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بهائی پژوهی

مقد مه
پیش��ینهی عقی��د ه ب��ه ظه��ور منج��ی ،ب��ه د وران های بس��یار د ور ب��از میگ��رد د  .از

هم��ان نخس��تین روزه��ای تاری��خ پیامب��ران ،بش��ارت ب��ه فراگیرش��د ن توحی��د و د اد گری
د ر سرتاس��ر گیت��ی و نج��ات آد می��ان از س��تم و ب��ی د اد و برق��راری حکوم��ت جهان��ی ب��ه

د س��ت پارس��ای پارس��ایان و س��رآمد خرد من��د ان ،از م��وارد بس��یار مهم��ی ب��ود ک��ه د ر
د س��تور کار تمام��ی پیامب��ران قرارد اش��ت .د ش��منی ب��ا ای��ن ای��د ه و عقی��د ه ه��م د وران��ی

ب��ه د رازای همی��ن « آرم�ان مق�د س مهد وی�ت » د ارد  .رس��ول گرام��ی اس�لام ،د ر

د وران حیات خویش ،به روشنی آن وجود مقد سی را که «تشکیل حکومت واحد جهانی»

و « نابود ی س�تم و س�یاهی» و « پر ش�د ن زمین از عد ل و د اد گری » به د س��ت
باکفای��ت او ب��ه انجام می رس��د  ،معرف��ی فرمود  .د ر آن معرف��ی ،آن حضرت تأکی��د فرمود که
حض��رت مه��د ی و موع��ود مل��ل و منج��ی مرد م��ان ،هم��ان ام��ام د وازد ه��م ش��یعیان و
فرزن��د یازد ه��م حض��رت عل��ی و فرزن��د نه��م حض��رت حس��ین علیهم��ا                      الس�لام اس��ت.

د رپ��ی ای��ن معرف��ی ،آن د ش��منی د یرین��ه ،ب��ه گون��ه ی بارزت��ری رخ نم��ود .
6
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به خاطر اختصار این نوش��تار ،از بررس��ی ریشه و پیشینه ی این د شمنی ،چشم می پوشیم و فقط

ب��ه ذک��ر این نکت��ه بس��ند ه می کنیم ک��ه از ح��د ود  160س��ال پیش ،مب��ارزه ب��ا عقید ه به
مهد وی��ت و قائمی��ت حض��رت حج��هًْ بن الحس��ن العس��کری علیه الس�لام ،به عن��وان قائم
موع��ود  ،د رگروه��ی گم��راه ب��ه ن��ام «بهائی�ان» جلوهگ��ر شد هاس��ت .این��ک به بررس��ی

پید ای��ش ای��ن گ��روه می پرد ازیم.گفتن��ی اس��ت که تمامی اس��تناد ات ای��ن نوش��تار مبتنی بر
کتاب های معتبر بهایی است.
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شیخیّه
نه��ان
د ر اوای��ل ق��رن س��یزد هم هجریقم��ری  ،د رپ��ی اد عاه��ای آش��کار و
ِ
ش��خصی بهن��ام « ش�یخ احم�د» ،مبن��ی بر ارتب��اط با ام��ام زم��ان علیهالس�لام ،فرقهای

پد یدآم��د ک��ه بعد ه��ا ب��ه ن��ام خ��ود او « ،ش��یخیه » نامی��د ه ش��د  .پ��س از ش��یخ احم��د ،
جانش��ین او س��یدکاظم رش��تی ،ب��ه آن اد ع��ای ش��یخ احم��د آب و رن��گ بیش��تری د اد و

گ��روه ش��یخیه هم عن��وان جد یتری ب��ه خود گرف��ت و گروهی از ش��یعیان را به گ��رد خود

فراه��مآورد  .عل��ت اصل��ی رویآورد ن ع��د های از م��رد م ب��ه این فرق��ه ی جد ی��د  ،نا امید ی

از ش��رایط ناهنج��ار جامعه د رپی شکس��ت ای��ران د ر جنگه��ای بد فرجام ای��ران و روس بود .
یادک��رد ن از امام زمان -که عامل بس��یار موثری د ر ایجاد روحی��ه ی امید و آرزو د ر مرد م بود-

و بهرهگیری ش��یخ احمد و س��یدکاظم از این حربه ،موجب آن گش��ت تا عد های س��اد ه لوح و

زود باور  ،اد عاهای آن د و را مبنی بر ارتباط با امام زمان علیه الس�لام ،بپذیرند و به این وس��یله
بازار شیخیگریگرم شد .
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ه��ر چن��د ش��یخیه خ��ود را ش��یعه میدانس��تند و میدانن��د و ب��ه خاتمی��ت رس��ول

گرام��ی      اس�لام صلیاهللعلیهو  آل��ه و قائمیت حض��رت حجهًْبنالحسنالعس��کری علیهالس�لام،

اعتق��اد کام��ل و راس��خ د اش��تند و د ارن��د ؛ 1ام��ا ند انس��ته و ناخواس��ته باع��ث پد ید  آم��د ن

بابیه شد ند که منشأ فتنه ی بزرگی د ر ایران شد .
فرقه ی ّ

ًْ
ًْ
مجموعه الرسائل از سید کاظم رشتی.
الزیاره و جوامع الکلم از شیخ احمد احسایی و
 -1شرح
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میرزا علیمحمد (ملقب به باب)
می��رزا علیمحم��د مع��روف ب��ه « ب�اب » در س��ال  1235هجریقم��ری در ش��یراز ب��ه
دنیا   آم��د و در هم��ان کودک��ی ،پ��درش می��رزا رض��ا ب��زاز را از دس��ت داد و م��ادرش فاطم��ه
بیگ��م ب��ه سرپرس��تی دای��یاش ،او را ب��زرگ ک��رد و در پنج س��الگی ب��ه مکتب خانه فرس��تاد.
وی مقدم��ات دروس را ن��زد معلم مکتب خانه -که ش��یخی مس��لک بود -فراگرف��ت .آنگونه که
خ��ود معت��رف اس��ت ،در مکت��ب خان��ه کت��ک میخ��ورده و بعدها ک��ه آیات��ی ن��ازل میکند!
از معلم��ش میخواه��د ک��ه بی��ش از پن��ج ضربه چ��وب به او نزن��د و نیز اگ��ر میخواه��د بزند ،
2
بر گوشتش نزند!
مدت��ی ه��م در بوش��هر ب��ه تج��ارت س��پری ک��رد و در هم��ان بوش��هر در ه��وای گرم
تابس��تان ب��ه ریاض��ت پرداخ��ت .به ای��ن ترتیب ک��ه از ب��ام تا ش��ام بر ب��االی بام رو ب��ه روی
خورش��ید میایس��تاد و ب��ه آن مینگریس��ت؛ بهگون��ه ای ک��ه مردم��ان او را آفت��اب پرس��ت
میپنداش��تند 3 .در اوان جوان��ی ه��م مدت��ی کوت��اه ،در کرب�لا اقام��ت گزی��د و در س��لک
4
شاگردان و مریدان سید  کاظم رشتی در آمد.
 -2بیان عربی نوشتهی باب صفحه .25
 -3تلخیص تاریخ نبیل زرندی صفحه .66
 -4اسراراآلثار نوشتهی فاضل مازندارانی .جلد  1صفحه .35
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بابیّه
پ��ساز ف��وت س��یدکاظم ،از آنج��ا ک��ه او ب��ه جانش��ینی ش��خص معین��ی ب��ه عنوان

«  رک�ن راب�ع ایم�ان  » ی��ا هم��ان رابط می��ان ام��ام زم��ان و م��ردم ،تصریح نک��رده بود،

می��ان ش��یخیان اخت�لاف برخاس��ت .هرچن��د بیش��تر آن��ان از ح��اج محمد  کریمخانکرمان��ی

تبعی��ت کردن��د ،اما گروهی از ش��یخیان ج��وان درپی یافتن جانش��ین س��ید ،به تکاپ��و افتادند
ّ

و یکی از آنان به نام مال حس��ین بش��رویی ،به سبب آشنایی پیش��ین با میرزا علیمحمد شیرازی،

به ش��یراز آمد و ب��ا او مالقات کرد و به دنبال ادعای میرزا علیمحمد ب��ه عنوان رکن رابع ایمان
ی��ا ب��اب امام زمان علیهالس�لام ،ب��ه او گروید .میرزا علیمحم��د در اثبات ادعایش تفس��یری را

ک��ه ب��ر س��ورهی یوس��ف نگاش��ته ب��ود ،ب��ه مال حس��ین عرض��ه ک��رد .در ای��ن
کت��اب می��رزا علیمحم��د آش��کارا اظه��ار ک��رد ک��ه ای��ن کت��اب را از جان��ب

« محم�د بن الحس�ن العس�کری علیهالسلام » نوش��ته اس��ت و به این ترتی��ب ادعای
« بابیّ�ت ام�ام زم�ان علیهالسلام » را علنی س��اخت 5.پساز مالحس��ین هف��ده نفر د یگر
-5رحیقمختومجلدیکمص(22چاپاول)یاص(34چاپدوم).اینکتابیکیازنوشتههایمبلغونویسندهیمعروفبهاییبهنامعبدالحمید
اشراقخاوریاستکهبا تأیید ودستورمؤسسهیملیمطبوعاتامری[=بهایی]چاپونشرشدهاست.ونیز:اسراراآلثارجلد دومذیلکلمهباب.
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ب��ه او ایمانآورد ن��د و او را بهعن��وان ب��اب ام��ام غائب پذیرفتن��د  .این هفد ه نفر ب��ه اضافه ی
مال حس��ین ک��ه از ای��ن پ��س او را «ب��اب الب��اب» یعن��ی ب��اب علیمحم��د گفتن��د  ،حروف
ح��ی (=  6)18نامی��د ه ش��د ند ک��ه با خ��ود باب ن��وزد ه نفر می ش��وند و تقد س ع��د د  19د ر
نزد بابیان و بهائیان از همین جاست.
ب��ه هرروی پ��ساز این اد ع��ا ،حروف ح��ی د ر اط��راف و اکناف ای��ران پراکند هش��د ند
ت��ا نخس��ت ش��یخیان و د رپ��ی آن د یگ��ران را به ای��ن ام��ر فراخوانند ک��ه باب ام��ام زمان
آمد هاست و بهزود ی خود آن حضرت نیز آشکار می شود .

د رهم��ان ای��ام و اوان ،یک��ی از پی��روان ب��اب ب��ه ن��ام مال ص��اد ق خراس��انی ،د ر اذان نم��از

جمعه د ر شیراز این عبارت را افزود :
علی ًا قبل نبیل باب بقیهًْ اهلل.
 ...أشهد أن ّ

شهاد ت می د هم که علی قبل نبیل (= علی محمد )  ،باب بقیهًْ اهلل است.
د رپ��ی ای��ن بد ع��ت ،د ر ش��یراز غوغا برخاس��ت و چون آش��کار ش��د که عام��ل اصلی

 -6باب به تقلید از سید کاظم رشتی ،در سخنان خویش از حروف ابجد فراوان بهره میجست تا بدین گونه آن ها را رمزآلود
جلوه دهد .طبق حروف ابجد کلمهی « حی » برابر با عدد  18است.
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ای��ن ام��ر خ��ود ب��اب اس��ت ،او را فراخواند ند و د ر مجلس��ی که تشکیلش��د  ،د رپ��ی خورد ن
ی��ک س��یلی ،ب��اب از اد ع��ای خوی��ش د ستکش��ید و د ر مس��جد حضوریاف��ت و د ر مقاب��ل

مرد م چنین گفت :

 ...لعنت خد ا بر کسی که مرا وکیل امام غائب بد اند .لعنت خد ا بر کسی که مرا باب امام بداند
7
 ...لعنت خدا بر کسی که مرا منکر امامت امیرالمومنین و سایر ائمهی اطهار بداند.
.
ام��ا در نه��ان همچن��ان ب��ا پی��روان خوی��ش در ارتب��اط ب��ود ت��ا آن که در ش��یراز وب��ا آمد  و
شیرازهی امور ازهم گسیخت و باب از فرصت استفادهکرد و به اصفهان گریخت.

 -7تلخیص تاریخ نبیل زرندی صفحات  137تا .141
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چهره ی مرموز
منوچهرخ��ان معتم��د الد ول��ه ی گرج��ی ،حاک��م ارمن��ی نس��ب و ناپی��د ا مذه��ب

اصفه��ان ک��ه ش��خصیتی مرم��وز اس��ت ،د رپ��ی ف��رار ب��اب از ش��یراز ب��ه اصفه��ان،

ام��ام جمع��ه ی اصفه��ان را وام��ی د ارد تا ب��راد رش را به اس��تقبال باب بفرس��تد و آش��کارا و

بید ری��غ از ب��اب حمای��ت میکن��د و حت��ی به خاط��ر ش��کایت م��رد م از ای��ن حمایتهای
پرس��شبرانگیز ،آنگاه ک��ه از پای  تخ��ت د س��تور می رس��د ت��ا ب��اب را تحت   الحف��ظ
مق��ر حکوم��ت مرک��زی اع��زام کند  ،ب��ر خ�لاف د س��تور ش��اه ،او را د ر قصر خورش��ید
ب��ه ّ

پنه��ان میکن��د و د خت��ری زیب��اروی را هم به عق��د ش د ر م��ی آورد و به او وع��د ه می د هد

ت��ا تمامی ث��روت خ��ود را -ک��ه بال��غ ب��ر چهل میلی��ون فران��ک می ش��د ه -د ر اختی��ار باب
قرارد ه��د و نی��ز او را د لخ��وش می کن��د که می��رزا آقاس��ی وزی��ر محمدش��اه را از صد ارت
ع��زل می کن��د و ش��اه را هم وام��ی د ارد تا پیرو او ش��ود و خواهر ش��اه را هم ب��ه عقد ش د ر

م��ی آورد و حت��ی ش��اهان جهان را هم مطی��ع و فرمانب��رد ار او می کند و اگر هم ش��اه ایران

زیرب��ار ن��رود  ،س��پاهی می آراید و با ش��اه می جنگد  .معتمدالد ول��ه باب را امی��د وار می کند که
14
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قاد ر است تا د و سال با سپاهیان شاه بجنگد .

8

ب��اب د ر آن ای��ام روزگار خوش��ی را می گذرانی��د ام��ا از بخ��ت ب��د ب��اب،

حاک��م اصفه��ان م��رد و ماج��رای اقام��ت پنهان��ی ب��اب د ر عمارت خورش��ید  ،برمال ش��د و

جانش��ین او ب��ه ناچ��ار ب��اب را به ته��ران فرس��تاد  .د ر میان��ه ی راه د س��تور آمد ک��ه او را به

ماکو ببرند و د ر قلعه آنجا محبوس کنند .

-8تلخیص تاریخ نبیل زرندی صفحه  190و  200و نیز :قرن بدیع نوشته شوقی افندی جلد یکم صفحه  110و  114و نیز :تاریخ
ظهور الحق نوشتهی فاضل مازندرانی صفحه  93و  105از بخش سوم.
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فراگیری فتنه
ق��ر ًْه العین)،
درهم��ان ای��ام  ،ع��دهای از بابیان به س��رکردگی زنی به ن��ام ز ّرینتاج (طاهرهّ ،
م�لا محمد  تق��ی قزوین��ی ،عال��م ب��زرگ آن دوران را به خاط��ر مخالفت ب��ا ش��یخیان و بابیان،
ب��ه قت��ل میرس��انند و ب��ه ای��ن ترتی��ب نخس��تین فتن��هی خونی��ن را در بابیت پ��ی میریزند.
9
درضمن گفتنی است که این عالم بزرگ عموی زرین تاج بود.
س��ید ب��اب در س��ال  1260هج��ری قم��ری ادع��ای بابی��ت ک��رده ب��ود و ای��ن ادع��ا تا
س��ال  1264همچن��ان ادام��ه داش��ت 10 .در همین س��ال ،گروه��ی از بابیان در دش��ت خوشآب
و هوای��ی نزدی��ک ش��اهرود به ن��ام « بدش�ت » گرد  آمدند ت��ا تکلیف خود را روش��ن س��ازند.
کارگردان اصلی و میزبان این گردهمآیی ،یکی از بابیان جوان به نام میرزاحسینعلی نوری مازندرانی
بود .دیگر سران این جمع ،همان زرینتاج و محمدعلی بارفروشی بودند .آنان پساز مدتی گفت وگو،
به این نتیجه رس��یدند که دوران اس�لام بهس��ر آمدهاست و باید نسخ آیین اس�لام را اعالن کنند.
 -9صفحات  106و  107کشف الغطاء و صفحه  324و 389بخش سوم تاریخ ظهور الحق و صفحه  120الکواکب الدریه
جلد یکم .این کتاب را شخصی به نام عبدالحسین آیتی ملقب به آواره -از مبلغان و نویسندگان نامیبهایی -به دستور عباس افندی
نوشته است .البته او بعدها از بهائیت برگشت و علیه آنان کتاب کشف الحیل را نوشت.
 - 10رحیق مختوم جلد  1صفحه  581تا .585
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ًْ
قره العین» را « طاهره» حس��ینعلی را « بهاءاهلل » و محمد  علی را
به عالوه در همانجا «
« ق�دوس» لقبدادن��د و ماجراهای ننگین دیگری را پدید  آوردن��د که موجب بدنامی آنان گردید
به گونه ای که مال حسین بشرویی ،همان نخستین مؤمن به باب ،پس از شنیدن داستان بدشت ،گفت:
11
اگر من در بدشت بودم اصحاب آنجا را با شمشیر کیفر میکردم.
درهم��ان ایامیک��ه ماج��رای بدش��ت ب��ه وقوع پیوس��ت  ،ب��اب دعوی ت��ازهای س��ازکرد
و مدعیشد که:
الحقُّ الَّذی أن ُتم ب ِ ُظ ُهو ِر ِه تُو َع ُد ون
 ...إنَّنی أنَا القائ ُِم َ
12
من همان قائم حقی هستم که شما به ظهورش وعده داده شده اید.
البت��ه چن��دی بعد باب پ��ا را فراتر نه��اد و دعوی نب��وت کرد و دی��ن تازه و کت��اب تازهای
بهن��ام « بی�ان» آورد13و در اواخ��ر عم��ر در « ل�وح هی�کل الدی�ن» پ��رده را باالت��ر زد و
14
دعوی خدایی کرد!

 -11تاریخ ظهور الحق صفحه 110
-12پاورقی تاریخ ظهور الحق صفحه .173
 -13بیان عربی و بیان فارسی نام دو کتاب تشریعی باب است
علی قبل نبیل ذات اهلل و کینونیّته ».این لوح یکبار به ضمیمۀ بیان عربی چاپ شده است.
 -14صفحه  5لوح هیکل الدین «:إ َّن ّ

17

بهائی پژوهی

توبهنامه ،ننگ جاود انه
د رهمینح��ال و همینای��ام ،حاد ث��ه ی ش��گفتانگیز د یگ��ری نی��ز رخ د اد  .ماج��را

چنانبود که پساز س��روصد ای د ش��ت بد ش��ت ،د ر زمان والی��ت عهد ی ناص��ر الد ین میرزا،

ب��اب از چهری��ق ب��ه تبری��ز احض��ار ش��د و در پاس��خ ب��ه پرس��شهای گوناگ��ون علم��ی،

فرومان��د و س��پس ب��ا انتق��ال وی ب��ه خان��ه ی شیخاالس�لام تبری��ز و خ��وردن

 11ضرب��ه چ��وب ب��ه پاهای��ش ،از هرآنچ��ه ک��ه ادع��ا کردهب��ود ،توبهک��رد .درحاش��یهی
توبهنام��هی ب��اب تصریح ش��ده ک��ه علت عدم ص��دور حکم اعدام آن اس��ت ک��ه او را د یوانه

تش��خیص د اد هاند ؛ 15اما چند یبعد به د س��تور و اص��رار امیرکبیر ،بهخاط��ر جنگ های د اخلی

ک��ه به تحریک باب و توس��ط پیروانش د رگرفتهب��ود  ،برای نابود ی ماد ه ی فس��اد  ،محاکمه و

د ر شعبان سال  1266هجری قمری تیرباران شد .

16

 -15کشف الغطاء عن حیل األعداء نوشته میرزا ابوالفضل گلپایگانی صفحه  203و .204عذر جنون در این مدرک آمده است و
ًْ
ریه صفحه .241
الکواکب الد
 -16قرن بدیع جلد یکم صفحه  .256نوشته شوقی افندی.

18

پیدایش

د اس��تان توب��ه ک��رد ن ب��اب از آن ماجراه��ای بس��یار مهم اس��ت که بهائی��ان تالش

بس��یار می کنن��د ت��ا بههرص��ورت ک��ه بش��ود  ،منک��ر آن ش��وند و آنرا د روغ جلوهد هن��د ؛
ام��ا خوشبختان��ه ی��ا ش��وربختانه ،گ��زارش مجل��س و مت��ن توب��ه ی ب��اب د رکت��اب

«کش�ف الغطاء عن حیل األعد اء» که بهد س��تور عبد البهاء و توسط بزرگترین مبلغ بهایی
بهن��ام «میرزا ابوالفضل گلپایگان�ی» نوش��ته و پ��ساز م��رگ وی باز بهفرم��ان عبد البهاء
بهوس��یله ی دائ��یزاد ه ی هم��و و چندتن د یگ��ر از بزرگان بهایی ،تکمیلش��د ه ،آمد هاس��ت و

این توبه ننگی است که با هیچ نیرنگی پاک نمی شود .

19

بهائی پژوهی

فرجام شوم
هنگامیک��ه باب اعد ام می ش��ود  ،قنس��ول روس��یه ت��زاری د ر تبریز ،بر س��ر جنازه ی او

حاضر می ش��ود و د ر آنجا اشک تمساح می ریزد و فرد ای آن روز با نقاشی چیرهد ست می آید و
از جنازه ی باب تصویربرد اری می  کند .

17

ح��اج احم��د میالن��ی باب��ی ک��ه میگوین��د جس��د ب��اب را د ر کارخان��ه ی

حریربافی��ش پنه��ان میکن��د  ،از اف��راد ی اس��ت ک��ه تح��ت حمایت د ول��ت روس��یه تزاری
بهس��ر می برد هاس��ت .اینه��ا ،ازنظر مس��لمانان آن زمان ،نش��انههای آش��کار د ستد اش��تن

د ولت روسیه ی تزاری د ر این فتنه ی ملی بود ه است.

ًْ
ریه جلد یکم صفحه  233و  248و .249
 -17الکواکب الد

20

پیدایش

میرزا حسین علی نوری مازند رانی ( مل ّقب به بهاء اهلل )
پ��ساز م��رگ ب��اب  ،بناب��ه وصی��ت او ،جوانک��ی هج��ده س��اله بهن��ام میرزایحی��ی

مع��روف ب��ه صبح ازل ،جانش��ین او ش��د  .این جوانک ناپخت��ه و کمتجربه و ترس��و ،از عهد ه ی
اد ارهی امور بابیان برنیامد و عم ً
ال زمام امر بابیان ،به د ست براد ر بزرگترش میرزاحسینعلی نوری
افتاد  .همانکسی که د ر ماجرای بد شت از کارگرد انان اصلی د استان بود .

میرزاحس��ینعلی د ر د ومی��ن روز مح��رم س��ال 1233ه.ق د ر ته��ران بهد نی��ا آم��د .

پ��د رش میرزاعب��اس ن��وری از منش��یان زم��ان محمدش��اه قاج��ار ب��ود  .میرزاعب��اس د ر
تعلی��م و تربی��ت فرزن��د ان بس��یار میکوش��ید و ب��رای اینمنظ��ور ازمی��ان د وس��تانش،
برای آنان آموزگاران س ِرخانه می آورد !

میرزاحس��ینعلی د ر س��نین کود ک��ی د ر ن��زد پ��د ر و بس��تگان و معلمی��ن خصوص��ی،

بهفراگرفت��ن عل��وم و فن��ون مقد ماتی پرد اخ��ت و بهاینس��بب از رفتن به مد رس��ه بینیاز بود ؛
امیت د اش��ت و خود را
ب��ا اینهم��ه او نی��ز مانن��د میرزاعلیمحمد ش��یرازی (ب��اب) د اعی��ه ی ّ
21

بهائی پژوهی

د رس ناخواند ه می د انست.

18

بع��داز د رگذش��ت ب��اب ،امیرکبی��ر ،آن راد م��رد ملی و هوش��یار ،ک��ه به خط��ر بابیت و

نق��ش میرزاحس��ینعلی د ر قضای��ای ب��اب ،پیبرد ه ب��ود  ،اعالن د اش��ت که میرزاحس��ینعلی
مبل��غ  5کرور توم��ان (یعنی 25میلیونریال و مع��اد ل نیمبرابر غرامت جنگه��ای ایران و روس)

ب��ه خزان��ه ی کش��ور ای��ران خس��ارت وارد کرد ه اس��ت.

19

ب��ه همینعل��ت او را ب��ه عراق-

که مس��تعمره د ولت عثمانی بود  -تبعیدکرد  .پساز برکناری امیرکبیر از صد ارت ،میرزاحسینعلی
ب��ه ای��ران بازگش��ت و بالفاصل��ه ط��رح ت��رور ناصرالد ین ش��اه بهد س��ت بابیان ریخته ش��د

ک��ه ب��ه فرج��ام نرس��ید و ب��ه همی��ن خاط��ر د س��تاند رکاران ای��ن ت��رور ،از جمل��ه
میرزاحسینعلی د ستگیر شد ند  .عاملین ترور همگی کشته شد ند .

 -18اسراراآلثار جلد یکم صفحه 191
 -19قرن بدیع جلد یکم صفحه  315و جلد دوم (چاپ اول) صفحه 32

22

پیدایش

امانت د ولت روس
بس��ی روش��نتر از ماجراه��ای پرس��شبرانگیز حمایتهای د ولت روس��یه ی ت��زاری از
باب ،حمایتهای بس��یار آش��کارتر همیند ولت ،از بهاءاهلل اس��ت که مهمترین نمود و نمایه ی
آن د ر ماجرای ترور ناصرالد ین ش��اه اس��ت که بهاءاهلل به س��فارت روس��یه پناهند ه می ش��ود و
د رپی د س��تور ش��اه برای د س��تگیری بهاءاهلل ،س��فیر روس��یه او را «امانت د ولت روسیه»
می نام��د و ب��ه صدراعظ��م پیغ��ام می فرس��تد ک��ه هیچبالی��ی نباید برس��ر به��اءاهلل بیاید و
20
حتی او را تهد ید می کند که اگر حاد ثهای رخد هد  ،شخصصدراعظم مسئول خواهد بود !
براث��ر همی��ن حمایته��ا ،د ولت ای��ران بهناچ��ار ب��ه تبعید به��اءاهلل رضای��ت می د هد
و بازه��م جالباس��ت ک��ه هنگام اخ��راج به��اءاهلل از ای��ران ،از س��فارت روس کس��انی برای
بد رق��ه ی ای��ن «ود یع�ه ی گران به�ا» می آین��د و جالبتر از هم��ه آنکه جن��اب بهاءاهلل
س��الیانی بع��د ،بهافتخ��ار امپراط��ور روس نيكالوي��چ الكس��اند رد وم ،لوح��ی ن��ازل! می کند و
 -20قرن بدیع جلد یکم صفحه 318و 319و قرن بدیع جلد دوم صفحه 33و 34و تلخیص تاریخ نبیل صفحه 647و648

23
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بهخاطر کمکهای بید ریغ س��فیر روس��یه د ر ایران ،مقامی را برای امپراطور روسیه نزدخد اوند

قائل می شود که جز خود  خد ا بهآن مقام علم و احاطهند ارد .

21

جال��ب آناس��تکه د ر بره��های ه��م ،د ول��ت بریتانیایکبی��ر بهس��راغ به��اءاهلل آم��د و از او
تفقد و د لجویی کرد و به نوشته شوقی افندی:

 «...قنس��ول انگلی��س د ر بغد اد  ،ژنرال كلنل س��رآرنولد باروز كِمب��ال ...،قبول حمايت و

تش��رف حضوري
تبعي��ت د ول��ت متبوعه ی خويش را ب��ه محضر مبارك پيش��نهاد نمود و د ر
ّ
ّ

متع ّهدگرد ي��د كه ه��ر آنگاه حضرت به��اءاهلل مايل به مكاتب��ه با ملكه ی ويكتوريا باش��ند ،
د ر ارس��ال اوراق ب��ه د رب��ار انگلس��تان اقد امنماي��د  .حت��ي مع��روض داش��ت حاضر اس��ت

ترتيبات��ي فراهم كن��د ك��ه محل اس��تقرار هي��كل اقدس به هندوس��تان! ي��ا هر نقط��ه ی د يگر
كه مورد نظر مبارك باشد  ،تبد يل يابد » .

22

-21قرن بدیع جلد دوم صفحه  86و 87
 -22قرن بدیع جلد دوم صفحه 134

24

پیدایش

آغاز اختالف
بههرح��ال ،درهم��ان گی��رودا ِر ماج��رای ت��رور نافرج��ام ش��اه ،میرزایحی��ی هم ب��ا لباس

مب�� ّدل ب��ه عراق رف��ت و بهاینترتی��ب پیروان ب��اب در ع��راق گرد  آمدن��د .رفتار آن��ان در عتبات
بس��یار ناهنج��ار ب��ود :دزدی��دن کف��ش و لب��اس و ظ��روف ز ّوار امامحس��ین ،قت��ل مخالف��ان و
غارت اموالمردم و جشن و پای  کوبی در ایام عاشورایحسینی ،از آنجمله بود.

23

چنانکه پیش��تر هم اشارهش��د ،بر اثر بیتجربگ��ی و ناپختگی میرزایحیی ،ریاس��ت بابیان
عم�ل ً
ا با میرزاحس��ینعلی ب��ود .دیگر س��ران بابیه که ازاین امر ناخرس��ند بودن��د ،میرزایحیی را

هش��یارکردند و میانهی دو برادر بههمخورد و میرزاحس��ینعلی به مدت دو سال با لباس مبدل و
س��لیمانیه و بهن��زد دراویش نقش��بند ّیه رفت
ب��ا نام مس��تعار « درویشمحم�د» بهکوههای
ّ

و آنج��ا ب��ه آموختن عرف��ان و کیمیاگری پرداخ��ت .پسازآن ب��ا التماس و تقاض��ا از برادرخود،
بهمقام پیشین بازگشت.

24

 -23قرن بدیع جلد یکم صفحه 328و قرن بدیع جلد دوم صفحه 122
 -24قرن بدیع جلد دوم صفحه  112و کتاب ایقان نوشته بهاء اهلل صفحه .95

25
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رفتار زشت و آشوبگرانهی بابیان سبب شد تا حکومت عثمانی ایشان را از عراق به اسالمبول

تبعیدنماید واین واقعه در سال 1280هجریقمری اتفاقافتاد.

بهگفت��هی بهایی��ان ،در آغ��از این س��فر ب��ود ک��ه میرزاحس��ینعلی داعی��هی خویشرا
ابرازک��رد و مدع��ی مق��ام « َم��ن ُیظ ِه��ر ُه اللّه��ی» ش��د .جری��ان از ای��ن ق��رار بود ک��ه باب
ظه� ُر ُه اهللُ» بش��ارت
در نوش��تههای خ��ود ب��ه ظه��ور موع��ودی موس��وم ب��ه « َم�ن ُی ِ

دادهب��ود ک��ه ب��ه گفت��ه خ��ودش درح��دود 1511س��ال بع��د ظاه��ر میش��ود.

25

ول��ی

ب��ه نوش��ته ش��وقی در صفح��ه  123جل��د دوم کت��اب ق��رن بدی��ع بع��د از م��رگ س��یدباب

ب��ه غی��ر از میرزاحس��ین  علی ،بیس��ت و پن��ج نفر از بابی��ه ،س��خن او را تأویلکردن��د و هریک
خود را موعود کتاب بیان خواندند.

 -25بیان فارسی صفحه  61و  71و 100

26

پیدایش

به فاصله چهارماه،کاروان بابیان از پایتخت عثمانیان بهس��وی ادرنه اعزام شد و درآنجا بود که

چند دستگی میانشان رخداد:

* گروهی از بزرگان بابیه ،که صبح ازل را وصی باب میدانستند ،ازلی نامگرفتند

* و جمعی که میرزا حسینعلی را پذیرفته بودند ،بهایی نامیده شدند.

27
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جنگ فرقهای ،آغاز افشاگری
ای��ن اختالفات آس��یب ش��دیدی ب��ه بابیگ��ری وارد آورد ک��ه در اینمی��ان جدایی بهاء

و ازل ازهم��ه موثرت��ر ب��ود .صبح   ازل مدعی بود که من براس��اس آثار باب جانش��ین او هس��تم

و ب��رادرم میخواه��د جای مرا بگیرد؛ اما از آنس��و ،میرزا حس��ینعلی میگف��ت که وصیت باب
ساختگی است و میرزا یحیی کارهای نیست.

درپ��ی ای��ن جدایی ،میان بهاء و ازل و س��ایر مریدان ،اهانت و ناس��زا وکش��تار رواجیافت؛

بهگون��های ک��ه می��رزا یحیی از به��اء و بهائیان ب��ه دریافت القاب خ��ر و گاون��ر مفتخرگردید و

میرزاحس��ینعلی ،حرامزادگ��ی ب��رادرش را اع�لام داش��ت 26و افزونب��ر ای��ن ،مدعیش��د که
صبح ازل مردی شکمباره و شرابخواره و زنباره و  ...است:

 ...مس��لم اس��ت که ال زال به اکل و ش��رب و تصرف در ابکار و نس��اء ناس مش��غول بوده

و اعمالي که واهلل خجالت ميکشم از ذکرش ،مرتکب.

27

 -26جزء یکم مائده آسمانی صفحه 40
 -27کتاب بدیع صفحه  . 312جرمیکه از تجاوز به ناموس مردم بدتر است و میرزا حسین علی از گفتنش خجالت میکشد ،به
تصریح کتاب اقدس ،لواط است.

28
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از دیگرس��و ،ازلی��ان نی��ز ب��یکار ننشس��تند و خواهر جن��اب بهاءاهلل که پی��رو ب��رادر دیگر بود،
افش��اکرد که بهاءاهلل ،همس��ر باب که س��هل اس��ت ،دختر خ��ودش را هم در ا ّيام رياس��ت ازل

به وي تقد يم کردهبود 28و جناب ايش��ان را نش��ايد که پيشاز درمان رعش��هی دست و باد  فتق!

خود به عالج دردهاي بشريت پردازند...

29

بهاین ترتیب بسیاری از اسراری که میان بابیان بود ،برمال شد.

 -28تنبیه النائمین صفحه 19
 -29تنبیه النائمین صفحه 65

29
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فرجام کار میرزا حسینعلی
د ر ای��ن ش��رایط بود که د ولت عثمان��ی آنان را ازهم جد ا کرد  .ازلیان را به ماگوس��تیا ،د ر
خاک قبرس و بهاییان را (به س��رکردگی میرزا حس��ینعلی) به قلعه ی ّ
عکا ،د ر خاک فلس��طین
فرستاد  .صبح ازل تا پایان عمر د ر قبرس بود و بعد از د رگذشت وی میرزا هاد ی د ولتآباد ی و
براد رش جنبه ی ریاس��ت ازلیه را د اشتند  .میرزاحسینعلی هم د ر سال 1309هجریقمری د ر ّ
عکا

از د نیا رفت.

میرزا حس��ینعلی د عاوی گوناگونی د اشت :افزونبر مقام «من یظهره اللهی» و پیامبری،

گاهی خود را نمله ی فانیه [= مورچه ی مرد نی]

30

می ش��مرد و گاهی هم پا از اریکه ی الوهیت

فراتر می نهاد و خویشتن را خد ای خد ایان ،می پند اشت 31و این همه د ر حالی بود که با صراحت

تمام حضرت محمد مصطفی صلیاهللعلیهوآله را فرجام پیامبران و رسوالن می د انست.
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 -30آثارقلم اعلی جلد  4صفحه 364
 -31مکاتیب عبدالبهاء جلد  2صفحه 255
 -32اشراقات صفحه .293
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عباس افند ی (مل ّقب به عبد البهاء)
او فرزن��د زن نخس��ت می��رزا حس��ینعلی ،موس��وم ب��ه ن ّوابه اس��ت .عب��اس افن��دی بعدها
الق��اب س��رکار آق��ا و ابنالبه��ا گرف��ت .به��اء اهلل از زن دیگ��رش ،مهدعلیا ،س��ه فرزند داش��ت که
محمدعلی افندی یکی از آنها بود.
بناب��ر ل��وح عه��دی [= وصی��ت نام��هی به��اء اهلل] ق��رار بود بع��داز درگذش��ت به��اء ،ابتدا
عب��اس و بع��د محمدعل��ی زمام��دار اه��ل به��اء ش��وند؛ ام��ا بع��داز م��رگ پ��در ،می��ان فرزندان
جدای��ی افت��اد و ب��ر یکدیگ��ر ش��وریدند و هم��ان ماجرایی ک��ه میان یحی��ی صب��ح ازل و بهاءاهلل
رخ داده ب��ود ،می��ان فرزن��دان به��اءاهلل اتف��اق افت��اد ب��ه گون��های ک��ه عب��اس افن��دی ب��رادر و
پی��روان او را « ناق�ض اکب�ر» [= پیم��ان ش��کن ب��زرگ ] نامی��د و خویش��تن و پیروان��ش را
« ثابتی�ن» [= اس��تواران ب��ر امر مبارک ] پنداش��ت .از آنس��و ه��م محمدعلی ،عب��اس افندی را
ب��ه القابی چون « :رئیس المش�رکین » و « ابلیس » مفتخر س��اخت 29.33درپی این توهینات و
 -33توقیعات مبارکه ی شوقی افندی (معروف به لوح قرن) جلد یکم ص  103و رحیق مختوم ص -87
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تعارف��ات خانوادگی،عب��اس افن��دی ب��رادر و مريدان��ش را با القاب پش��ه و سوس��ك و كرم خاكي
و خف��اش و جغ��د و كالغ و روب��اه و گ��رگ و!  . . .باق��ي درن��دگان مفتخ��ر س��اخت و خويش��تن
34
را بلبل و طاووس ناميد.
مي��رزا محمدعل��ي ه��م کم نی��اورد و جن��اب اب��ن البه��اء را گوس��اله و االغ دوپ��ا! خوان��ده،
خود را غضنفراهلل ( ش��ير خدا ) لقب داد  35و س��رانجام اين س��خنان زش��ت و ناپسند بدانجا انجامید
ك��ه عب��اس افندي اعالم داش��ت ك��ه ناقضي��ن بس��ياري از ال��واح و آثار به��اء را س��رقت! کرده
و در آنه��ا دس��ت برده اند و از هم��ه بدت��ر آن ك��ه ص��ورت نم��از نُه ركعت��ي بهائيت را ب��ه همراه
اح��كام متم��م كتاب اق��دس دزد ي��ده و آئين نازني��ن را ناق��ص كرده ان��د  36و هنوز اي��ن عبادت
عظم��ي مفق��ود مي باش��د 37و اين جاس��ت كه انس��ان از پيش بيني نادرس��ت و فرجام اند يش��ي
برخالف جناب بهاء به شگفت مي آيد؛ به ويژه اگر اين كالم را نيز از سركار آقا د يده باشد كه:
 -34مکاتیب جلد یکم صفحه  442و  443و نیز مکاتیب جلد دوم صفحه  234و الواح وصایا چاپ مصر صفحه  9و توقیعات مبارکه
جلد یکم صفحه 132
 -35مکاتیب جلد یکم ص  271و رحیق مختوم ص 581
-36رحیق مختوم ص  25تا  28و ص  174تا  175و گنجینه ی حدود و احکام ص 32
 -37معلوم میشود که میرزا حسین علی در تمام عمر حتی یک بار هم این نماز را نخوانده بود تا عباس و دیگر مریدان فراگیرند و
محتاج ورق پاره های محمدعلی نشوند.

32
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 ...انص��اف باي��د داش��ت از نفس��ي ك��ه در تربيت اوالد و عي��ال و آل عاج��ز مانده،
قضي��ه ذ ّره اي ش��بهه و ترد يد
چگون��ه امي��د تربي��ت اهل آف��اق نمايي��م و آي��ا در اي��ن ّ
38
است؟ ال واهلل!

 -38مکاتیب جلد دوم صفحه 182
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بیگانه پرست
عب��اس افن��د ی از پ��د ر زیرکت��ر ب��ود و خ��ود را عبد البه��اء[= بن��د ه ی به��اء] و
رقیق البهاء[= بهاء اهلل رقیق ش��د ه!] خواند تا از وی برهانی نخواهند  .وی برخالف پد ر ،پای بند
موقعی��ت ،د ر آس��تان ه��ر د ولت��ی
ی��ک ول��ی نعم��ت و حکوم��ت نب��ود و متناس��ب ب��ا
ّ
روس��یه،
اب��راز چاک��ری میک��رد  :او نخس��ت ب��ه پیروی از پ��د ر ،د ر پرت��و عنای��ات امپراطور
ّ
اه��د اف ش��وم بهائی��ت را د نبال میک��رد و ن��زد مقام��ات روس و امپراطور ،ازچن��ان منزلتی
برخورد اربود که پیروانش توانس��تند د ر عش��قآباد روس��یه به تش��ویق و مس��اعد ت و مد د آن
علیه ،نخس��تین معبد بهائیان [= مش��رق األذکار ] را بناکنند 39این چاکری و خاکس��اری
د ولت ّ
د ر برابر امپراطور روس��یه تا بد انجاس��ت که ابوالفضل گلپايگاني پنجمين ش��خصيت بهائيت از
جانب وي به بهائيان چنين د ستور مي د هد :
 ...جمي��ع دوس��تان ب��ه دع��اي دوام عمر و دولت و ازد ياد حش��مت و ش��وكت اعليحضرت
امپراط��ور اعظ��م الكس��اندر س��وم و اولي��اي دول��ت قوي ش��وكتش اش��تغال ورزن��د؛ زيرا كه
ًْ
ریه جلد دوم ص  95این مکان بعدها توسط کمونیست ها به موزه تبدیل شد و نیز ص 125
 -39بنا به نوشتهی الکواکب الد
قرن بدیع جلد سوم.
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د ر ال��واح منيع��ه ك��ه د ر اي��ن اوق��ات از ارض مق��د س عناي��ت و ارس��ال رفت��ه ،مي فرمايند
آن چه را كه ترجمه و خالصه ی آن اين است:
بهيه
 ...باي��د اي��ن طايف��ه ی مظلوم��ه اب��د اً [= پیوس��ته] اي��ن حماي��ت و عد ال��ت د ول��ت ّ
روس��يه را از نظ��ر مح��و ننماين��د و پيوس��ته تأيي��د و تس��د يد حض��رت امپراط��ور اعظم و
ّ
40
جنرال اكرم را از خد اوند جل جالله مسئلت نمايند .
د ر همانح��ال ،ب��رای رد گمک��رد ن و جل��ب توج��ه د ولت عثمان��ی ،با د ل س��وختهای

آن د ولت را مورد د عای خویش قرار می د هد .

41

وقت��ی عثمانیه��ا د ریافتن��د ک��ه وی ب��ه نف��ع د ول��ت انگلی��س جاسوس��ی میکن��د ،

قصد اعد امش را کرد ند  ،لکن د ولت انگلیس از وی حمایتکرد 42و حتی پساز تصرف فلسطین
توس��ط انگلی��س ،از جان��ب آن د ولت به د ریافت نش��ان عال��ی  knighthoodمفتخر گرد ید

و  sirنامیده شد 43و د ر باره ی پاد شاه انگلستان چنین د عا کرد :

 -40مصابیح هدایت نوشته عزیز اهلل سلیمانی جلد دوم ص  282چاپ لجنه نشر آثار امری
 -41مکاتیب جلد دوم ص 312
 -42قرن بدیع جلد سوم ص 297
 -43قرن بدیع جلد سوم ص 299
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 ...ب��ار اله��ا س��راپردهی عدالت در اين س��رزمين [= فلس��طین] برپا ش��ده اس��ت و م��ن تو را

ش��كرو س��پاس مي گوي��م  ...پ��رورد گارا امپراط��ور ب��زرگ ژرژ پنجم پاد ش��اه انگلس��تان را
به توفيقات رحمانيت مويد بد ار و س��ايه ی بلندپایه ی او را بر اين اقليم جليل پايد ار س��از.

44

همچنی��ن د ول��ت اس��تعمارگر فرانس��ه هم ک��ه به اهمی��ت بهائی��ت د ر ایج��اد تفرقه

و حفظ س��یاد ت بیگانگان ،پیبرد ه بود  ،از عباس آقا خواس��ت تا نظر عنایتی به مس��تعمرات آن
کشور نظیر الجزایر اند ازد .

45

وی د ر آخ��ر عم��ر ب��ه خ��رج مرید ان��ش س��فرهایی ب��ه اروپ��ا و آمری��کا ک��رد و د ر

آنج��ا بس��یاری مطال��ب ت��ازه آموخ��ت و با اله��ام از اف��کار ن��وی ک��ه د ر اروپ��ا و آمریکا

پد ی��د آم��د ه ب��ود  ،تعالی��م د وازد هگان��ه بهائی��ت را عرض��ه ک��رد .

عباس افند ی د ر س��ال  1340هجریقمری د رگذش��ت و د ر حیفا کنار قبر باب د فنگرد ید .

گفتنی است که د ر تشییع جنازهاش ،نمایند گان د ولت انگلیس حضوریافتند .

46

 -44مکاتیب جلد سوم ص 347
 -45مائده ی آسمانی جزء نهم ص  43و 44
 -46قرن بدیع جلد سوم ص  321تا 323
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او فرزن��د پس��ر ند اش��ت و با نوش��تن « ال�واح وصای�ا» برای رهب��ری بهائیان ،سلس��لهی

«والیت امراهلل» را تاسیس کرد .

طب��ق مضامین ال��واح وصایا ولی امره��ا یکی بعد د یگ��ری خواهند آم��د و هریک باید

جانش��ین خ��ود را تعیی��ن کند و ایش��ان رئی��س د ائمی مجل��س بیتالع��د ل  47می باش��ند .

براس��اس ای��ن نوش��ته ،اولی��ن ولیامر ،ن��وه ی د خت��ری عبد البهاء« ،ش��وقی افند ی» اس��ت
و بعد او فرزند ان ذکور او « ،بکراً بعد بک ٍر» یعنی نخس��تین فرزند ذکور د رپی نخس��تین فرزند ،

ولی امر بهائیان خواهندبود .

48

-47مجلسی با شرکت  9نفر که به انتخاب سه درجه برگزیده میشوند و مسؤلیت قانونگذاری در بهائیت به عهدهی آن هاست.
 -48الواح وصایا چاپ مصر ص  11تا  16و نیز :نظر اجمالی به دیانت بهایی (چاپ اول) ص  66تا 68
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شوقی افند ی
ش��وقي افن��د ي پس��ر ميرزا ه��اد ي افن��ان و ن��وه ی د ختری عب��اس افند ی اس��ت .او

د ر اي��ام حي��ات ج��د ش د ر د انش��گاه آمريكاي��ي بي��روت و آكس��فورد  لند ن ب��ه مطالع��ه
و تحصيل پرد اخ��ت .پ��س از م��رگ عبد البه��اء ،ش��وقي ب��ه ي��اري م��اد رش ب��ه رياس��ت

رس��يد ؛ ام��ا گروه��ي او را نپذيرفتن��د و جد اي��ي د يگ��ري د ر بهائی��ت پد یدآم��د  .برخ��ي از
مبلغي��ن و ب��زرگان بهائي��ت همچ��ون عبد الحس��ين آيت��ي ( آواره) و فض��ل اهلل صبح��ي
(كاتب عبد البهاء) و ميرزا حس��ن نيكو و عد ه ای د یگر ،از بهائیت د س��ت کش��ید ند و به د امان

پاك اس�لام برگشتند و چون ش��وقي آنان را به باد بد گويي گرفت ،با نوشتن كتاب هايي چون:
«كش��ف الحيل» و « خاطرات صبحي» و «فلس��فه نيكو» ،س��وابق زش��ت و زنند ه ی شوقي را

افشاکرد ند .

ش��وقی د ر ایام ریاس��ت خ��ود  ،ب��ه تقلی��د از اروپائیان ،ب��ه بهائیت صورت تش��کیالت

حزب��ی د اد و محاف��ل منتخ��ب مل��ی و محلی بوج��ودآورد و حت��ی د ر برخي كش��ورها آنها را

38
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ب��ه عن��وان محاف��ل مذهب��ي ي��ا ش��ركت ه��اي تجارتي! ب��ه ثب��ت رس��انید .

49

همین تشکیالت اد اری -حزبی است که بهائیت تا کنون ،ماند گار شد هاست.

بهس��بب

ش��وقی د ر زم��ان ریاس��تش بنای��ی بیس��ابقه د ر بهائی��ت نه��اد  :او مقررک��رد ک��ه هرک��س

مخال��ف می��ل ولیام��ر ،کاری انج��ام د ه��د  ،ابت��د ا از تش��کیالت اخ��راج (ط��رد   اد اری) و
س��پس از جامع��ه بهائ��ی بیرون می ش��ود (ط��رد روحانی) ای��ن د ر حال��ی بود ک��ه عبدالبهاء

پیشاز او مد عی بود :

 ...چرا بگوییم اين موس��وي است و او عيسوي است؛ اين محمد ي است او بود ايي است؛

اينها د خلي به ما ند ارد  .خد اوند همه را خلق كرد ه و تكليف ماس��ت كه به كل مهربان باش��يم،

ام��ا مس��ائل عقايد راجع به خد اس��ت و او د ر روز قيامت مكافات و مجازات د ه��د ،خد اوند ما را
محتسب آنها قرار ند اد ه است.

50

د ر زم��ان حی��ات وی ب��ود ک��ه حکوم��ت صهیونیس��تی اس��رائیل روی کار آم��د و

به س��بب ت�لاش بهائی��ت د ر ایج��اد چنی��ن د ول��ت بیگان��های د ر قل��ب جامع��ه اس�لامی،
 -49قرن بدیع جلد چهارم ص  41و 42
 -50خطابات  ،ج  ،2ص 284
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ای��ن آیی��ن د ر آنج��ا رس��میتیافت و ام�لاک و اموالش��ان تحت حمای��ت واق��ع و از مالیات

معافگرد ید .

4551

شوقی د ر سال1336هجریشمسی د ر لند ن از د نیا رفت و همانجا مد فونشد .

نکت��ه مه��م اینکه برخ�لاف پیش��گویی عباس افن��د ی ،ش��وقی عقیم ب��ود و فرزند ی

ند اش��ت و حت��ی جانش��ین ه��م معی��ن نک��رد و د رنتیج��ه ،بع��داز مرگش کش��مکش زیاد ی
میان بهائیان بوجود آمد .

 .51توقیعات مبارکه جلد سوم ص 165
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انشعاب د ر بهائیت
بهائیان ،ش��ش س��ال بعداز مرگ شوقی ،کنفرانسی از روس��ای بهائی هر کشور ،د ر لند ن

تش��کیل د اد ند و د ر آن اجتماع ،نُه نفر اعضای مجلس بیتالعد ل موعود را انتخابکرد ند و باب

والیت امر را که عبد البهاء پیشگویی کرد ه بود  ،تا ابد مسد ود اعالمکرد ند و پساز آن ،بیتالعد ل

را د ر حیف��ا برپا س��اختند ک��ه تاکنون نیز د ائراس��ت و اعضای آن هر چندس��ال یکبار انتخاب
می شوند و بر اهل بهاء حکومت می کنند .

د س��ته ی د یگر از پیروان ش��وقی ،بیتالعد ل حیف��ا را با د الئل قوی بی اعتبار د انس��تند .
از جمل��ه د الئ��ل ای��ن اس��ت ک��ه ب��ه ن��ص ال��واح وصای��ا [= وصی��ت نام��ه ی عبد البهاء]
ولیام��راهلل بای��د رئی��س د ائم��ی و عض��و ممت��از الینع��زل بیتالعد ل باش��د و بی��ت العد ل
بد ون ولیامر ،صالحیت رهبری ند ارد  .س��رکرد ه ی این گروه« ،میس��ون ریمی » از افراد مهم و
برگزید ه توسط شوقی بود که این گروه هم بهنام او «ریمی» نامید هشد ند .

41
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د ر اینهن��گام جوان��ی از بهائیان خراس��ان به نام جمش��ید معانی ملقب به س��ماءاهلل د ر
س��رزمین اند ونزی مد عی ش��د که موعود کتاب اقد س اس��ت .وی همان د س��تاویزهایی را که
اه��ل بهاء ب��رای اثبات عقاید خ��ود د ارند  ،برای خ��ود فراهمکرد و اینک س��مائیها و ریمی ها
د ر کشور های هند و پاکستان و ایران و اند ونزی و امریکا پراکند هاند .

42
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خاتمه
ب��ه اینترتی��ب د انس��تیم ک��ه د ر ح��د ود  160س��ال پیش ،جوانک��ی ش��یرازی بهنام

میرزاعلیمحم��د  ،نخس��ت مد ع��ی می ش��ود ک��ه ب��اب و نائ��ب ام��ام زمان اس��ت و پساز
چه��ار س��ال خ��ود را قائ��م آلمحم��د می پن��د ارد و درهم��ان هن��گام ،ب��ا خ��وردن فق��ط
ی��ازده ضرب��ه چ��وب ،از ادعای��ش دس��ت میکش��د و توبهمیکند ول��ی اند کی بع��د د عوی

پیامب��ری می کن��د و س��پس خ��ود را « ذات خد اون�د » می خواند و س��رانجام به د س��تور

امیرکبی��ر ،بهس��بب جن��گ و آش��وبی ک��ه پیروان��ش ب��هراه اند اختهبود ند  ،اعد ام می ش��ود .

ب��ه د نب��ال فتن��های که ب��اب بهپ��ا می کند  ،فتن��های د یگ��ر برمی خی��زد و ش��خصی بهنام
«میرزاحس�ینعلی ن�وری مازندران�ی» خ��ود را موع��ود ب��اب می پن��د ارد و پیروانی

بهگ��رد خوی��ش جمعمی کن��د و گ��روه «بهائی�ان» را پد ید  م��ی آورد  .بهائی��ان ،اگرچ��ه

د ر بیش��تر کش��ورهای د نیا پراکند ه ش��د ه و آیینش��ان را د ر همهجا برد ه و تبلی��غ کرد هاند و
د ر بس��یاری از کش��ورها هم کوش��ید هاند  ،حتی د ر قالب یک ش��رکت ،خود را بهثبت برسانند
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و ب��ه اینوس��یله خ��ود را «رس�می و قانون�ی» قلمد اد  کنن��د ؛ ام��ا از آنجا ک��ه ایران را

« مهد امر اهلل» می د انند  ،یکی از بزرگترین آرزوهایش��ان رس��میت یافتن د ر این کشور است.
از آنس��و ،مرد م ایران ،از بهائیت و تش��کیالت مرموز آن ،به شد ت متنفرند و این تنفر تاریخی و
ریشهد ار ،د و د لیل اصلی د ارد :
ال�ف :عقی��ده ب��ه مهدوی��ت ک��ه آرم��ان ب��زرگ جامعهی ش��یعه و نی��ز مس��لمانان و

حت��ی بس��یاری از م��ردم جه��ان اس��ت ،ب��ا ادع��ای نابهج��ا و دروغین ب��اب ،م��ورد توهین و

تحقی��ر قرارگرف��ت .ب��ه این ص��ورت ک��ه ش��یعیان در انتظ��ار ظه��ور موع��ودی جهانیاندکه

دنیای��ی را ک��ه از ظل��م و س��تم آکن��ده اس��ت ،از ع��دل و داد پرکن��د و یک��ی از بزرگتری��ن
خیانته��ای بابی��ه را آن میدانن��د ک��ه آن جوان��ک ش��یرازی ب��ا ادعای��ی دروغ ،نخس��ت
خ��ود را ب��اب ام��ام زم��ان نامی��د و گروه��ی از مس��لمانان را ب��ه ای��ن وس��یله با نام دوس��تی

ام��ام زم��ان ،فری��ب داد و س��پس خ��ود را ام��ام زم��ان پنداش��ت و س��رانجام ه��م توبهکرد و
از تمام��ی ادعاهای��ش دس��ت شس��ت .ام��ا پی��روان ب��ی خب��ر و ن��ا آگاه او ،بهنام دوس��تی

حض��رت مه��دی و آمادهکردن زمینهی ظهور آن حضرت ،س��ه جنگ ب��زرگ داخلی در ایران به
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راه  انداختند و به این ترتیب لطمهای اساسی به ملت و مملکت وارد  آوردند.

ب :عقی��د ه ب��ه خاتمیت رس��ولاکرم که ب��ا د عوی د روغی��ن باب و بهاء مورد خد ش��ه

قرارگرف��ت و هرچن��د   ه��م باب و ه��م به��اءاهلل د ر آثار خویش ب��ر اصل خاتمی��ت پیامبراکرم

پ��ای فش��رد هاند  ،ام��ا د ر همانح��ال ب��ا نس��خ د یان��ت جاود ان��ه ی اس�لام ،موجبات خش��م

و نفرت مسلمانان را فراهم آورد هاند .

به خاط��ر ای��ن د و مطل��ب و نی��ز س��وابق س��یاه و س��وء سیاس��ی و اجتماع��ی،

ملت ایران پیوس��ته سران و نیز تشکیالت بهایی را وابس��ته به بیگانگان می شناسد و از آن سو،
اف��راد آگاه به نوش��ته های س��ران و مبلغان بهایی ،نوش��ته های آنان را حتی د ر اد عاهایش��ان،
پر از د روغ و تناقض گویی یافته اند که د ر نوش��ته های د یگر از همین مجموعه ،به آن مباحث،

پرد اخت��ه خواهدش��د  .البته باید این نکت��ه را به عرض و اطالع خوانند گان گرامی برس��انیم که
اکثریت بهائیان به خاطر د ل بس��تگی به آیین خود  ،چشم و گوش از این حقائق تلخ بر می بند ند

و حاضر نیس��تند آگاهانه و با چش��م باز ،د رباره ی سران و پیشوایانش��ان تحقیق و تتبع بیشتری

به عمل آورند تا از تناقضات و خالف گویی های پیامبران خویش آگاه شوند .
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پایگاه اینترنتی بهایی پژوهی به نشانی:
w w w.b a ha i res earc h.org
ب��ا اس��تناد به م��د ارک و منابع اصلی و اولی��ه ی بهائیان ،عقاید و تاری��خ پید ایش آنان را

بررس��ی می کند و د ر اختیار هموطنان عزیز می گذارد تا با این د ست نشاند ه ی قد یمی بیگانگان،

آشنا شوند و خطر آنان را د ر ایجاد ناامنی فکری ،برای مسلمانان ،د فع و رفع کنند .

ش��ماره تلفن گویای 66913310 :و آدرس الکترونیکی Info@bahairesearch.orgنیز
آماده ی دریافت پیام ها و مراجعات تلفنی شما خوانندگان گرامی است.
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از این مجموعه
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