسان اشییاسالم توانا یامبرکه پ دبو تقدمع يکسرو

 انددهیرا از او طلب يکار ینکه چن اننموده و هر زم يزاریب یدر قرآن پاکمرد عرب از نتوانستن« دانسته است:

به نامش ساخته ینتوانستن ههم آن که او نشان داده، يآشکار یو ناتوان يیزارب ینبا ا »نتوانم« آشکاره گفته:

 وجودشان را انکار کند به توانستینم يقرآن ذکر شده است و کسرو در يیادمعجزات ز حال ینا با »133.اند

.اما با متشابه 134شده از متشابهات قرآن دانسته است رقرآن را که در آن معجزات ذک یاتآن آ یلدل ینمه

 يبرا آنمبنا قرار دادن قر ألهمس ینو ا شودیقابل فهم م ریاز قرآن غ یتوجه لبخش قاب یاتآ نیدانستن ا

 .سازدیباورها را دشوار م

ه و ب صراحته بروبروست که البته  زین يگتربزر يو بازگشت به اسالم با دشوار ینیاصالح د يکسرو يبرا

 يوکسر دارد. يیشترب یتاهم نییشاز مشکالت پ یدحال شا ینآن سخن نگفته است و با ا زطور روشن ا

 اخالق است، یازتنها تا آنجا که ن زین يماداز روان و وجود فرا یلدل ینمه به و خواستیاخالق م يرا برا نید

سوم از قرآن  کی است. يویدنریو غ ياز قرآن شامل سخن از امور فراماد یاما بخش بزرگ .گفتیم سخن

 یاسالم ياز لوازم باورها یزشتگان نبه فر باور نیهمچن .135و بهشت و دوزخ است یامتق یاتجزئ یفدر توص

 توانستیکه به دانش داشت نه م یبا دلبستگ يکسرو ماا شده است. ادی زینو جن  یسابل ازاست و در قرآن 

 داشت. يسود بود، یاخالق یهدف او که ممکن ساختن زندگ يباورها برا ینو نه ا ردیرا بپذ یسخنان ینچن

                                     
 .47ص  یاد،بن ورجاوند132
 .57ص  یاد،بن ورجاوند133
 یشانکه معنا یاتنداز آ گرید ۀدارند اما متشابهات آن دست یروشن يکه معنا تندهس ییاتمحکمات آ دارد. قرار محکم تیامتشابه در برابر آ یاتآ یا متشابهات134

یو درست یاتآ ینو تنها به ا یزندبپره یزآن ن یرو تفس یلاز تأو یدبا یلدل ینمه و درست آنرا درك کنند و به قیدق يمعنا توانندیو مسلمانان نم یستآشکار ن
 ذکر شده است. 7 یۀآل عمران آ ةو متشابه در قرآن سور حکمبه م یاتآ یمداشته باشند. تقس یمانا شان

دانست. اما  برخالف قرآن توضیحی در مورد زندگی پس از مرگ نداد و آنرا مادي نمی .البته کسروي به باقی ماندن روان پس از نابودي جسم باور داشت135
هاي بد آزرده و افسرده خواهد بود. ورجاوند بنیاد هاي نیک پس از مرگ شاد و خرسند و روان انساند که روان انسانکسروي تنها به بیان این نکته بس کر

 .82ص
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 ینا یگرراه د ماند؟یم یباق مچه مقدار از قرآن قابل فه یگرشابه بداند دمت یزرا ن ینهاا خواستیم ياگر کسرو

 نسبتبه آن  يگرید يو معنا ردهک لینداشت تأو یاو نسبت ۀشیندرا که با ا نقرآ یممفاه نیا يبود که کسرو

 یلأوگزارش کردن و ت با خود رایز ،و گزارش استفاده کند یلاز تأو قرآن در فهم توانستینم اواما  .دهد

 را فهمد. آن ياکه هر شنونده ییمعنا همان ندارد، شتریب یمعن یکهر سخن « بود: مخالف سختسخن 

از خرد دور است...و  هکباریه ب آن دهد،ه ب يگرید یدلخواه معنه چشم بپوشد و ب یمعن ینشنونده از ا نکهیا

 »136بسته دارد. انیآدم يو فهماندن را به رو یدنراه فهم

است  يظاهر یو همان معن یمعن کی يتنها دارا هر سخن، ینکهو باور او به ا لیا تأوب يکسرو مخالفت

تا  را هادانش نیبود و ا یربتج يهادانش ۀدلبست يکسرو .ستین يسروک يهایشهاند یربا سا وندیبدون پ

جهان  ینگگوفهم چ يبراو تنها راه  رفتیپذیدر تضاد نباشند م يباور به وجود فراماد که با اخالق و ییجا

 و نداشت ییدر آن جا لیو تأو ییگوپهلو که دو بودو روشن  قیدق یزبان هادانش نیا زبان و137.دانستیم

 ةویفهم آن ش يبراو مبهم تصور کند که  هیچند ال يامرزبان را  توانستینم ییدگاهد نیبا چن يکسرو

 جادیا يبرا يزبان را ابزار يکه کسرو یمیبگو یدبا ترگسترده يایهزاو در .یردکار گه و گزارش را ب لیتأو

 ینیفهم کالم د یاساس ةیورا ش لیکه تاو یاما کسان ،دانستیامور روزمره م فیها و توصانسان یانارتباط م

 رمزگونه را باور دارند. یتو در نها مقدس متعارف،نا یوجه ینیزبان د يبرا پندارند،یم

 باعث ،شد انیب یینو اصالح د لیب بودن بازگشت به اسالم اصعنوان ناممکن و نامطلوه ب که يموارد تمام

 اسالم انجام دهد. ۀیاخود را در س ییند غاتیبداند و تبل یاسالم یرا جنبش ینینتواند پاکد يتا کسرو شدند

 یبا دولت مل يسازگاربلکه نا ،متعلق به اسالم نبود نهات ساختیبازگشت را ناممکن م نیکه ا یمشکالت

وجود  یزن یاناد ریدر سا ییهابا تفاوت یبیبا دانش و سخن گفتن از عوالم و موجودات غ يسازگارنا مشروطه،

 .آوردیدنبال مه مشکالت را ب نهما زین يیگرد نیبه هر د يبازگشت کسرو یلدل نیمه به وداشت 

ما همچنان ا .یردبپذ توانستیرا نم انیاد ياز محتوا یبزرگ خشدور شده بود و ب یاز جهان سنت يکسرو

 يهااو باورها و آموزه .دانستیاخالق م یازمندن زیرا ن یملو  یاجتماع و اتحاد نید وجود یازمنداخالق را ن

 کندیم غیرا تبل ینید يهاکه آموزه یکس رایز کند. یمبتن اشیخرد انسان رتنها ب توانستیخود را نم ینید

 زکه ا يابا فاصله يحال کسرو ینا با ته از خداوند بداند.و سرچشمه گرف یاز امر اله یرا ناش آن یدناچار با

                                     
 .42ص  ي،رستگار راه136
 .18ص  ي،رستگار راه137
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و  ریرا تفس یینپاکد توانستینم شده بود، یرشقابل پذ یرغ شیآنها برا يهاآموزه یشترداشت و ب یانجهان اد

 يهاآموزه توانستیم يچگونه کسرو پس بر آنها سازد. یرا مبتن یشگذشته بداند و باورها انیاز اد يیرتعب

طور ه گذشته و ب انیاد ۀواسطیبسخنان خود را  نکهینداشت جز ا یراهکند؟ او  یتلق یرا اله ینیپاکد

 بوده، یند یناسالم بازپس :ندیگویم مسلمانان ینکها« نبوت را انکار کرد: ختماز خدا بداند. پس  یناش میمستق

اسالم اما  ۀرا در ادام یینپاکد ینهمچن و »138.باشدینسازنده م یشرفتخدا و پ یینو با آ پاستیسخن ب نیا

و  هاینهمه د یادبن« :دارد را ییادعا ینگذشته چن نینسبت به د ینیکه هر د برتر از آن دانست همچنان

 جدا باشد. یندر هر د گرید يبشوندها یاخواهش زمان ه و تنها راه است که ب ستیکیهمه آنها  يهاخواست

 ییهاخواست يآن راه برا یول آورده بود. دیرا پد ی...اسالم راهستییک ادشانیو اسالم بن یینرو پاکد یناز ا

 »139.میبریم شیپ يبهتر یاررا از راه بس هاو اکنون ما آن خواست بودیم

 يیدجد نید يکه کسرو شودیم یدهمطلب فهم ینطور روشن اه ب وتانکار ختم نب ینعبارات باال و همچن از

 »م؟یخواهیچه م ما« با نام یکه از نظر گذشت در کتاب یآرائتضاد با  در يکسرو ظاهرااما  کرده است. ارائه

و نه  یرفتهپذ ینشصورت امروزه نموده است که او نه اسالم را ب یانرا انکار کرده و ب دیجد ییند آوردن

در  شیمدعا با آن يو تناقض ظاهر يسخن کسرو نیا 140آورده است. يیدجد نیاست و نه د یینمصلح د

 یکسان يبراتنها  یسردرگم ینو البته ا کندیم یسردرگم یرا دچار نوع يآثار کسرو ةخوانند ،ینیباب پاکد

 یسر در گم نیا زین يکسرو یاتبلکه در زمان ح کنندیرا مطالعه م يکسرو ینید ۀیشکه امروز اند ستین

شده که شما از  ییمعما یک ینا:«دیگویم يبه کسرو نانیاز پاکد یکی وجود داشت. او ینپاکد ارانی يبرا

 فیتکلما را بال نیا .دیشماریخود را از خدا م يکارها سو یناز ا و د،ییجویم يزاریب یسو از هر نام کی

ینا گمانستیب آنچه« پاسخ داده است: نیچن يو کسرو ...»میکنینم دایپ یو پاسخ پرسندیم بارها .ذاردهگ

یبا خودش م یلشکه دل ستییزچ ینا .مییمایپیاو م ییراه را به خواست خدا و به راهنما ینکه ما ا ست

 »141تواند رفت. شیخدا نتواند بود و نه پ ییراهنمایب یکار بزرگ ینچن .باشد

 يکه کسرو ییمبگو دیبا ستاو ینید يدعام يحاو که آنچهآن با  اسیقو  يکسرو نسخنا ینتوجه به ا با

                                     
 .47ص  ،اسالم یرامونپ در138
 .48ص  ،اسالم یرامونپ در139
 .197 ص140
 .218ص  م؟،یخواهیچه م ما141
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اعالم  یدجد نیرا د ینیکدپا یحطور صره که ب خواستهینم ییلداله بوده است اما ب دیجد ییند ردنآو یمدع

 یراز یستن نیینترس از مجازات توسط متد یلدل ینا نییقعدم صراحت او چه بوده است؟به  لیدل کند.

یسخن م یراندر ا یگرو مذاهب د عیتش هینداشت و با زبان تند و آشکار بر عل یترس ینچن گاهچیه يکسرو

 شدنیدهبلکه ترس او از بد فهم مجازاتاز  يباشد نه ترس کسرو یکنزد تیاقعو هب دیکه شا ییهتوج .گفت

 نهاست  یینکه کتاب مقدس پاکد ادیبن تازه بود اما در کتاب ورجاوند نید یاگر چه مدع يکسرو است.

 یمردم کس از معجزات. یو نه نقل طانیاز فرشتگان و ش يو نه خبر هستبهشت و دوزخ  فیاز توص يخبر

که او را  دیترسیم نیاز ا يوکسر یدشا نیبنابرا و شناسندیم یسخنان نیکند با چن يآور نید يدعارا که ا

 بشناسند.   نییشپ انیچون اد ینیرا د یینگذشته و پاکد امبرانیهمچون پ يامبریپ

بدون  ای و گفتهسخن  يابا فرشته ینکهکند مانند ا نبوت در ییمانند گذشتگان ادعا توانستینم يکسرو البته

 ةواژ يکسرو یلدل نیمه به است. ردهک یافتدر یقطر نیا ازرا  شیهاو آموزه فتهخدا ر ضوربه ح ياواسطه

 دبا خداون یبود که انسان یشهاند نیا ةکنند ییدتا یراز ،دانستیگمراه کننده و اشتباه م يارا واژه امبریپ

که  یخدا با کس ۀرابط ينظر کسرو در ورده است.مردم آ ياو را برا یامو پ فتهسخن گ واسطهیب یاباواسطه 

در حد زمانه یو روش درست زندگ اهخداوند او را به ر که بودصورت  ینبه ا کندیمردم بنا م یانرا در م نید

کند و  زیستخود  ۀجامع يهایکه با نادان زدیانگیو او را بر م دهدیو سپس به او شجاعت م سازدیم گاهآ اش

ابهام بود و  يرا که  دارا ختهیبرانگ ةواژ يکسرو 142نشان دهد. گرانیده را ب یزندگ ۀدمندانراه درست و خر

 نییتع کرد که در آن سهم خداوند در امبریپ ةواژ نییگزجا دادیانسان و خدا را نشان م انیم یحدأقل يوندیپ

 و بزرگتر است. ترروشن اریبس ینید يهاآموزه

خود را  يکه کسرو ستین یشک موجود است يکسروکه در آثار  يگرین دشد و سخنا انیبتوجه به آنچه  با

 ياز باورها ياریبسآن  درنظر او  ازکه  یدوران ،دانست دیدوران جد ۀختیانگبر یدرا با او .دانستیم ختهیبرانگ

 ینیپاکد توانیم تریقدق صورته ب است. ینبه د یازمنداما همچنان اخالق ن ،یستن یرشپذ قابل گرید ینید

 ازین یاخالق يهابه آموزه یمل اتحاداستحکام و  جادیا يبرا يکسرو .یافتدر ملت دیرا در ارتباط با مفهوم جد

یم يدر جهان را ضرور يفراماد يصربه وجود عن یحدأقل يباور زین یاخالق يهاآموزه يو برا داشت

یم ياگونهه را ب ینید يهاموزهآ او .دیمشروطه نام ۀختیرا برانگ يکسرو توانیم بسب ینمه به .دانست

                                     
 .68ص  یاد،بن ورجاوند142



57 
 

 یروزگار باشد. انسان نیانسان ا يبرا یرشو دولت مشروطه شود و قابل پذ لتکه باعث استحکام م خواست

 مشروطه بود. یازمندن ستنیبهتر ز يکه برا

 

 يقتل کسرو سوم: فصل

 

 

 

 

 

به  یرسبازپ ۀمد تا در جلسآ يبه دادگستر نیینمتعدد متد اتیشکا ۀواسطه ب 1324اسفند  ستمیدر ب يکسرو

 جالب توجه است. دادیبه آن پاسخ م دیدولت مشروطه با کیکه او در  یماتااته اتهاماتش پاسخ دهد.

 يغمبریپ يادعا-2اسالم با عصر حاضر.  يناسازگار انیب-1پنج مورد بود:  یناتهامات او عبارت از ا ینمهمتر

دستورات مخالف با  صدور-5قرآن با علوم.  يسازگار رد-4م. اسال یامبربودن پ ایاالنبخاتم رد-3. ینیپاکد

 143اسالم و قرآن.

 چاقو و گلوله مورد حمله قرار گرفت و کشته شد. باتبا ضر یبازپرس ۀو در همان جلس اهدر دادگ يکسرو

قتل  با اقدام به گروه ینا اسالم بودند. انیبه نام فدائ یگروه ياقدام کردند اعضا يکه به قتل کسرو يافراد

اسالم  یانو اهداف فدائ شهیفهم اند يبرا اعالم کرد. ییاسها و رجال سگروه گریرا به د حضورش يکسرو

منتشر  1329پنج سال بعد در  يوقلم نواب صف به که یهاعالم نیآنها باشد. ا ۀیاعالم ۀمطالع راه نیبهتر دیشا

را به  هاروزها و شب ینبهتر یرانا شورکاحکام اسالم، يکه در صورت اجرا شودیجمالت آغاز م ینا با شد

 حضرتیبا عبارت اعل انییعبه طور مرتب از امام دوازدهم ش یهاعالم نیدر ا ينواب صفو .یدخود خواهد د

 اهللافضل خیشده است که با اصرار ش ياماده يخواستار اجرا نیهمچن144کرده است. یادجهان  یبپادشاه غا

 145طراز اول بر مصوبات مجلس بود. يلماو آن نظارت پنج تن از ع شده بود اردو یبه قانون اساس ينور

                                     
 .52ص  ي،کسرو قتل143
 .196ص  اسالم،انیفدائ144
 .284ص  اسالم، انیفدائ145
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حکم به  یونو روحان نینیمکرر متد يهاخواستشدند اما با در یو زندان ریدستگ يبه زود يکسرو قاتالن

 يسپرپس از  یاگو فشار باشد. ینتنها محصول ا توانستیقاتالن نم يحال آزاد ینا با .شد دادهآنها  يآزاد

از  یزن یلدل نیمه به و یابددست  ونیبا روحان يابه مصالحه خواستیاکنون پسرش م شاهرضا شدن دوران

و  گفتارباور، نبود. یمحبوب تیشخص زینحکومت  يبرا يکسرو گرید ياز سو مجازات قاتالن صرف نظر کرد.

 زینشاه را  رضا یو حت یاسیو س یرهنگف رجالکه  نینیمتدنه تنها  يکسرورفتار سخت و بدون انعطاف 

 بود. رنجانده

 ینانو به گردهم نشستن با پاکد دینام »دیروزبه=ع«ماه را يد کمی یعنیروز نخست زمستان  يکسرو

را  گرید يعرفان و هر گونه بدآموز رمان، شعر، فلسفه، يهاکتاب يکسرو یروانروز پ یندر ا اختصاص داد.

یرا به دست م هاکتاب یکی یکی يکسرو .آوردندیمراه خود مه به کردندیمطالعه م ییناز پاکد یشکه پ

 146.انداختیم يو سپس به درون بخار گفتیسخن م شانیو اجتماع یو در مورد مضرات فرهنگ گرفت

ها را به کتاب نیهم يبود که محتوا یمانند فروغ یو عملکرد کسان شهیدر مخالفت با اند يرفتار کسرو نیا

و  وو ا کردیرا محکوم م یفروغ یفرهنگ يهااستیس يکسرو .کردندیکشور وارد م ینظام آموزش

 147.دانستیم یرانهمکارانش را از بدخواهان ا

 حظهمال یمقام یچه از یانشب در دانستیرا درست م يزیبود که اگر چ ياگونه به يکسرو تیشخص

به از دربار  یناو یانروستائ یتشکا پرونده مورددر  يزمان قضاوتش در دادگستر درکه  طور همان نداشت.

 مورتاش،یسخنان ت یو به ضرر شاه حکم داد و حت یانسود روستائ به شان،یا يکشاورز يهاینغصب زم دلیل

رفتن  یرونب باعث مساله ینهم ظاهرا 148منصرف کند. يرأ نیرا از ا يکسرو نتوانست همدربار  ریوز

 .داشتن یتیمحبوب همار در درب یتیشخص نیشد و روشن است که چن يدادگستر نظاماز  يکسرو

 دیس ،يبروجرداهللا  تیآکه  سدینویم یانجعفر رسول صرف نظر شد. یسادگه ب ياز خون کسرو هرحاله ب

 يآزاد ولشاه ق قاتالن گفتگو کند و پس از دو جلسه، يرا به دربار فرستاد تا در مورد آزاد یینروح اهللا خم

 شده بود. یوارد جدال قلم يبا کسرو میمستقیرغصورت ه ب ترشیپ ینیخم 149داد. یینرا به خم شانیا

                                     
اي ها قرآن نیز بوده است اما کسروي این اتهام را نپذیرفت و براي کسی که بتواند قرآن سوزي او را اثبات کند جایزهبرخی گفتند که در میان این کتاب146

 .25پنجاه هزار ریالی در نظر گرفت. قتل کسروي، ص
 .109ص  خاندر دوران رضا انریا147
 .138-140ص  یهدر عدل سال ده148
 .221ص  ران،یا یمذهب-یاسیس يهاو سازمان هاانیجر149
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با  یکتاب کوچک چمپر ۀبه هفته نام یوستپ 1322 درو  کردیپرچم منتشر م نام با را ياهفته نامه يکسرو

بود و  زادهیحکم اکبریکتاب عل ةسندینو منتشر شد. عهیش یاسیو س ینید يدر نقد باورها سالهنام اسرار هزار

در  زادهیحکم کتاب نمود. یناقدام به چاپ ا دیدیافکار او با خودش م انیکه م یهتابمش به دلیل يکسرو

او  ییاسدو پرسش س .بودشده  پاسخ ارخواست عهیش يطرح کرده و از علما اپرسش ر یزدهکتابش س یانپا

دولت ظلمه است  نکهیا يمعنا-2 ؟نه یامجتهد نائب امام زمان است درست است  نکهیا-1بود:  نیچن

به دست مجتهد  یداست که دولت با ینمقصود ا یاظالم است  کندیعمل نم اشیفهدولت به وظ یست؟چونچ

 باشد؟

 در نوشت، زادهیرا در پاسخ به کتاب حکم االسرارتند کتاب کشف یبا لحن ینیخم 1323بعد در  سال کی

مانند شما و آن ارباب  خردیر بچند نف یشحاال هم کم و ب« :دیدیماجرا م نیا ةرا پشت پرد يکسرو که یحال

...و با کنندیخود را پخش م نیننگ يهاکتابچهو کشور و استقالل مملکت  ینشما...بر ضد د خردیب ییوناف

در دست  نو تهرا یزبا آنکه سوابق آن مرد ابله در تبر .برندینام م پاكینخود به د نیاز آئ یشرمیکمال ب

عناصر  نیکترکه خود ناپا يعنصر ینچن شناسندیو خالف عفت م یناپاکه ب شناسندیاست و آنها که او را م

 .»150151زرتشت موهوم است دعوت کند ینناپاك که آئ ینمردم را به آئ خواهدیاست م

دولت را غاصب و ظالم دانست و حق حکومت را تنها به  ییدو پهلو از سو یبا لحن االسراردر کشف ینیخم

با  زیدر حکومت ظلمه ن یکرد که حت یانب گرید يداد و از سو هستند، ونیاو که روحان نانیخدا و جانش

 یانفدائ همچونکتاب  نیدر ا یینخم .یستخواستار لغو سلطنت ن یتمشارکت کرد و روحان توانیم ییطشرا

داد که  یشنهادپ ینهمچن تکرار کرد. مجلس در نظارت فقها باشد، دیرا که با ينور اهللافضل یخاسالم سخن ش

و پنج سال بعد مجلس خبرگان نام گرفت  یبه آنچه س شباهتیاز فقها انتخاب کنند که ب یمجلسه را شا

 152از فقها باشد. یدبا یزکه شاه ن گفتینم یینزمان خم ینچند در ا هر .ستین

                                     
 .332 ص150
اما در مورد دعوت به آئین زرتشت، کسروي  همین دلیل خمینی او را افیونی نامیده است.ه کسروي در یکی از آثارش اعتراف به مصرف تریاك کرده بود و ب151

دانست. کسروي تنها مزدا و اهریمن را نیز خیالی میتوانست چنین دعوتی داشته باشد و داستان اهورااي نبود نمیدنبال هیچ متافیزیک گستردهه که ب از آنجا
خاك پرستانه از ملیگاه تعبیري گرا بود اما هیچهایی درست براي مردم آورده است. کسروي ملیباور داشت که زرتشت نسبت به زمان خود باورها و آموزه

عباس میامیه و بنینامید. همچنین یکی از افتخارات تاریخی ایرانیان را حمایت از علویان در برابر بنیمرد عرب میاو پیامبر اسالم را پاك گرایی ارائه نداد.
سازي دهد براي او در دادگستري پروندهحکم می اما ماجراي نسبت عدم عفت به کسروي چیست؟ گویا در همان زمان که کسروي بر علیه رضا شاه دانست.

  شرح داده است.» چرا از عدلیه بیرون آمدم؟«ي کوتاه کنند. کسروي این ماجرا را در مقالهمی
 .518 ص152
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که از حکومت  ییفتعر اما ،کندمخالفت  یحصورت صره که با شکل حکومت مشروطه ب خواستینم ینیخم

یم دهید یینخم االسرارکه در کشف يامشروطه حکومت آن بود. يدر مخالفت کامل با محتوا اددیارائه م

دگرگون  يامشروطه ينور اهللافضل خیش ۀمشروع ۀمانند مشروط یردرا بپذ آن همچنان توانستیو او م شود

 دیانکه در اروپا پدبا حکومت مشروطه چن یارتباط چیه که ینید یلعاب و رنگ با و یعتبه شر دیمق ،شده بود

 نداشت. آمده بود،

مردم بود که خود را  زا یاجتماع زیملت بود و ملت ن ةینددولت نما یمنوشت یشترپ نانکهحکومت مشروطه چ در

 ۀیرا در سا خود وجودوجود داشت که  ياعهیملت ش ینیخم يبرا اما .کردیم یو معرف شناختیبا دولت م

از نظر  بود. تیمالک ۀبلکه رابط  یندگینما ۀنه رابط زیدولت با ملت ن ۀطبو را دانستیب میسلطنت امام غا

اول  ۀمالک در مرحل نیا 153بود تا تصرفش در امور مردم موجه گردد.یممالک مردم  دیحاکم با ینیخم

با  یینخم البته 154امام را دارند. یاراتکه همان اخت اباألخره فقه و امامو  امبریخداوند است و در مراحل بعد پ

طور ه ب االسرارکتاب کشف یانپا درو  باشد قائل طهحکومت مشرو يبرا یارزش تواستینم ییدگاهد نیچن

 يیکتاتورمشروطه و استبداد و د انیم یفرق اساس چیه« دهد: یمرا به مشروطه نشان  اشیعالقگیآشکار ب

 »155گزارها.قانون يگرلهیالفاظ و ح ییبندگفر درمگر  ستین یو دموکراس

 رانیا يرهبر به یاسالم يجمهورقالب  در يسال پس از قتل کسرو سهو  یس فکر طرز نیبا هم ینیخم

 زین ینیپاکد  ،مشروطه یانبا پا داد. یانپا مشروطه داشت، نام زین ینزما اندكکه  یبه سلطنت و یافتدست 

 شد. فراموش ظاهره ب متجدد بود، يادولت مشروطه و جامعه يبرا بمناس ینیددر جهت ارائه  یتالشکه 

 

 

 

 

 

                                     
 .222 ص153
 .188 ص154
 .290 ص155
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 :کتابنامه

 علم تهران، یران،ا تیدر عصر مشروط یاسیس يهایشهاند ،1391اهللا، لطف ،یدانوآج

 اختران تهران، ،ییرانمشروطه ا ،1387ماشاءاهللا، ،یآجودان

 فروغ انتشارات آلمان، ي،،قتل کسرو1383ناصر، پاکدامن،

 علم تهران، ران،یا یاسیس-یمذهب يهاها و سازمانیانجر ،1390رسول، ان،یجعفر

 ،کشف االسرار1323اهللا، روح ،ینیخم

 یفردوس تهران، ،یییح یاتح ،1361،ییحی ي،آباد دولت

 در دوران رضا خان یرانا ،1356احسان، ،يطبر

 ریرکبیام تهران، یران،مشروطه ا یختار ،1390احمد، ،يکسرو

 ینآئ ،1311،-

 کنند يبخوانند و داور ،1323،-

 يیگربهائ ،1323،-

 اسالم یراموندر پ ،1323،-

 روان یراموندر پ ،1353،-

 دولت به ما پاسخ دهد ،1323،-

 یهده سال در عدل ،1323،-

 يراه رستگار ،1316،-

 من یزندگان ،1323،-

 یست؟فرهنگ چ ،1324،-

 و پول یشهکار و پ ،1323،-

 م؟یخواهیما چه م ،1358،-

 یادورجاوند بن ،1322،-

 انتشار یسهام شرکت تهران، ی،محمود طالقان دیس المله،یهو تنز االمهیهتنب ،1361ین،حس محمد ،ینینائ

 کانیپ تهران، ،یرجانیس يدیسعاکبر  یعل ان،یرانیا يیدارب یختار ،1389ی،کرمان االسالم، ناظم
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 اطالعات تهران، ی،شاه خسرو يهاد دیس اسالم، یانفدائ ،1393،یمجتب ي،صفو نواب

 جهان، عبدالرحیم گواهی، تهران، علم ة، ادیان زند1387هیوم، رابرت، 
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