جنبش سياسي بابيه و آموزههاي مهدويت
(اهداف ،راهكارها و پيامدها)


حجتاالسالم والمسلمين جواد اسحاقيان دُرچه

 .فارغالتحصيل مركز تخصصي مهدويت

چكيده
هر مكتب و يا آموزه عقيدتي ،به مقوداري كوه ظرفيوت اصوالل موردم و
ايجاد تحوالت مثبت در جامعه را داشته باشد ،به همان ميوزان مويتوانود
زمينه سوء استفاده راهزنان و فرصت طلبان را داشته باشود .آمووزههواي
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

خا

تشيع ،مانند انتظار ،شهادت طلبي و موعودباوري هم از اين مقوله

استثناء نيست؛ پيروان فرقه بابيه بوا اسوتفاده از فضواي خوا

سياسوي و

اجتماعي داخلي و خارجي كه در زمان بروز آن فرقه وجوود داشوت ايون
آموزههوا را در جهوت بسويج موردم در نفوي اسوالم و ايجواد بودعت در
اعتقادات به كار گرفتند و با بهره گيوري از عنواوين ،كوار تشوكيالتي و
برنامه ريزي بلند مدت زمينه تشكيل فرقوه ضواله بهائيوت را هوم ايجواد
نمودند كه مورد بهره برداري استبداد و استعمار در تثبيت حاكميوت آنهوا
بر مردم قرار گرفت.
ما در اين مقاله در پي آنيم كه راهكارهاي سياسي پيروان و مودعيان
بابيه را در جهت كسب قودرت بوا اسوتفاد از ابوزار فرهنگوي و عقيودتي
بررسي نموده و پيامدهاي آن را نيز تشريح نمائيم.
كليد واژه ها :آمووزه هواي مهودويّت ،علوي محمود بواب ،بابيوت،
شخصيت سازي ،بهائيت ،فرقه ساز ي استبداد ،استعمار ،عوارف نموايي،
كار تشكيالتي.
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مقدمه

در فضاي به وجود آمده از تفکر اخباريگري موجود در حوزههاي درسي مختلـف،
از جمله مکتب شيخيه در قرن دوازدهم قمري كـه بـا سلسـله دروس شـي احمـد
احسائي و سيد كاظم رشتي ،پيگيري مي شد ،گروهي از كسـاني كـه بـه نـوعي بـا
دروس و استادان شيخي مسلك مرتبط بودند ،با يك برنامهريزي حسـاب شـده ،در
پي آن برآمدند كه با استفاده از برخي احاديث يا اخبار ضعيف و جعلي و نيازمند به
تحليل و كار فقه الحديثي ،آموزه هاي مهدويت (شامل اصل مهدويت و مفاهيم قـائم،
انتظار ،نيابت و  )...و آموزههاي مرتبط با امامت و وويت (مانند جهاد ،امر به معروف
و نهي از منکر ،قيام ،و تولي و تبري) را مورد سوء استفاده قرار دهند و به ايجاد يك
شرايط فشار اختناق داخلي دوران قاجار و تبعيض و فساد ساختاري حکـومتي
كه باعث نارضايتي عمومي و يأس و درماندگي مردم شده بود نيز ميتوانست افکـار
عمومي را آماده پذيرش مباحث مهدوي كند .در چنين شرايطي ،علي محمد شيرازي
با تعدادي از ياران نزديك خود ،ادعاي نيابت خاص و موعود و قائم بودن را بـراي
خود مطرح كردند و با بهرهگيري از سيستم خاص فرماندهي و جانشينهاي متوالي و
تشکيل گروه هاي ترور و فشار ،تالش كردند علما را از صحنه سياسي خارج كنند و
خود را در قالب مقام برتر از عالمان در عرصه اجتمـاعي و در جايگـاه گـروههـاي
مرجع جديد مطرح كنند.
همراهي و همکاري متقابل استعمار و بابيه و حمايت مالي ،اطالعاتي و سياسـي
استعمار روس و بعدها انگليس مي توانست در آغاز يا حداقل تـداوم آن شـورش و
بدعت ،كمك خوبي باشد .اساس برنامه ريزي سياسي توسط سـران بـابي ،تشـکيل
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تشکيالت سياسي خاص بپردازند.

گروه هاي رهبري و عملياتي بود كه در پوشش عناوين و القاب مقـدس ،بـه عنـوان
واجب اوطاعة بودن افراد ،مشاركت داوطلبانه و خود جوش پيروان انجام مـيشـد.
تفکر انتظار رهبران و به اصطالح مظهر هاي الهي و موعودهاي جديد كه در آينده به
طور مستمر مي آمدند ،پشـتوانه فرهنگـي خاصـي بـود كـه بـراي حفـظ و انسـجام
تشکيالت بابي مؤثر و حياتي بود بنابراين اهداف سياسي بابيه ،آشوب و تشـنج در
حکومت و ترور شخصيتي علما و يا مسؤوون دلسوز حکومتي و سـرانجام تشـکيل
حکومت بود .راهکار اصلي آن ها تحريك احساسات مذهبي و بـه كـارگيري عقبـه
فرهنگي هزار سـاله تشـيع در كشـور ،در قالـب تشـکيالت نظـامي متهورانـه بـود.
پيامدهاي آن را ميتوان در موارد ذيل خالصه كرد:
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

 .0كشتار انسانهاي بيگناه ،اعم از فريب خوردگان بابي و مسلمانان مقاوم برابر
انحرافات بابيه
 .5نفوذ و ورود بيشتر استعمار روس و انگليس در عرصههاي اجتماعي و مذهبي
مردم و دخالت آشکار به بهانه ميانجيگري و ايجاد آرامش در مسائل داخلي ايران
 . 8تشکيل فرقه كامال سياسي و ضد اسالمي و ضـد شـيعي بهائيـت كـه در دراز
مدت بتواند با تنها حکومت مبتني بر آموزه مهدويت و وويت فقيه در عصر غيبت به
صورت پنهاني يا آشکارا مقابله كند .مطلب در خور تأمل آن است كـه بـر اسـاس
احکام و آموزه هاي بهائيت ،دخالت در سياست و حکومت ،بـر افـراد و تشـکيالت
بهائي ممنو است و اقدامات سياسي باعث خروج آنها از بهائيت ميشود 0ولي همان
طور كه بابيه در پوشش اقدام مذهبي و تحت عنوان پيشگامان ظهور ،حركت سياسي

 .0اشراق خاوري ،گنجينه حدود و احكام ،ص 887و .887
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آشکاري انجام دادند ،بهائيت هم امروزه با كمك رسانههـاي جديـد و بـا كمـك از
وسايل ارتباطي نو ،در قالب دفا از به اصـطالح ديـن و آيـين خـود ،بـه تخريـب
حکومت اسالمي ميپردازد.

0

مؤسس بابيه

علي محمد شيرازي ،فرزند ميرزا رضاي بزاز ،مؤسـس فرقـه بابيـه اسـت وي ،اول
محرم  0582ق در شيراز به دنيا آمد 5.تحصيالت ابتدايي را در شيراز طي كرد و نزد
شي عابد از شاگردان سران شيخيه (شي احمد احسايي و سيد كاظم رشـتي) درس
خواند 8.وي پنج سال در بوشهر به تجارت پرداخت .پس از آن ،به عراق رفت و در
درس سيد كاظم رشتي شركت كرد و مورد توجه استاد خود قـرار گرفـت .پـس از
كاظم رشتي در سال  0529ق ،چهل روز با عدهاي از ياران خود در كوفه اعتکـاف
كردند و بعد خبر دادند كه وي (علي محمد شيرازي) به عنوان جانشين و ركن رابـع

0

انتخاب شد 2.در سال  0571ق باب (امام زمان) بودن خـويش را ادعـا كـرد .البتـه
ادعاهاي ذكر بودن ،مهدويت و رسالت را نيز در سالهاي بعد مطرح كـرد 7.پـس از

 .0از جمله ر.ك :سايت هاي .bahiview , newnegah
 .5علي محمد شيرازي ،بين الحرمين لغت نامه دهخدا ،ج ،9ص.88
 .8با استفاده از :اشراق خاوري ،تلخيص تاري نبيل زرندي ،ص78ـ .70
 .0ركن رابع ،به عنوان يکي از اصول عقايد ،توسط گروهي از شيخيه مطرح شد كه معناي آن ،واسطه يا
نايب خاص بين امام معصوم و مردم است.
 .2ميرزا جاني كاشاني ،نقطة الكاف ،ص.012
 .7رك :علي محمد شيرازي ،احسن القصص ،ص 0دانشنامه جهان اسالم ،ج ،0ص 07دايرة المعارف تشيع ،ج،8
ص0ـ  ،2علي محمد شيرازي ،بيان ،ص.8
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بازگشت ،به رياضت در هواي بسيار گرم بوشهر پرداخـت .او ،پـس از مـرگ سـيد

مخالفت علما و مناظره با وي ،تنبيه شد و توبه كرده ،توبه نامهاي خطاب بـه حـاكم
قاجار نوشت  0ولي همان گونه كه گفته شد ،باز به ادعاهاي ديگر پرداخت و يـاران
وي در مازندران ،زنجان ،بدشت و  ...شورشهايي ترتيب دادند 5.سرانجام علمـا بـه
قتل وي فتوا دادند و به دستور امير كبير در تبريز اعدام شد.

8

پس از وي ،يحيي صبح ازل طبق وصيت او به جانشيني رسيد اما پـس از چنـد
سال ،ميرزا حسينعلي برادر كوچك صبح ازل با حمايت استعمار ،فرقه جديد بهائيت
را تشکيل داد و پس از وي نيز عباس افندي ،پسر ارشد او و سپس شوقي افندي نوه
دختري ميرزا حسينعلي به رهبري رسيدند .پس از آن ،تشکيالتي به نام بيـت العـدل
در فلسطين اش الي ،امور بهائيان را كنترل و هدايت ميكند .از همان آغاز ،انگلـيس،
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

روسيه0و سپس آمريکا از بهائيت دفا كردند آمريکا برابر جمهوري اسالمي از آنها
حمايت خاص انجام داد.

2

پس از ذكر اين مقدمه ،به بررسي اهداف و عملکرد بابيان و استعمارگران ،در دو
محور جداگانه ميپردازيم.
محول اول :اهداف و راه كارهاي عناصر داخلي
 .3اهداف و انگيزههاي عناصر داخلي در بابيه

در هر حركت سياسي ـ اجتماعي ،انگيزهها و اغراض افراد اصلي يا سران و حتي عمـوم
 .0ابوالفضل گلپايگاني ،كشف الغطاء ،ص 510و  ،512چاپ تركستان.
 .5ميرزا جاني كاشاني ،نقطة الكاف ،ليدن ،0853 ،ص.075
 .8دانشنامه جهان اسالم ،ج ،0ص03ـ  09زير نظر سيد مصطفي مير سليم ،تهران 0823ش.
 .0اسماعيل رائين ،انشعاب در بهائيت ،ص ،071به نقل از قرن بديع ،جزء ،0ص ،070و نيز نامهاي از سن پالو،
ص 07ـ  8خاطرات صبحي ،ص.90
 .2رويدادها و تحليلها ،شماره  ،012 ،010ص 57و .53
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پيروان آن حركت ،در عملکرد و شيوههاي تشکيالتي آن ،تأثير فراوان دارد .در مباحـث
سياسي نيز هنگامي كه علل وفاداري مردم به يك حاكميت يا نظام را ميشـمارند ،انـوا
وفاداري به شخص ،وفاداري به اصل نظام يا وفاداري به نو نظام و ايدئولوژي آن نظـام
عنوان ميشود از يك منظر ،حركت بابيه را ميتوان جنبش اعتراض آميز برابـر اسـتبداد
داخلي ايران در زمان قاجار و ظلم و تعدي اقتصادي حال از نظـام فئوداليتـه ،دانسـت،0
يعني انگيزه وفاداران يا همراهان اين جنبش ،اقتصادي ،اجتماعي بوده است .ولي به طور
كلي چند مورد از اهداف داخلي را ميتوان ذكر نمود:
 .3/3جلب مشاركت عمومي با تحريك احساسات

شعار ظهور امام زمان و پايان دوران استبداد و تجاوز و رسيدن دوران گشايش و
در مقاطع حساس از آشوبها و درگيري ها ،بابيه بـا شـعار «يـا صـاحب الزمـان»
حركت خود را شرو مي كردند .براي نمونه در گزارشي كه مأموران مخفي امير كبير
از جلسه بابيه ميآوردند ،بيان شده است كه بابيها قصد دارند ،جمعه به مسجد شـاه
چراغ بريزند و ميرزا ابوالقاسم امام جمعه را به قتل رسانده ،پس از آن ،با فرياد «يـا
صاحب الزمان» به ارگ سلطنتي بريزند و فسادي به پا كنند و به شاهنشاه و اتابـك
اعظم سوء ادبي كنند.

5

همين گزارش و وقايع مهم قلعه طبرسي ،شورش زنجان ،واقعه بدشت ... ،و حتي
جريان اعدام علي محمد باب نشان ميدهد در شـرايط بحـرانزده جامعـه از لحـاظ
 .0زاهداني ،بهائيت در ايران ،ص.07
 .5محمد رضا فشاهي ،واپسين جنبش قرون وسطايي در قرن ،39انتشارات جاويدان ،چاپخانه محمد حسن
علمي ،تهران 0822ش.
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رسيدگي به محرومان در شرايط خاص مذكور ميتوانست بُرد زيادي داشته باشد لذا

سياسي و اقتصادي ،جامعه اي ناراضي و آماده تحول و انقالب وجود دارد كـه يـك
عقيده قوي و پرظرفيت مثل انتظار ظهور هم ميتواند آن شعله را برافروختهتر كنـد
لذا ادعاي ظهور امام ميتوانست زمينهاي براي تخليه عقـدههـاي اجتمـاعي اقشـار
مستضعف و ناراضي از حکومت باشد .بر اساس كتب مربوط به اين حوادث (ماننـد
فتنه باب اثر اعتضاد السلطنه) ،مردم ظرفيت پذيرش امور غيبي يا دست غيبي نجـات
را داشته اند ،لذا در بسياري از اين وقايع ،صحبت از امدادهاي غيبي ميشـود ماننـد
ادعاي وقو معجزات در قلعه طبرسي يا شکست ناپذيري در وقـايع زنجـان و نيـز
فريب خوردن گروهي از مردم در جريان فرار اوليه علي محمد از چوبه دار و تصور
غايب شدن او يا به آسمان رفتن وي .اين تصورات ،در حالي صورت ميگرفـت كـه
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

مردم با اطال از توبه علي محمد باب و جريان مناظرات و اثبات ضعف علمي سران
بابيه ،به انحراف و بطالن اين جريان پي برده بودند ولي باز هم شرايط خاص باعث
مي شد زمينه بازگشت به آن تصورات فراهم شود .هر چند بـه دليـل تـالش فـراوان
علماي آن عصر و نيز امراي شايسته چون امير كبير ،اين اغراض و تصورات ،توفيق
چنداني نيافت ،اما به هر حال ،ظرفيت يك آشوب عمومي در اين ادعا وجود داشت.
3و .3حذف رقباء و كسب پايگاه اجتماعي اصلي

قدرت طلبي و كسب پايگاه اجتماعي باو ،از موارد ديگر مربوط به انگيزههاي بابيـه
است كه بيشتر مربوط به سران بابيت مـي شـود چـه بـر اسـاس خـاطرات كينيـاز
دالگوركي (سفير مختار روس در ايران) كه بيان ميكند من پيشنهاد ادعا را بـه علـي
محمد باب دادم و قول حمايت دادم و چه بر اساس موقعيت ممتازي كه براي عالمان
در سطح مرجعيت در زمان غيبت وجود داشته اسـت و مـردم ،دسـتورات و دسـت
خطها و رهنمودهاي آن ها را به منزله حکم امـام زمـان دانسـتند و ايـن موقعيـت،
216

ميتوانست براي عدهاي از عالم نماها ،فريبنده و وسوسه انگيز باشد .ايـن كـه عـالم
جامع الشرايط ،ولي امر و واجب اوطاعة باشد ،مطلبي نيست كه به سادگي بتـوان از
آن گذشت .اين ،يك خاستگاه و سرچشمه قدرت غيـر رسـمي اسـت كـه همـواره
حکومتها و قدرتهاي رسمي را تحت تأثير قرار داده است .شـايد بتـوان آن را از
مقوله حکومت در سايه يا حکومت زيرزميني خواند كـه در عـرف سياسـي امـروز
مشهور است.
ادعاي نزول كتاب آسماني ،داشتن معجزه و كرامت و علـم لـدني ،مـيتوانسـت
موقعيتي باوتر از هر عالم و مرجع تقليدي به علي محمـد شـيرازي بدهـد و باعـث
ارتقاي پايگاه اجتماعي وي باشد .حتي اين مسأله را بهائيان نيز كه مشروعيت خـود
(مؤسس بهائيت) فراتر از انبيا هم بوده است 0.قرينهاي كه بر اين حس قدرت طلبي و
موقعيت جويي وجود دارد آن است كه درباره علماي اسـالم و شـيعه ،تعـابير تنـد و
نفيكننده فراوان در كتب بابيه و بهائيه به چشم ميخورد 5.اين عقده گشـايي لفظـي،
حاكي از انگيزه دروني و هدف بلند مدت آنها در نفي جايگاه اجتمـاعي عالمـان و
جايگزيني خود در آن موقعيت است.
3و .3شخصيت سازي و عارف نمايي

يکي از روش هاي نسبتا كار آمد گروه ها و مدعيان دروغـين در جـذب تـودههـاي
 .0ميرزا جاني كاشاني ،نقطة الكاف ،ص ،515حضرت ذكر (علي محمد) در كتاب بيان نوشتهاند كه در ارض
صاد چه مقدار از علما و فضال و سادات بودند و سالهاي سال ،انتظار ظهور مي كشيدند .همين كه حق
ظاهر گرديد ،از او محتجب شدند چون كه بر خالف خواهش ايشان ظاهر گرديد.
 .5باب ،در تفسير سوره يوسف گفته است« :من از محمد افضلم كه او گفته :بشر ،از آوردن يك سوره عاجز
است» و من ميگويم :بشر ،از آوردن يك حرف كتاب من عاجز است» (مفتال الباب ،ص.)77
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را بر اساس بابيه ميدانند ،مطرح مي كنند كه مقـام مظهـر اوهـي حسـين علـي بهـا

مردم ،تصويرسازي ذهني و ايجاد شخصيت هاي به ظاهر عارف مسلك بوده اسـت
چرا كه در چنين فضـايي ،بـراي سرسـپردگي پيـروان ،جـاي اسـتدول و منطـق و
خردورزي خالي مي ماند و افراد فريب خورده به محض توهم حقانيت و به اصطالح
عظمت و ماورائي بودن رهبران ،به اطاعت محض از آنهـا درمـيآينـد و حتـي در
تناقضات موجود در گفتارها و كالم آنها تفکر و تحليل را روا نميدانند.

0

اين موضو در طول تاري باعث شده است فرقـههـا و نهضـتهـاي بـزرگ و
كوچك سياسي و اجتماعي شکل بگيرد و صدمات جاني و مالي فراوان به موافقان و
مخالفان آن ها وارد شود .نمونه اين حركات را در نهضت قاديانه پاكسـتان و مهـدي
سوداني در سودان مي توان ديد .با مراجعه به منابع متعـدد مربـوط بـه ايـن وقـايع،
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

ميتوان بررسي كرد كه چگونه رهبران اين جريانات مردم را مقهور و مسحور كلمات
و رفتار خود ميكردند .و اختالفات يا جنگها و آشوبهايي را كه عمدتا در خدمت
استعمار بود راه انداختند .در اينجا چون بحث ما در مورد جريـان بابيـه اسـت ،بـه
نمونههايي از جريان شخصيتسازي در بابيه اشاره ميكنيم.
 .0در كتاب نقطة الكاف ،از منابع مهم بابيه( ،ص 010به بعد) ضمن نقل كلماتي از
سران شيخيه در اين باره كه به شاگردان وعده مي دادند به خدمت بـاب امـام زمـان
خواهيد رسيد ،ماجراي اعتکاف پس از مرگ سيد كاظم رشتي (براي تعيين جانشين
و ركن رابع) را نقل و نتيجه آن اعتکاف را چنين بيان ميكند:
لهذا تير دعاي با صدق و اخالص نقطه انداز پرده دعوت به اجابت رسـيده و در
عالم اشراق به تجلي معرفت ،جمال غيبي آن شمس وحدت مرآت فـؤادش متجلـي
 .0ر.ك :ويژهنامه كژ راهه ،مجله جام جم ،اسفند  37و نيز :ويژه نامه عارف نمايان مجله پويا ،مركز
پژوهشهاي فرهنگي ،زمستان .37
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گرديده و بيت طلوعش را كه كعبه حقيقت بوده عارف شده و لهذا قدم طلب در سبيل
وصالش گذارده و به سوي كشور شيراز جان افزا شتابيده ]تا با علي محمد باب بـه
عنوان جانشين غيبي سيد كاظم مالقات كنند[. ...
 .5در همان منبع (ص ،)001براي اثبات به اصطالح امي بودن علي محمد باب و
اثبات ادعاهاي وي ،ماجراي درس خواندن او در مکتب سيد كاظم رشتي را چنـين
توجيه ميكند:
خالصه آن كه بعد از دوره تجارت ،روانه به ارض نجف اشرف گرديدند ،به عنوان
زيارت تربت مطهر باب ]پدر[ بزرگوار خود و قريب مدت يك سـال در آن حـدود
متبركه تشريف فرما بودند و آثار غريب و عجيب در هنگـام ورود بـه حـرم اجـداد
متحير شده بودند و اين كه معروف شده كه آن جناب به درس مرحوم سـيد حاضـر
مي شدند به عنوان تلمّذ صحت ندارد ولي آن جناب گاه گاهي به مجلس موعظه آن
مرحوم تشريف ميآوردند.
و مرحوم سيد ـ اعلي اهلل مقامه ـ از نور باطن آن سرور مستمد بودند و لکـن آن
قوم من سر هذه اومر و يشعرون.
بايد توجه كرد كه بر اساس منابع موجود بهائيت و بابيت ،مبناي مشروعيت اقدام
و حركت بابيه ـ به ويژه علي محمد بابـ ،زمينهسازي و پس از آن ،وقو ظهور امام
زمان معرفي مي شود كه آن را هم به دروس سيد كاظم رشتي و وعدههـاي نزديـك
بودن ظهور مستند ميكنند.
در واقع ،مشروعيت شخصيت باب را به مکتب شيخيه مسـتند مـيكننـد امـا از
طرفي در نمونه هاي ذكر شده ،شخصيت ماورايي و فوق العـاده بـاب را فراتـر از آن
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طاهرينش و كيفيت زيارت و حضور آن جناب مشاهده گرديده بود كه خلق كثيـري

مي دانند كه از شيخيه و رهبران آن بهره گرفته باشد .اين بحـث ،شـبيه حركـتهـاي
سياسي برخي از فعاون سياسي دنيا مي باشد كه براي تحکيم عقبه فکري و عقيدتي،
به بحث اديان ،موعود ،منجي و ارزشها و حقوق انسانها تمسك ميكنند ولـي در
عمل و هنگام اجراي روشها همان آموزهها و مقدسات به گونهاي تحقيـر يـا نفـي
ميشود .اين ،در واقع همان شيوه حذف رقيب و جانشيني قدرت اسـت كـه در ايـن
مقاله ،به آن اشاره شده است.
 . 8حركت شخصيت سازي ،به شخص علي محمد بـاب منحصـر نبـوده اسـت و
چون بر اساس همان سلسله مراتب مذكور در اين مقاله ،افراد ديگر در بابيه هم تأثير
گذار بوده اند ،به تناسب جايگاهشان در اين فرقه و اين حركت سياسي ،مورد تمجيد
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

و ستايش قرار گرفتهاند از جمله درباره محمد علي بار فروش ـ موسوم به قدوس ـ
چنين آمده است:
 ...يك روز در خدمت حضرت بودم قبل از آن كه امر ايشان ظاهر گردد و كسي
ايشان را بشناسد  ...آن جناب شرو كردند از ت ييرات عـالم بيـان نمـودن  ...و در
همان سال كه شهيد شدند قبل از رفتن به خراسان فرمودند« :در همين سال ،شخص
بزرگي را در اين ميدان ،به خواري شهيد مي كنند و نعش او را با اين سوفالها آتش
ميزنند»  ...و همچنين در خطبة اوزليه كه به جناب آخوند مال محمد حسين در راه
خراسان نوشتند ،خبر شهادت ايشان را با هفتاد نفر از صلحا دادند و خبـر شـهادت
خود را نيز داده . ...

0

نمونه ديگر قرة العين (زرين تاج) است كه علي رغم تمام مفاسد و انحرافات وي

 .0نقطة الكاف ،ص 093و .099
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در جريان شورش بابيه از همان زمان تاكنون توسط بابيه و بهائيـه مـورد تقـديس و
احترام فراوان واقع شده است .نقـش مهـم او در اعـالن نسـ اسـالم در بدشـت و
راه اندازي شورشهاي پس از آن ،مي تواند دليل مناسبي براي تقديس و قائل شـدن
عصمت و طهارت براي تطهير دستورات و مفاسد وي باشد از جملـه در ايـن بـاره
آمده است:
از جمله مطهرات ،نظر آل اهلل ميباشد زيرا كه مراد از نظـر ايشـان ،اراده ايشـان
مي باشد و اراده ايشان ،همان اراده آل اهلل هست و حکم حالل و حرام ،موقـوف بـه
ارادة اهلل ميباشد .و لهذا ايشان (قرة العين) مدعي شدند كه من مظهر جناب فاطمه
مي باشم و حکم چشم من ،حکم چشم مبارك ايشان است و هر چه من نظـر نمـايم،
نظر نمايم ،تا حالل شود» و اصحاب چنين كردند... .

0

حاجي مال صالح خطاب به قرة العين گفته بودند« :اي دختر! هرگاه تـو خـودت
ادعاي بابيت مي نمودي ،مرا گوارا بود تسليم امر تو را نمودن ،واي كـاش تـو پسـر
بودي تا مرا فخر عالميان ميبود .چه كنم كه تو با اين همه فضيلت ،تابع ايـن جـوان
شيرازي شدي.
مشاهده ميشود كه سوء استفاده از هوا و هوسهاي نفساني در پوشش طهارت و
معنويت ساختگي براي قرة العين باعث شده است كه جوانهاي بابي (كه عمـدتاً در
آغاز جواني و بين  51تا  81سال بودند) تابع و مطيع محض دسـتورات امثـال قـرة
العين باشند و بر ضد مردم مسلمان و حکومت ،اقدامات نظامي شکل دهند و حتي تا

 .0نقطةالكاف ،ص 009و .000
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ظاهر مي شود پس فرمودند« :اي اصحاب هر چه را در بازار گرفتيد ،بياوريـد مـن

پاي جان ،بـر سـر آن ادعاهـا و اقـدامات بايسـتند .نمونـههـاي جديـد ايـن نـو
فرمانبرداري و به اصطالح جان نثـاري را در پيـروان مـدعيان جديـد كـه حركـات
سياسي بر ضد اسالم و نظام اسالمي را راه اندازي كردهانـد ،در اخبـار و مطبوعـات
مشاهده ميكنيم.
مطلب ديگر آن كه اين تقدس نمايي و مقدس سازي تنهـا بـه كتـاب نقطوة الكواف
منحصر نميباشد .در بسياري از كتب بهائيت (مانند نقطه اولي ،تاري ظهور الحوق ،تواري

مظاهر مقدسه و  )...كه در آغاز به جريان بابيه اشاره ميكند و مشروعيت خود را به آن
منتسب مي نمايد و نيز در منابع ديگر بابيه و همچنين سـايتهـا و منـابع رسـانهاي
بهائيت ،اين اقدام دنبال ميشود لذا اقدام بابيه را نـوعي نـوآوري در اديـان معرفـي
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

مينمايند اين كه نقطة الکاف را مطرح نموديم به آن دليل است كه يکي از معتبرترين
منابع تاريخي در بابيه شناخته مي شود ،در همين كتاب و كتب ديگر ،با سوء استفاده
از اخبار مربوط به آخرالزمان و عالئم الظهور و تقديس زمانها و مکانهـا و افـراد
منتسب به بابيه ،تالش مضاعفي براي شخصيت سازي را ساماندهي ميكنند.
 .3راهكارهاي سياسي

منظور از راهكارهاي سياسي ،روشهاي عملياتي براي رسيدن به اهداف مذكور است
كه تبلور آن راهكارها را ميتوان در ايجاد يـك تشـکيالت منسـجم (در حـد زمـان
تشکيل بابيه) تصور كرد لذا اينجا ،به تشريح آن تشکيالت ميپردازيم:
بخشهاي اصلي تشكيالتي با رنگ مذهبي

 .0ساختار عملياتي (سلسله مراتب)
 .5چشم انداز آينده (طرحهاي اجرايي)
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 3و  .3ساختار عملياتي

يکي از شيوههاي مهم عملياتي در فعاليتهاي بابيه آن است كه به ايجاد يك ساختار
خاص تشکيالتي دست ميزند و سلسهاي از مقامات به ظاهر معنوي براي رهبران با
پيروان اوليه درست ميكند .در رأس هرم قدرت ،حضرت «نقطه» قرار ميگيرد .ابتدا
خود علي محمد شيرازي «نقطه» محسوب ميشود لذا وي را نقطة اولـي گفتـهانـد.
كتابي به نام حضرت نقطه اولي نيز وجود دارد .مراتب بعدي« ،حروف» ناميده ميشدند
لذا هجده نفر از نزديکان و ياران اوليه باب از «حروف» هم عناوين خاص خـود را
دارند براي نمونه ،مال محمد علي بار فروش ،عنوان «قدوس» و زرين تاج ،عنـوان
«قرة العين» ،مال حسين بشرويهاي عنوان «باب الباب» گرفته است.
باب كه در جايگاه واسطه خاص امام زمان

به كار ميرود و يا بنـابر تعبيـرات و

تفسير هاي فعلي ،درگاه ورود به دين يا ساحت معنويات ،در نظـر بـوده اسـت .نيـز
«نقطه» كه احتماوً بر اساس روايتي كه حضرت اميرالمؤمنين

خود را نقطـه بـاي

«بسم اهلل الرحمن الرحيم» خواندند ،انتخاب شده است.
«قدوس»« ،عظيم» و «قرة العين» هم از اين گونه هستند كـه همگـي بـر نـوعي
پاكي و عصمت و خطا ناپذيري و محبوبيت صاحبان عنـاوين دولـت دارد و باعـث
احساس نوعي مشروعيت و نافذ بودن دستورات و اوامر آنها ميشـده اسـت .روي
ديگر اين جلوه تشکيالتي آن است كه بر اساس اين عناوين ،فعاليتهاي سياسـي و
اجتماعي و نظامي بابيه شکل مي گرفته است لذا در غيـاب و زنـداني بـودن بـاب،
جانشين وي يا باب الباب (مال حسين بشرويه) رهبري را بر عهده مـيگيـرد و مـال
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نکته اساسي آن است كه اين عناوين ،ظاهري مذهبي و اعتقادي دارند مانند لفظ

محمدعلي بار فروش يعني قدوس ،مدعي قائميت و مقام عيسوي مـيشـود 0.ايـن
مفاهيم وقتي روشن ميشود كه توجه كنيم شورش بابيه ،به اسم ظهور امام زمـان
و نجات جهاني از ظلم و ستم ،آغاز شده اسـت لـذا بـراي آن كـه بتوانـد پشـتوانه
فرهنگي داشته باشد و براي جذب افکار عمومي انگيزه سازي داشته باشد و شـور و
احساس عمومي را در خدمت اهداف سياسي و نظامي خود بگيرد ،از مفاهيم مربوط
به مهدويت استفاده مي كند بنابراين چون حضرت عيسي
مهدي

مشاور و وزير حضرت

در نفي فتنه دجال و پيروزي قيام است ،ادعاي آن مقام مـيتوانـد بـه آن

دليل باشد كه براي پيروان نوعي تکليف سياسي ـ مذهبي براي مبارزه با ظلم ايجـاد
كند و جبهه مقابل را دشمنان گسترده آخرالزمان مهدي معرفي كند .از سوي ديگر به
سال هشتم/شماره بيستو چهارم /بهار8317

القاء نوعي شکست ناپذيري و نيروي فوق العاده در حـروف حـي و بابيـه بپـردازد.
همانگونه كه پيشتر در بحث اهداف و انگيزهها به نمونههـاي آن اشـاره شـده ايـن
راه كارها تا حدودي به دسترسي آن اهداف كمك كرد و گروهي از مردم را واقل بـه
ترديد در آموزهها و عقايد صحيح خود كشاند.
نکته مهم ديگر آن كه هر گاه توجه كنيم اين تشکيالت مـنظم و داراي اساسـنامه
نانوشته ،اما كارآمد (متناسب و در حدّ دو قرن پيش) ،در صورت پيوند خـوردن بـا
يك مکتب فکري دُگم و انحصار طلب ،ميتواند به يك آپارتايد به اصطالح مـذهبي
و انحصار طلبي خشن فرقهاي منجر شود 5.اين همان چيزي است كه اهداف سياسي
 .0ميرزا جاني كاشاني ،نقطة الكاف ،ص.099
 .5باب ،خود در كتاب بيان فارسي ،باب خامس از واحد خامس گفته است« :نفس كشيدن غير مؤمن به بيان
]كتاب مقدس بابيه[ ،بر او حرام است ،تا چه رسد به اموال او» و در لول هيكل الدين ،ص 02مي گويد« :و
لن تذر فوق اورض اذاستطا احدا غير البابيين اگر مي تواني ،هيچ كس غير بابي ها را بر زمين باقي
مگذار».
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تفرقه افکنانه بيگانگان را تأمين مي كرد .در اين راستا ،قرة العين (دختر برادر شـهيد
ثالث) در جايگاه عنصر فرهنگي و به اصطالح مترقي و اصالحطلب در زنـان بـابي
مسلك ،كشتن عموي خود مال محمد تقي برغاني (شهيد ثالث) را بـر خـود تکليـف
ميشمارد و دستور قتل او را صادر ميكند با وجود آن كه موقعيت اجتماعي علمايي
چون شهيد ثالث حداقل مي توانست باعث احتياط سياسي توسط قرة العين شود اما
در اثر تركيب دو عنصر مذكور ،در بابيه نوعي تهوّر ايجاد ميشـود و ايـن اقـدامات
بدون دور انديشي سياسي و اجتماعي انجام ميشود.
يکي از وقايع ديگر كه ميتواند منبعي براي تبيين آن تركيب تشکيالتي ـ عقيدتي
به شمار آيد ،حوادث مازندران است .مال حسين بشرويه (باب الباب) با رفتن به منبر
گسترده از بابيان كشور را در شمال تشکيل دادند ،تا به اصطالح در جزيـره خضـرا
گرد هم آيند و باب را به حکومت برسانند و ناصرالدين شاه را كنار بزننـد .اسـتفاده
آنها از روايات مربوط به دوران ظهور قابل توجه است قدوس (مال محمد علي بـار
فروش) ميگفت:
ما هستيم سلطان به حق و عالم ،در زير نگين ما است و كول سوالطين مشورق و
مغرب ،به جهت ما خاضع خواهند گرديد.

3

بر اساس همان تفکر تروريستي ،بشرويه و يارانش ،گروه نظامي صدنفره دولتـي بـه

 .0ر.ك :ميرزا جاني كاشاني ،نقطة الكاف ،ص .075بشرويه و يارانش ،مازندران را به دليل سرسبزي ،جزيره
خضراء مي دانستند كه بر اساس روايات قابل بحث ،محل زندگي امام غايب است .از سوي ديگر ،بر اساس
روايتي كه در بحاراالنوار ،ج ،25ص 557وجود دارد ،امام زمان پس از ظهور ،به شهر زوراء مي رود .آن ها
مي گفتند « :اين ،همان ري يا تهران است كه بشرويه و يارانش به زودي به تهران مي رسند و حکومت را
كنار مي زنند».
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و سخنراني رسمي و دادن پيام ظهور امام زمان و فراخواني ياران وي ،يك اجتمـا

فرماندهي خسرو قاديكالئي را كه براي تأمين امينت بـابيهـا و رفـع غائلـه آنهـا
همراهشان فرستادند ،در خارج از شهر ،همگي آنها را كشتند و در ادامـه مسـير ،بـا
روستائيان درگير شدند ،تا به قلعه طبرسي رسيدند 0.كه در حريان قطعه طبرسي نيـز
بارها حتي به مردم بيدفا به جرم مسلمان بودن هجوم بردند در اينجـا مشـاهده
مي شود كه بابيه با وجود حفظ سلسله مراتب در اقدامات نظامي ،سعي دارد به ايجاد
آشوب عمومي و فعاليت غير منظم پيروان و مردم فريب خورده در راسـتاي اهـداف
خود بپردازد.
اين حوادث و نمونههاي آن ،نشان ميدهد كه مفهوم جهاد و تکليف كه بابيـه آن را
از فقه سياسي ـ اسالمي عاريه گرفتند و بعدها بهائيه آن را نفي كردند ،به ضميمه مفهوم
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انتظار و شهادتطلبي در ركاب امام زمان ،دو مفهوم مهمي بودند كـه كـاركرد حقيقـي
آنها در نفي ظلم و ستم و انحرافات در زمان غيبت بوده است اما بابيه بـا ظرافـت و
مکر خاصي با ت يير ماهيت در اين مفاهيم و معرفي سران خود بـه عنـوان مفسـران و
متوليان سياسي و معنوي ،از ظرفيت فراوان اين عناصر كه در طول تـاري قيـامهـاي
فراواني را برپاكرده بود ،به نفع خود سوء استفاده كردند و كاركردي كـامالً معـارض و
مخالف با كاركرد واقعي آنها را القا و تحليل كردند .اين نشان ميدهد كه يك جريـان
تشکيالتي انحرافي تا چه حد ميتواند با بهره گيري از آموزههاي داراي قابليت آسيب
پذيري مهدويت ،بدون هزينه فراوان و بلکه با حضور داوطلبانـه و مشـاركت فعـال و
خود جوش منتظران مهدوي ،اهداف سياسي خود را پيگيري كند.
5ـ  .5يکي ديگر از جلوه هاي برنامه تركيبي (تشکيالتي ـ عقيدتي) ،طرح چشـم

 .0مطالع االنوار ،ص803ـ .809
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انداز آينده از سوي سران بابيه ،ـ به ويژه علي محمد شيرازي ـ است .روشـن اسـت
كه بر اساس هدف فرقه سازي كه سـران بـابي دنبـال كردنـد ،بايـد دربـاره مبنـاي
مشروعيت رهبران آينده تمهيدي مي انديشيدند زيرا خود باب ،بـا ادعـاي بابيـت و
قائميت و تکيه بر پشتوانه فرهنگي بحث پر طرفدار مهدويت براي خـود مشـروعيت
فراهم كرده بود .تشکيل گروه «حروف حيّ» ،حوادث و ايجاد آشوبها و درگيريها
و ترورهاي بعدي را نيز در راستاي همان اهداف به اصطالح عالي ـ يعنـي تشـکيل
حکومت جهاني ـ توجيه ميكردند .اما پس از حذف سران اوليه و محقـق شـدن بـه
اصطالح ظهور امام زمان ،ديگر كسي با عنوان بابيت و مهدويت نميتوانسـت افکـار
عمومي را در دست بگيرد لذا بايد خاستگاه جديدي براي ادامه جريان بابيت ـ هـر
كه ادعاي مبشر بودن باب براي «من يظهره اهلل» (كسي كه خدا او را ظاهر خواهد كرد)،
قابل توجيه باشد.
بنابراين علي محمد باب ،يك مکتب فکري كامال جديد را پي ريزي ميكنـد كـه
بر اساس آن ،تعريف جديدي از مفاهيم قائم ،موعود ،قيامت ،ظهور ارائـه مـيشـود
بدين معنا كه اگر بابيان تا كنون ،گمان ميكردند قائم ،ظهور كرده است و بايد منتظـر
قيامت باشند ،اكنون بايد بدانند كه از ديدگاه باب ،پس از آمدن هر مظهر الهي ،قيامت
مظهر پيشين فرا مي رسد .طبق نظر او منظور از آمدن قائم و آوردن دين جديد ـ كـه
در برخي از روايات ضعيف يا جعلي آمده است ـ آن است كه آمدن موعود و قـائم،
نشانه برپايي قيامت دين اسالم است و هر كس او را بپذيرد ،به بهشـت ايـن قيامـت
دست يافته است و پس از اين هر كس «من يظهره اهلل» را بپذيرد بـه بهشـت بابيـان
دسترسي يافته است لذا علي محمد شيرازي گفته است:
207

جنبش سياسي بابيه و آموزههاي مهدويت جواد اسحاقيان دُرچه

چند با اسم و رسم جديد ـ پيدا شود .با در نظر گرفتن اين مطالب ،ميتوان پـذيرفت

وصيت مي كنم اهل بيان را كه اگر حين ظهور من يظهره اهلل كل موفق به آن جنت
عظيم و لقاي اكبر گرديد ،طوبي لکم ،ثم طوبي لکم ،ثم طوبي لکم.

0

اكنون مي توان يك تحليل كلي ارائه كرد كه باب و اطرافيـان و همراهـان وي ،از
برخي آموزه هاي شيخيه و دروس سيد كاظم رشتي ،سوء استفاده كردند و مردم را به
انتظار موعود و قائم فراخواندند و با تبـاني و انجـام يـك مراسـم مـذهبي صـوري
(اعتکاف) باب به عنوان جانشين خاص انتخاب شد كه بعد ها بـا ادعـاي مهـدويت،
رهبري سياسي و مذهبي فرقه را به دست گرفت و با جلب حمايت عناصر حکومتي
و استعماري ،خود و ياران نزديك وي در راه نابودي حکومت قدم برداشتند .آنـان،
پس از ناكامي در مرحله اول ،اين هدف را براي نسل بعد به عنوان يك چشم انـداز
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تعيين كردند و باز هم افکار عمومي را در انتظار فرد ديگري قرار دادند كه بايد كامالً
اطاعت شود و پيروي از او باعث سعادت خواهد بود بنـابراين در هـر دو مرحلـه،
عناصر معنوي مانند ارتباط با امام ،جست و جوي رهبـر ،وويـت پـذيري ،قيـام و
تبعيت از فرستاده و مظهر خدايي را به يك سلسـله مراتـب تشـکيالتي (رهبـري و
جانشيني) پيوند ميزنند ،تا مشاركت صددرصد و بـيچـون و چـراي پيـروان را در
راستاي عمليات متهورانه خود جلب كنند.
پس از مطالب مطرح شده ،ميتوان با قاطعيت گفت كه اسـتعمارگران ،بـا اسـتفاده از
عناصر فرصت طلب شيفته قدرت و موقعيتهاي باوي اجتماعي ،توانستند از آموزههاي
مذهبي و ديني مردم ايران ،سکوي پرشي براي فرقه سازي بيابند .همچنين چندين سـال،
مردم و حکومت ايران را درگير آشوبهاي به ظاهر مذهبي و فرقهاي كننـد و مقدسـات

 .0علي محمد شيرازي ،بيان فارسي ،باب  ،07از واحد دوم.
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اصيل و خالص مردم ـ به ويژه مهدويت و انتظار و عاشورا و شهادت طلبي ـ را مـورد
هجوم داخلي قرار دهند بدون آن كه خود ،دست آشکار در آن داشته باشـند .از سـوي
ديگر ،با استمرار انسجام اهداف فرقه بابيه ،به تشکيل و حمايت فرقه بهائيت موفق شـود
كه پس از گذشت دو قرن ،جبههاي سياسي زير زميني بر ضد اسالم و تشيع تشکيل داده
است و در قالب همراهي و همکاري اين فرقه با صهيونيسـت و اسـتکبار جهـاني ،آن را
اهرمي كنترل كننده براي نظام برخاسته از مهدويت و عاشورا قرار دهد.
محور دوم
اهداف و عملكرد عناصر خارجي
 .3سياست استعمار و بابيه

گرفت ،وزم است انسان براي سود بردن ،به ديگران هم سـود برسـاند .ايـن تفکـر،
نمود هاي سياسي و اجتماعي كالن هم پيدا كرده است .استعمار شـرق نيـز كـه تـابع
همان تفکر مدرنيته غربي در شکل ديگر آن است ،بر اساس اين نگاه ،از سران بـابي
و بهائي حمايت ميكرد و با كمك در توسعه يا حداقل حفظ نيروهاي كليـدي آنـان،
در حفظ و گسترش نفوذ خود در سرزمينهاي اسالمي ـ به ويژه ايران ـ ميكوشيد و
در اين راستا ،از تمام ظرفيت هاي سياسي و ژئوپلوتيك خود بهره جست .قرائني كه
خواهيم آورد ،نشانه راهکارهاي حمايـت اسـتعمار روسـيه در زمـان قاجـار بـراي
حمايت از بابيه است:
 .0منوچهر خان گرجي كه از اسراي آقا محمد خان قاجار بود كه در  0519ق از
تفليس به ايران آورده شد و در دربار فتحعليشاه ،از خواجگـان و پيشـخدمتهـاي
خاص قرار داده شد .او در اثر هوش خود و حمايـت سياسـي روسهـا ،بـه سـمت
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بر اساس مباني انسان شناختي دوران پس از قرون وسطا كه اصطالحاً مدرنيتـه نـام

«خواجه باشي» و بعد« ،ايشيك آقاسي باشي» ارتقا يافت .وي ،زمـان محمـد شـاه
قاجار ،به حکومت اصفهان منصوب شد و با وجود مخالفت شديد علماي اصفهان ،بر
اوضا مسلط شد .وي ،علي محمد شيرازي را با احترام به اصفهان آورد و تا وقتـي
زنده بود ،در حفظ جان او كوشيد.

0

 .5عبدالحسين آيتي ،عنصر مبلغ و متفکر بهائيت كه بعـدها از بهائيـت برگشـت،
گفته است كه پس از وفات محمد شاه ،دريا بيگي روس اظهار سرور كرد و بهـاءاهلل
(حسينعلي بهاء كه آن زمان از عناصرمهم بابي بوده است) را نجات دادند.

5

 .8عباس افندي ،رهبر دوم بهائيان كه از انگليس لقب «سر» گرفت ،گفتـه اسـت
كه پس از اعدام علي محمد شيرازي و محمد علي بارفروش (معـروف بـه قـدوس،
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جانشين اول باب) جسد آن دو را در همان وضع تصوير برداري (نقاشي) كرد.
 .0مؤلف كتاب

تلخيص تاري

8

نبيل زرندي هم ميگويد:

قنسول روس در تبريز با نقاشي ماهر ،به كنار خندق رفته و نقشه آن جسد مطهر
را كه در كنار خندق افتاده بود ،برداشت.

0

 . 2پنهان كننده جسد علي محمد شيرازي ،فردي به نام احمد ميالني بابي بوده كه
او نيز تحت الحمايه دولت روسيه بوده است.

2

 .0مهدي بامداد ،تاري رجال ايران ،قرن 05و 08و  00تهران انتشارات زواد0807 ،ش ،ج ،0ص075به نقل
از سيد محمد باقر نجفي ،بهائيان ،تهران ،مشعر0838 ،ش ،ص.290
 .5عبدالحسين آيتي ،كواكب الدرية في البهائية ،مطبعة السعادة مصر 0805 ،ق ،ج ،0ص.530
 .8عباس افندي ،مقاله شخصي سيال ،تهران ،مؤسسه مطبوعات امري0800 ،ش ،ص.09
 .0عبدالحميد اشراق خاوري ،تلخيص تاري نبيل زرندي ،تهران ،موسسه ملي مطبوعات امري0852 ،ش،
ص.228
 .2كواكب الدريه ،ج ،0ص.509
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 .7ايلچي روم و ايلچي روس ،امير ]امير كبير كه دستور اعدام باب را پس از فتواي علما
صادر كرد[ را مالمت نموده بودند ،در باب قتل حضرات و گفته بودند كه چه معنا دارد كـه
جمعي از ضعفاي رعيت مطلبي ميگويند و شما با آن اقتدار ،در صدد اذيت هستيد.

0

در اين بخش ،اين نکات قابل توجه است:
 .0در شرايطي كه ملت مسلمان ايران دچار فقر و فشارهاي مختلف هسـتند و از
توسعه نيافتگي در رنجند ،توسط روسيه از امير كبير كه قصد استقالل و توسعه ايران
را دارد ،درخواست مي شود به ضعفاي بابي رحم كند در حالي كه همين گروه بـابي
در آن سال ها ،با شورشهايي چون قلعه طبرسي ،بدشت ،زنجان و نيريز فـارس و
 ...باعث صدمات جاني و مالي فراواني به مردم شدند.
عقيده و بيان ،دفا نميشود اما از عقيده بيريشه گروهي كه تحـت حمايـت خـود آنهـا
هستند ،حمايت ميشود و به عنوان آزادي بيان ،براي آنها درخواست حمايت ميكنند.
 . 8نقاشي و ضبط وقايع مربوط به سران بابي ،نشان دهنده آن است كه اسـتعمار،
اهدافي براي آينده آن دارد .گذر زمان نشان داد كه همـين گونـه اسـت زيـرا ايـن
گزارشات و تصاوير ،براي مظلوم نمـايي يـا تقـدس مـ(بي (بـه عنـوان اسـتقامت و
شجاعت) مورد سوء استفاده بابيه و بهائيه قرار گرفت لذا بابيه و به ويژه بهائيـه هـر
دو حيات سياسي اجتماعي خود را مرهون استعمار هستند و گرنـه بـه دليـل نشـانه
رفتن تيغ تيز بابيه به فرهنگ عميق و ريشه دار انتظار و مهـدويت كـه ملـت ايـران
همواره آن را پاس مي داشت و نيز فرهنگ عفاف و حجاب كه مورد تهديـد عناصـر

 .0تاري رجال ايران قرون  05و  08و  ،00ج ،0ص 585به نقل از نقطة الكاف ،بامقدمه ادوارد براون.

220

جنبش سياسي بابيه و آموزههاي مهدويت جواد اسحاقيان دُرچه

 .5از عقايد قاطبه ملت ايران كه از جمله آنها اعتقاد به مهدويت است ،به عنوان آزادي

بابي مثل قرة العين قرار گرفت ،جاذبه اي فرهنگي در اين فرقه وجود نداشـت .تنهـا
ساختار تشکيالتي و حربههاي تروريستي و استفاده از سياست گروه فشـار و چانـه
زنيهاي سياسي سفارتخانههاي خارجي ،باعث دوام آن شد.
بنابراين هدف استعمار در اين مقطع در چند مورد خالصه ميشود:
 .0ضربههاي تدريجي و پيوسته به باور مهدويت و نيابت علماي عصر براي ت يير
تدريجي گروه هاي مرجع جامعه يعني عالماني كه به حکم امام زمان ،مرجـع عمـوم
مردم قرار گرفته بودند .و همچنين سوق دادن مردم به سوي گروههـاي خردگريـز و
در نتيجه ايجاد هنجارهاي جديد در جامعه كه در نهايت ،با حذف روحيـه انتظـار و
جهاد و شهادت طلبي غيرت ديني ،جاي پايي براي استعمار باز كرد.
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 .5حمايت از شورش هاي داخلي ايران در قالب حمايت از آزادي براي تضـعيف
دولت مركزي و طرد عناصر دلسوز و كارآمد مانند امير كبير .اين سياست در قالـب
فرقه سازي همزمان ،آشفتگي فرهنگي و سياسي را دنبال ميكرد.
 .8حمايت از عناصر فرصت طلب و منحرف در قالـب نيـروي بازدارنـده برابـر
مرجعيت شيعي و ايجاد شکاف در جبهه متحد ملي كه بر اساس آموزه قيام و امر بـه
معروف و نهي از منکر در زمان غيبت ،براي ظهور امام زمينهسازي ميكنند.
 .3سياست خا

فرقه سازي

پس از ذكر نکات قطعي و يقيني مربوط به سياست استعمار ،به يك مطلب بسيار
مهم اشاره ميكنيم:
بر اساس يادداشتهاي منتشر شده در مجله شرق (ارگان كميسـر خـارجي شـوروي)
يك مأمور سياسي روسيه ،به نام دالگوركي از سـوي سـفارت روسـيه ،بـه شـکل كـامال
محرمانه مأموريت ويژهاي مييابد .وي ،با نام مترجم وارد تهران ميشـود و بـدون آن كـه
222

حتي سفير ،اطال كاملي از فعاليت او داشته باشد ،به درس حکـيم احمـد گيالنـي حاضـر
ميشود .او ،ظاهراً مسلمان شده ،با دختر وي ازدواج ميكند و صاحب فرزند نيز ميشـود.
وي ،با پيگيري دروس و شاگردان سـيد كـاظم رشـتي ،علـي محمـد شـيرازي را مسـتعد
فرقهسازي ميبيند لذا كامالً به وي نزديك ميشود و پيشنهاد ادعاي بابيت يا مهـدويت بـه
او ميدهد و قول حمايت همه جانبه ميدهد .اين مأمور ويژه ،با همکاري مداوم با رؤسـاي
خود ،پيوسته جريانات بابيه را كه خود آن را ساخته بـود ،پيگيـري و حمايـت مـيكنـد و
بعدها نيز از فعاليت حسينعلي بهاء (مؤسس بهائيت) و جانشينان وي حمايت ميكند.

0

بر اساس اين سند ،اساس تشکيالت بابي ،هرگز جنبه مذهبي و اعتقادي نـدارد و
تنها بر پايه تركيب اهداف استعماري و اميال قدرت طلبانه برخي عالمنمايـان اسـت.
ميتوان مطالعه كرد .ما چند قرينه ديگر را نيز بر آن ميافزاييم:
 .0در تاري روضة الصوفاي ناصري كه اثر كاتب دربار قاجار در همان زمان اسـت،
فعاليت بابيه را مطرح مي كند و بر ورود دالگوركي به ايران از طـرف روسـيه تأكيـد
ميكند .در آن جا هر چند به نو مأموريت وي اشاره نميكند ،معلوم ميشود چنـين
فردي (دالگوركي) درست در همان سال هاي فعاليت بابيه وارد ايـران شـده و دقيقـاً
پس از اتمام جريانات اصلي ،رسماً مأموريت او تمـام شـده اسـت .ثانيـاً در همـان
قسمت از كتاب ،به شکل ضمني بر اقتدار و نفوذ بسـيار بـاوي وي در حکومـت و
حاكمان ايران اشاره كرده است كه نشان مـيدهـد حتـي بـا وجـود حمايـت امثـال
دالگوركي از حسينعلي بهاء (كه ابتدا بابي و متهم به ترور نافرجـام ناصـرالدين شـاه
 .0ر.ك :خاطرات سياسي جاسوس روسي ،كينياز دالگوركي ،در ايران ،گزارشگر و نويسنده :كينياز دالگوركي،
انتشارات صبوري ،نوبت اول0835 ،ش.
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محقق اين اثر قرائن و شواهدي بر صحت اين خاطرات ارائه ميكند كه در آن كتاب

بوده است) ،حکومت ايران ،كامالً صميمانه با او رفتار كرده است.

0

 .5آن سال ها كه استعمار با حمايت از وهابيت ،برابر تشيع و حتي همه مسلمانان
و با تقويت قاديانيگري برابر مسلمانان هند و پاكستان اهداف خود را دنبال ميكند و
امثال مستر همفر ،جاسوس انگيلسي ،سالها به نام مسلمان به فعاليـت مـيپرداختـه
است ،وجود جاسوسهايي از اين دست در ايران كامالً طبيعي و پذيرفتني است.
 .8اسناد گزارشهاي جانبدارانه دالگوركي نيز حاكي از نو فعاليتهاي وي است.

5

الف .در پرونده شماره  ،088تهران ،ژوئن  0321م شماره  ،03مينويسد:
خيلي خوب است كه فرقه بابيه با علماي اسالم ،مخالفت و مبارزه شديد شـرو
كرده و آنان را متهم به انحراف ]نموده است[.

8
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ب .پرونده  ،080تهران 0321 ،م ،صفحه  275گزارش دالگـوركي ،بـه سـناوين،
مريم آباد 00 ،سپتامبر  0321شماره :75
اغتشاشات زنجان هنوز ادامه دارد و بابيان زنجان كه با جان خود بازي ميكنند،
در مقابل قواي شاهي مقاومت سختي نشان ميدهند و از عهده دفع حمـالت محمـد
خان به خوبي بر ميآيند .جاي بسي تعجب است كه اين عده با چه شهامتي وضعيت
خطرناك خود را تحمل ميكنند.

0

ج .پرونده شماره  ،0235تهران ،صفحه  218گزارش دالگوركي به سناوين ،مريم
 .0رضا قلي هدايت ،تاري روضة الصفاي ناصري ج(01نسخه خطي) ،در بخش ذكر واقعات دارالملك تهران در
ايران.
 .5سيد محمد باقر نجفي ،بهائيان ،اول ،مشعر ،تهران0838 ،ش( ،فصل دوم ،ص 290به بعد).
 .8شورش بابيان در ايران 0309 ،ـ  0325مسکو ،لنينگراد ،نشريه فرهنگستان علوم ا.ج.ش.س مسکو 0989
ص 029ـ .008
 .0همان.
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آباد 00 ،اوت  ،0328شماره :22
اين جانب قبالً نيز متذكر شده بودم كه مسائل مذهبي را در ميدان جنگ نميتوان حـل
كرد .همان طور كه انتظارش ميرفت ،نه كشتار مازندران و نه قضيه زنجان ،هـيچ كـدام در
حرارت پيروي اين فرقه تأثيري نکرد و طبق اطالعاتي كه به دست آمده است ،عده زيادي
از آنان در تهران مخفي ميباشند كه بين آنان ،از هر طبقه وجود دارد حتي درباري.

0

از اين گزارشات معلوم ميشود استعمارگران ،با وجود مخفي كردن دست هدايت
كننده خود در جريان بابيه ،نتوانستهاند عالقه و شوق خود را از فعاليت آنها مخفـي
كنند و چنان وانمود مي كردند كه بابيه يك عقيده مـذهبي و يـك واقعيـت خـارجي
گسترش يافته است كه ديگر نميتوان آن را با نيروي نظامي متوقف كرد.
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 .0همان.
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