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  تیت و بهائیباب نقش علما در برخورد با مسئله یبررس
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  چكيده

همچـون   ینید يتوان به بسترهاین راستا می. در ابودل یدخ یت، علل گوناگونیضالۀ بهائ قۀش فریدایدر پ
ـ نظ یو اجتماع یفرهنگ يه، و بسترهایخی، ظهور فرقۀ شیت و انتظار منجینادرست از آموزة مهدو كدر ر ی

بـه ضـعف    ییتـوان از سـو  ینیز م یاسیاشاره کرد. از میان دالیل س یپرستو خرافه يدسوایفقر، جهل، ب
ـ گـر بـه حما  ید ي، و از سویجانبۀ اجانب بر دربار و منابع ملومت و تسلط همهکح گانگـان از هـر   یت بی

ـ  کومت و علما اشاره کف اقتدار حیتضع ين در راستاکشت ساختارکحر ـتباه برخ از مورخـان و   یرد. اش
همچـون   ییننـد علمـا  کگمـان   یت موجب شده است برخیروان فرقۀ ضالۀ بهائیاز پ یذب برخک يدعاو

ـته  يت برخورد قاطع و درخوریت و بهائیدر برخورد با سران باب، يخ اعظم انصاریش ـ انـد. در ا نداش ن ی
موجـود  آنها با توجه به قرائن و شـواهد   یشده و سپس نقد و بررسمطرح يادعاها یدنبال بررسنوشتار، به
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  مقدمه
از آنهـا   یکـ یه کـ از دارد ین یبه مقدمات، خاص از زمان ايهدر بره یخیتار يایردن دربارة قضاکقضاوت 

افـراد در آن زمـان نقـش داشـته      يریـ گمیه در تصـم کاست  یاتیط و مقتضیدر نظر گرفتن اوضاع و شرا
؛ ل اسـت کار مشـ یبس، نباشدمحال اگر ، ندیآیهاي آینده مها و سدهه در دههک یسانک ين امر برایا، ستا

شـف  ک يبـرا ، حـال بـا ایـن  ؛ انـد گوناگون نوشته شـده  یمختلف و دواع يهازهیتوب به انگکچون آثار م
ـ  ؛ سـت یمانده از آن زمـان ن جابه يهاتابکجز رجوع به آثار و  ياق چارهیحقا اش و زحمـت  کـ نکا امـا ب

  افت.یتوان دست یقت میتنها به بخشی از حق، یخیآثار تار يالفراوان در البه
و نقـد و  ، يخ اعظـم انصـار  یشـ ژه یوبه، واکنش علما یو بررس یبازشناس، نوشتار حاضر يریگجهت

برخـی از   يدهنـد. آنچـه موجـب خطـا    یرنگ جلـوه مـ  مکه نقش علما را کاست  یسانکۀ ینظر یبررس
ت قصـور سـر زده   یـ در رابطه با مخالفـت بـا بهائ   خ اعظمیشنند که از امثال کان شده است تا گمان محقق
اند. در ابتـدا بـه نقـل چنـد     نسبت داده خیشبه  یو ازل یاز سران بهای یه بعضکاست  یذبک يدعاو، است

  م.یپردازیآن م یم و سپس به بحث و بررسینکیاشاره م ينمونه از آن دعاو

  ادعاها
نوشـته اسـت    ن شـاه یناصـرالد ه متملقانه بـه  ک لکیلوح هـ در   اللّهبهاءـ معروف به   ينور یعلنیسح. 1
 چنانچـه ؛ انـد ن عبـد نشـده  یابداً متعرض به ا، انددهیأس انقطاع آشامکقه از یالحقیه فک ییعلما«: دیگویم
ف در عـراق اظهـار محبـت    ام توقـ یـ ـ در ا   تهیظل قباب عنا ینه فکاللّه مقامه و اس یاعل -  یمرتضخیش
واضح اسـت  ). 357 ص، 2ج، ق1331، شیرازي( »لم ننمودندکن امر تیر ما اذن اللّه در ایفرمود و به غیم

 دانند.یرا دروغ م ين دعاویقطعاً ا، دارند ییه بزرگ آشنایآن فق یوة زندگیه با شکآنان 
) علیهماالسـالم ( اظمینکـ در جمعی علماي اعـالم و مجتهـدین عظـام را    « :گویدمی يافند یشوق. 2

ربالي معلّـی و نجـف اشـرف نوشـتند و جمیـع را      کجمع نمودند و متحد و متفق شدند و به مجتهدین 
، از جمله عالم جلیل نحریـر و فاضـل نبیـل شـهیر    ؛ دعوت نمودند. بعضی دانسته آمدند و بعضی ندانسته

و ؛ من دون اطالع حاضـر شـدند  ، دل بوکه رئیس مسلم ک، الشیخ مرتضیمرحوم مغفور ، المحققینتمۀاخ
نه حقائق این طایفه و اسرار و سـرائر مسـائل الهیـه    کُمن بر : چون از حقیقت مقاصد مطلع شدند فرمودند

فیـر  که داعـی ت کتاب مبین کما هی حقها مطلع نیستم و تا به حال در احوال و اطوارشان منافی ک، این فئه
، لیـف خـویش را دانسـته   کس تکـ هـر  ، این قضیه معاف داریدلهذا مرا از ؛ چیزي ندیده و نفهمیدم، باشد

  .)496 ص، 1333، شاهرودي( عمل نماید
لمه کبه اتفاق ، شیخ انصاري پس از آمدن«: گر بر آن افزوده و چنین نوشته استید ییز ادعاین آواره. 3
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سر به مهر از  و نامۀ لمۀ آنان نمودکاز او اعجاز خواستند. او مشروط به اتفاق ، فرستادند بهاءسی به پیش ک
. و »ردنـد. شـیخ انجمـن را بهـم زد    کاز حضار رأي خواست. آنان مخالفـت   شیخ انصاري آنان خواست.

  ).132 ، ص1348، موسوي اردبیلی( رفته باشد! بهاءاهللاشبانه به حضور  شیخدهد باالخره احتمال می
در پـی اظهـار    ی انصـاري مرتضـ شـیخ چـون   یه عالمـان کشده است مدعی 1رمانیکمیرزا آقاخان . 4

حـاج  دانسـت و  هـا مـی  خـود را حـامی ازلـی    نـی کعلـی  احاج ملّیا ؛ اندت بودهیدوستی و مودت با بهائ
  ).284 ، صتابی، میرزا آقاخان کرمانی( سرودبرایشان شعر می هادي سبزوارياملّ

اظمین کـ مجلسـی در   بهاءبر علیه  الحسین طهرانیعبدشیخوقتی «: سدینویم 2یصالح اقتصاد مراغ. 5
نظـر بـه قیمـت     شـیخ ، رده بـود کـ را نیز دعوت  - اعلی اهللا مقامه  -  مرتضی انصاريشیخمنعقد نموده و 

از مجلـس برخاسـته بـود فـوراً     ، بـه محـض اسـتماع مقصـود    ، ردکه به هر ترهات صرف نتوان کوقتش 
، مراغـی ( »ور داشـتند کمـذ ) یعنی ایقان( اسم شیخ را در رساله خال، حضرات از این موقع استفاده نموده

  ).39- 38 ، ص1307

  ينقد و بررس
  :مینکتوجه  یاتکالزم است به ن، تیت و بهائیبرخورد علما با مسئله باب یابیدر ارز

 عدم ابتال. ۱

ن معنـا  یبـد ؛ آن زمان نبوده است يبه همۀ علمامبتال، ترقیو به عبارت دق، دغدغه، تیت و بهائیباب ۀمسئل
ن فرقـه نبـود   یش ایدایمعاصر با پ ياز علما یبرخ یزندگ ییایدر محدودة جغراف، تیئبها يهاتیه فعالک
فالن عـالم مـثالً در برخـورد    ، انده قائلک یسانکال کاش، رونیارد. ازکیتوجه نمه جلبکبود  ياگونها بهی

ت و یـ باب ۀن اسـت مسـئل  کـ را ممیـ ز؛ دارد یتأمل و بررس يجا، رده استک یوتاهکن مسئله یقاطعانه با ا
ه در کـ گونـه همان؛ لم نبوده باشداآن ع ین فرقه در محل زندگیغات ایو تبل، به آن عالم نبودهت مبتالیبهائ

 يقـا و انـدونز  یآفر، سـتان کپا، ه در هندوسـتان کـ  3انهیبه فرقۀ قادقم و نجف نسبت يعلما، عصر حاضر
 يریـ گا اگـر موضـع  یـ ؛ هنـد دینشـان نمـ   يکنند و واکنش جـد نمی ياحساس خطر جد، ت دارندیفعال

  وع اخبار آن شود.یه موجب شکملموس نبوده است  ياگونهبه، اندردهک

 تبادل اطالعات و ارتباطات يندك. ۲

 یه گـاه کـ ايگونهبه؛ گرفتیصورت م يندکتبادل اطالعات و ارتباطات به، در زمان قاجار و پیش از آن
دوردسـت   يخبـرش در شـهرها  ، هـا از گذشـت مـاه   بعد، رفتیا میاز دن يعالم و مجتهد یاوقات وقت

اما در گوشـه و  ، ندکیخورد و توبه و انابه میچوب م باب محمدیعله کبینیم یم، روایناز شدیمنتشر م
  دهند.یبه سخنان آنها گوش فرا م، زیخبر از همه جا و همه چینند و مردم بکیغ میمبلغان او تبل، نارک
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  و نفوس عراضا ةاحتياط علما در مسئل. ۳

در فتـوا دادن در مسـائل مربـوط بـه اعـراض و نفـوس و دمـاء        ، گذشـته  يویژه علمـا به، علما و بزرگان
ـ ااز؛ ورزیدنـد یمـ  يردنـد و از فتـوا دادن خـوددار   کیاط میاحت یسختبه ه کـ نیاز آنهـا بـا ا   یرو برخـ نی
نـد و دسـت   کتوبه  يه روزکنیا دیبه ام، ده بودندیاو را شن يهاو حرف دیده کیرا از نزدمحمد باب یعل

  دادند.ینم يفتوا به قتل و، خود بردارد كخته با شریآم ياز دعاو

  محمد بابيشخصيت عل. ۴

ن حاصـل  یقـ یب به یآنها ظن قر يبرا، دیده بودند محمد بابیعله علما از کاي با توجه به حاالت روانی
ل یـ ردنـد و دل کح ین امر تصریبه ا، بابمۀ که در جلسات محاکچنان؛ دارد يجنون ادوار يه وکشده بود 

  ن امر دانستند.یاز صدور فتواي قتل را هم يخوددار
ه کـ درصـدد آمـد   شـاه  محمـد ـ پـس از مـرگ      شـاه نیناصرالدـ صدراعظم ر یبکریخان امیرزا تقیم

 ن راهیـ نـد و از ا کعـام مجـازات   ان بـردارد و در مـأل  یـ ن فتنـه از م یـ عنـوان عامـل ا  را بهمحمد باب یعل
ـ ؛ علما فتوا خواست یاز برخ، ارکن یا يد. او برایوب نماکان را سریباب يهاشورش ادوارد بـه گفتـۀ    یول

علما را بـر آن  ، ز اویآماساس و رفتار جنونیمغز و بیب يهاار و نوشتهکن افمختلف و تلو يدعاو«، براون
البتـه شـبهۀ   ). 252 ، ص1383، نجفـی ( »ندهنـد  يرأ يبـر اعـدام و  ، ه به علت شبهۀ خبط دماغکداشت 
ـ ه کـ انـد  نوشـته  یه مورخان بهایکبل؛ با او سر نزده بود یمورد نبود و از دشمنیب، بابجنون  محمـد  یعل
رفت و در برابر آفتاب سـوزان از  یاش مبام خانه يداغ بوشهر باال يدر فصل تابستان در هوا يچندباب 

  ).67 ، ص1334، خاورياشراق ( اندخویرا م يد! اورادیر خورشیصبح تا شام به قصد تسخ
ه در خـالل آن بـه   کـ ، آمده محمد بابیعلعه خطاب به یش ياز علما يانامه، شف الغطاءکتاب کدر 

ـ ه به کم یخوانیز مین تبریح شده است. در آن نامه از قول دو تن از مجتهدیاین موضوع تصر  محمـد یعل
  :اندنوشته

عهد دولـت  یدر حضور نواب اشرف واال ول، مونین و محفل موی! شما در بزم همايرازیمحمد شید علیس
ـ  ياقرار به مطالب چنـد ، اعالم ياز علما یو حضور جمع، ده اهللا و سدده و نصرهیاَ، زوالیب ـ  يردک  هک

ـ  يزیو چ، ستیمقبول ن يجداگانه باعث ارتداد شماست و موجب قتل. توبۀ مرتد فطرهریک  ه موجـب  ک
 يام مرتـد فطـر  کبالتأمل اح، ه اگر آن شبهه رفع بشودکۀ خبط دماغ است شبه، ر قتل شما شده استیتأخ

  ).205 ، صتابی، گلپایگانی( شودیم يبه شما جار
ـ بتواند تعـداد ز  محمدیعلهمچون  یتیردند شخصکیآن زمان تصور نم يدام از علماکچید هیشا از  يادی

ت یشخصـ  محمـد بـاب  یعل ییرا از سویز؛ دنثار خود قرار دهد و جانیند و مرکفته و اغفال یمردم را فر
ان یـ رد و از آنچه تا آن هنگـام ب کار کات خود را انیتمام مدع، یلیس کیه با خوردن کبود  يعنصرسست

  رد.کتوبه ، رده بودک
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خ و ظـاهراً  یامضا و بدون تـار یب يرد و نوشت سندکنامه را منتشر ن توبهیا ادوارد براوننخستین بار 
ه مطـرح  کـ ا بـه نظـر آمـده    یرده که مطرح کرا  ییهرگونه ادعا، ه در آنکود است موج بابخط به دست

  .)98 ص، 1344، مهتدي( ندکیار مکان، است ردهک
خـود را بـا    يادعاها، ت حاضریراز و جمعیل در حضور امام جمعۀ شیکدر مسجد و محمد بابیعل

  :  رد و گفتکت یرو به جمع يار پس گرفت و اظهار توبه نمود. ویو ترس بس یشرمندگ
لعنـت  ؛ بدانـد  ه مرا باب امامک یسکلعنت خدا بر ؛ بداند ل امام غایبیکه مرا وک یسکلعنت خدا بر 

ـ ه مرا منک یسکلعنت خدا بر ؛ ت خدا هستمیر وحدانکد من منیه بگوک یسکخدا بر  ر نبـوت حضـرت   ک
ـ  یسکخدا بر لعنت ؛ بداند یاي الهیر انبکه مرا منک یسکلعنت خدا بر ؛ بداند رسول ـ ه مـرا من ک ر ک

  ).137 ، ص1334، اشراق خاوري( بداند. ر ائمۀ اطهاریو سا نیرالمؤمنیام
گـران را مجـذوب خـود    یله دینداشت تا بتواند بـدان وسـ   يعلم و سواد ،محمد بابیعل، گرید ياز سو

نخسـتین  ، دلیـل  افت. به همـین یتوان یم يو نحو یصرف يوفور خطاهااو به يهارو در نوشتهایناز؛ ندک
 کن مسـل یـ ا يهـا ییله رسـوا یوسـ نیتـا بـد  ، بـود  بابن بردن آثار یاز ب، ردک ينور یعلنیحسه ک يارک

  :سدینویباره منیاتابش درکدر  4نیل رائیاسمائدا باشد. یمتر هوک یساختگ
بهتـر  ، شـد آنهـا شـمرده مـی    علی نوري که خود یکی از سرانمیرزا حسین، چنین اوضاع آشفتۀ بابیان در

که هم دستگاهی براي ، به کار پردازد، بودکه راهش باز می» اهللاهمن یظهر«آورد و به نام دانست که آواز بر
بابیان دهد و از دشمنی کـه میـان آنـان و ایرانیـان      خود و خاندانش تدارك ببیند و هم سامانی به کارهاي

ـیش از همـه  آمده بود بکاهد و از دشمنی بابیان با خود نیز بکاهد.  پدید ، به همین نیت به کار پرداخت و ب
  ).189 ص، 1357، رائین( .ها و آثار باب که مایۀ رسوایی بود کوشید و..به نابودي و از بین بردن نوشته

ه کـ کـرد  یه میگونه توجاین، ردندکیال مکاو اش يهاییگوه به غلطک یسانکدر پاسخ به  محمد بابیعل
ـ    کد قواعد یبا«ه کبود  یمدع يستند. وین نرفتن آیپذ ابلهان هم قادر به را  یهنۀ صـرف و نحـو زبـان عرب

  ).44 ص، همان( »نار بگذاردک
: گفـت یمـ  - او بـود   يسـواد یدهندة بـ ه نشانکـ  ش از حد خودیب يه خطاهاین در توجیوي همچن

ن کنون بدان گناه مـأخوذ و محبـوس بـود. اینـک بـه شـفاعت مـ       تانحو را در حضرت حق گناهی بود؛ «
، 1344، سـپهر ( »زیـانی نباشـد  ، یا مفتوحی را مکسور بخـوانی ، رستگار شد. پس اگر مرفوعی را مجرور

  )60 ص، 3ج
؛ دة شـوم نپرداختنـد  یـ ن پدیبا ا يردند و به مقابلۀ جدکن ين جهت همۀ علما احساس خطر جدیاز ا

شـد و  یباالخره دست او رو م، گذاشتندیان مردم رها میرا م محمدیعله اگر کاي بود گونهط بهیرا شرایز
  گشت.یمان میردة خود پشکاز ، یشد و بعد از مدتمی يدر نتیجه منزو؛ افتیینم یگاهیان مردم جایم

  شاه قاجاراعظم محمداقدام نادرست صدر. ۵

اعظـم  ن صدریآخر، میرزا آقاسیحاجبه دستور ، )1263االول ربیع( معتمدالدوله منوچهرخانپس از مرگ 
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سـبب شـد علمـا و    سـو  یک از، ن اقدامیو تبعید شد. اکاز اصفهان به ما محمد بابعلی، ه قاجارشامحمد
؛ بمانـد  یاز ابهام بـاق  يات او در هالهیرا بشناسند و شخص باب محمدیعل یعامۀ مردم نتوانند چهرة واقع

ـ بتوانند از جهـل مـردم نها   يان ویحام، گرید يو از سو مـردم   ياغـوا ب و یـ ت بهـره را بـرده و بـه فر   ی
  :قرار گرفتشاه ناصرالدینبعدها مورد انتقاد ، آقاسی میرزاحاجن سیاست یبپردازند. ا

ـ ه حکاین خطا از حاجی میرزا آقاسی افتاد : شاهنشاه جهان فرمود ـ آنم داد او را بـی ک ه بـه دارالخالفـه   ک
رامتی که او را علمی و کردند کمحبوس بداشت. مردم عامه گمان ، بدون تحقیق به چهریق فرستاده، آورند

محمد باب را رها ساخته بود تا به دارالخالفه آمده بـا مـردم محـاورت و مجالسـت     علی، بوده. اگر میرزا
  ).30 ، ص1351، اعتضادالسلطنه(. رامتی نیستکه او را هیچ کگشت شوف میکس مکبر همه ، نماید

از دور او ، ردهکل و چرندگویی وي استهزا افتادة او و به سخافت عقچشممردم به متاع از، در این صورت
وچـه و خیابـان   کگاه مانند گدایان در ه او مردي سفیه و ابله است. آنکشد شدند و مشهود مینده میکپرا

ه عوام مردم بـه او توجـه   کسبب آن گشته ، ولی این ممنوع داشتن وي از ارتباط با مردم؛ شدسرگردان می
ـیاري از رعیـت مـا ریختـه شـود      ، بزرگ شود و به این جهـت نند و او در وهم و خیال آنها ک  خـون بس
  ).155 ، ص1334، تبریزيالدوله زعیم(

 سـید بـاب  ه کـ داد صدراعظم دستور می، ارکرا اگر در همان ابتداي یز؛ رسدین مطلب به نظر درست میا
گـو  وشیعه به گفـت  با علماي، شدیل میکمنظور بحث و مناظره تشه بهکرا به تهران آورده و در مجالسی 

سـید  بـا تبعیـد   ، تـدبیر لوح و بـی خورد. صدراعظم سادهاي دیگر رقم میگونهشاید تاریخ به، داشتمیوا
هـم در قلعـۀ    سید بابه قابل دسترسی هم نبود. کاي و قهرمان ساخت اي افسانهاز او چهره، وکبه ما باب

  ).86 -  83 ، ص1374، نیر ممقانی( مشغول شدسازي دهی و دینار سازمانکبا خیالی آسوده به ، وکما
ه بعـدها  کـ اي گونـه به؛ هم بهانه به دست گمراهان بابیه داد از طرفی، میرزا آقاسیحاجسیاستی این بی

  :ردندکعدم احضار سید باب به تهران را دلیل حقانیت ادعاي او قلمداد ، تب تاریخی خودکدر 
درصـدد تحقیـق برآیـد و بـاب را بـه      ، این سخنان را بشنود ه مبادا محمدشاه چونکمیرزا آقاسی ترسید 

در ، ار منجر به سقوط وي از رتبۀ صدارت شـود. بنـابراین  کطهران بخواهد و محبت او را در دل بگیرد و 
ند و علما را دعوت کمجلسی فراهم ، ن است معتمدالدولهکه ممکترسید ر چاره افتاد و بیشتر از این میکف

ـین  بـه معتمدالدولـه خـوش   و چون محمدشاه نسبت؛ ندکرات وادار کآنها را به مذا، نماید و با سید باب ب
ند و باب مورد توجه شاه قرار گیـرد. ایـن خیـاالت میـرزا آقاسـی را      کسید باب را به شاه معرفی ، است

امر جدید باب قـوت  ، معتمدالدوله واسطه بشود ه اگرکاندازه خائف ساخت و بیشتر ترسش از این بود بی
محمدشاه قلب رقیقی داشت و امر بـاب هـم    زیرا؛ خواهد گرفت و در شاه و رعایا مؤثر واقع خواهد شد

ه صدارت از دست میرزا آقاسـی بیـرون   کشد عظمت و جذابیتی شدید دارا بود. نتیجۀ این مطالب این می
  ).86 ص، همان( »رفت و شاه دیگر به او توجهی نخواهد داشتمی

سـبب شـد تـا    ، در برخـورد بـا پدیـدة نوظهـور بابیـه      میـرزا آقاسـی  حـاج ، فایتیکبیبه هر جهت، 
ه کـ اري را کگریبان باشند و بهمذهبی دست -ل سیاسی کها با این مشمدت، هاي بعد از اوومتکح
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و قتـل و  ، بعـدها بـه زد و خـورد   ، ردکـ ره جلـوگیري  کشنود و بحث و مذاوشد با گفتدر ابتدا می
، ه داشتکبه سبب مخالفان بسیاري ، محمدشاه قاجارپس از فوت  آقاسی میرزاحاجغارت انجامید. 

ربال کـ ق در 1265سپس به عتبـات رفـت و در سـال    ؛ پناه برد حضرت عبدالعظیم [حرم] ناگزیر به
  .)440 ص، 1361، آدمیت( درگذشت

 علما به قتل يفتوا. ۶

را  محمـد یعلـ دیسـ دمـاغ دربـارة    ه احتمال خبطکاز علما  یبرخ، ر شدکه ذک یطیبا تمام اوصاف و شرا
فتـوا   يشمردند و به قتـل و طلب استیگو و ردروغ يردند و او را مردک ياحساس خطر جد، دادندینم

ز یـ در تبر، ق1266و هفـتم شـعبان   سـت یدر ب، روانشیـ از پ یکیهمراه به محمدیعلدیس، در نتیجه؛ دادند
  ).18 -  19 ص، 1ج، 1375، جهان اسالم دانشنامه( 5رباران شدیت

امحمـد  االسـالم ملّ حجـت تـوان  یمـ ، ردندکدة شوم سر سختانه مبارزه ین پدیه با اک ییاز جمله علما
ـ حـاج ، سـید زنـوزي  آقا، میرزا باقرحاجیو ، )104 ، ص1387، فضایی( یمامقان ، یبرغـان  یتقـ محمـد املّ

و  6،سـعید العلمـاء  معروف بـه  ، محمدبن سعیدو  االسالمخیاصغر شیرزا علیمحاج، شهید ثالثمشهور به 
، 1371، نیـر ممقـانی  ( گر علما نام بردیود) 25 ، صتابی، افندي( یقل یملّامرتض، مجتهد مشهور مازندران

  ).122 ص
 یلـ یا بـه دال یـ ، ن مـاجرا وجـود دارد  یـ در ا» هیـ فاکمن به ال«، ردندکیه احساس مکز یاز علما ن یبرخ

 یتید شخصـ یـ دیمـ  مرتضـی انصـاري  شـیخ  یوقتـ ، نمونـه  يبرا ؛ردندکیم ياز فتوا دادن خوددار، گرید
  داد.ینم یدستشیبه خود اجازة پ، در خطۀ مازندران وجود دارددالعلماء یسعهمچون 

  :نویسدمی ۀصاحب الذریع، آقا بزرگ تهرانیحاجامه علّ
از فتـوا  ، علماالسـعید معروف بـه  ، محمدبن با وجود سعیدـ اهللا  رحمهـ   مرتضی انصاريشیخ، استاد اعظم

ـین   ءالعلماسعیداي این موضوع را به ه عدهکتا این؛ ردکدادن خودداري می اطالع دادند. ایشان در پاسخ چن
نـون در بـالد   کولـی ا ؛ از شیخ انصاري اعلم بـودم ، من در ایام اشتغال به درس و بحث در حوزه«: فرمود

ـتغال   ولی شیخ انصاري همچنا؛ عجم هستم و توفیق درس و بحث ندارم ن با جدیت به درس و بحـث اش
ـین و محـرز مـی   ، او از بنده اعلم است و براي مقام مرجعیت و فتوا دادن، دارد. در این صورت  باشـد متع

  ).87 ص، 1379، اشتهادريمحمدي (
در بغـداد بـه سـمت منشـى رئـیس کابینـۀ       ، على بـابى حسینمیرزااز نزدیکان ، حسین افنان، پس از اینکه

صـدد تأسـیس و تعمیـر یـک     واسطۀ اقدامات و نفـوذ او در بهائیان عراق به، وب شدحکومت عراق منص
هم در راستاى ترویج افکار ایشان چند مقالـه منتشـر کـرد.    » لسان العرب«معبد در بغداد برآمدند. روزنامۀ 

مقـام حکومـت نجـف    در مسجد هندى تجمع کردند و از قائم، علماى نجف در اعتراض به این موضوع
طور جدى از اقدامات فرقۀ بهائیـت در بغـداد   واستند به حکومت مرکزى بغداد اطالع دهد که بهاشرف خ
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حکـم تحـریم   ، از مجتهدین کاظمین و بعضى علمـاى دیگـر هـم    7،مهدى خالصىشیخجلوگیرى شود. 
  ).560ـ559 ، ص1385، فراهانی( 8را دادند» لسان العرب«روزنامۀ 

 مورخان يبرخ يپاسخ به ادعا

ع و قاطعانـه در  یم سرکه در حکاند ن موضوع مقصر دانستهیعلما را در ا، تیت و بهائیرخان بابمو یبرخ
بـراي  ؛ انه بـوده اسـت  یمحتوا و عامیا بیربط یب، انددهیه پرسکهایی ا پرسشیاند و ردهکتسامح ، ن بابیا

، عهـد ي ولـی ناصـرالدین میـرزا  در مجلـس روحانیـان و بـا حضـور     «: دیـ گویمـ  تیدون آدمیفر، نمونه
  ).446 ، ص1361، آدمیت( »مایه استمغز و بیهر دو بی، وگوي زیادي سرگرفت. سؤال و جوابگفت

  :  نویسداز قول جدش می الدولهزعیمدر نمونۀ دیگر 
؛ ردنـد کو رفتار نکمه و مناظره با باب نیکدر محا، ردندکه از باب کداري ... این آقایان با آن سؤاالت دامنه

ـ و رفتـار ن کنی، ه دلیل و حجت بر مدعاي وي نبودکته  و سرهاي بیب هم با جوابه باکچنان زیـرا  ؛ ردک
بـدیع  ، معـانی بیـان  ، نحـو ، رد و آنها او را به صـرف کگذاري میاین مرد ادعاي نبوت و رسالت و قانون

  ).131 ، ص1334، تبریزيالدوله زعیم( »ردند...کامتحان می
  :دهدگونه پاسخ میبه این معما این یر ممقانین

وگـو بـا   ه اگـر طـرح گفـت   کدیدند ، یم بودندکاشخاص عالم ح، و چون محاورین این مجلس ...
، ه مشرع هر خائضی نیست بیندازدکتومه کل علوم مکمیه و مشاکمشارالیه با بعضی مسائل غامضۀ ح

، انـد ه غایبکین ثري از مجلس و نه سامعکنه ا، افر ماجرایی پیش آیدکو مجیب به طریق مغالطه و 
انعقـاد آن  ، لی در پردة اشتباه و خطـا مسـتور مانـده   کار بهک، تشخیص قول محق از مبطل را نداده

بالمرّه خالی از فایده خواهد بود... پس از ابتـدا بـاب فحـص و سـؤال از     ، به سایرینمجلس نسبت
ه خواص و عوام در کند مسائلی را پیش آورد، پرداز است مسدود داشتهه شبههکگونه مسائل را این

ه چون مشارالیه از حیلـۀ علـم   کاند. و مستشعر بودند فهم صحیح و سقیم و منتج و عقیم آن مساوي
بیشـتر  ، در جواب در علوم ظاهره نیز جواب مقرون به صواب از او ظاهر نشده، لی عاري استکبه

  ).14 ، ص1374، نیر ممقانی( مایۀ فضیحت او خواهند بود
ن یـ به د يچ اعتقادیاو ه، سوکیچون از ؛ تأمل دارد يجا یبس 9يسروکهمچون  ینیققالبته نظر مح

از  یحسـاب خـرده ، زیـ ون تبریویژه روحانبه، ونیبا علما و روحان، ییواز سو 10،نداردمقدس اسالم ن 
، فضـایی ( سـت ید نگرید تردیاو با د يهاد به گفتهیبا، ن زمینهیرو در انیااز؛ اش داردیدوران جوان

  ).322-321 ، ص1387
نقـاب از چهـرة منحـوس او    ، داشـتند  محمد بـاب یعلز با یراز و تبریش يه علماک يادر مناظره
شـد و او را آزاد  یگـر از زنـدان آزاد مـ   یو اگـر بـار د  ؛ خواص و عوام او را شناختند برداشته شد و

و ؛ پرداختۀ خود بپردازد ب ساخته ویاذکج ایتوانست به ترویبرد و نمینم ییراه به جا، گذاشتندیم
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 يهـا ه در بخش استعمار و بخشکاست  يگریمعلول عوامل د، افتیراهه ادامه جکن یم اینیبیاگر م
  م.یح دادیآن را توض، گرید

  و بهائيت يشيخ انصار
، تیـ ت و بهائیـ شده در رابطه با نقش علمـا در برخـورد بـا مسـئله باب    شتر شبهات مطرحیه بک ياز آن رو
  :مینکیایشان مطرح مخصوص را در  یاتکن، است ياعظم انصارخ یشمتوجه 
حتـی  ، البیـان لمعات تاب کدر  تراب دزفولی اهللامیرزا نصرحاج، به روایت شاگردش، شیخ انصاري. 1

، انصـاري ( دانسـت نمـی  رد و او را الیـق در تصـرف مـال امـام    کاحتیاط میاظم رشتی کسیدنسبت به 
نیـز فقیـه متنفـذ تهـران در      نـی کعلی املّحاج! صبح ازلو  بابد به چه رس؛ )110- 109 ، ص3ج، 1369
رفـت  شـمار مـی  به باباز مخالفان سرسخت ، موجود كه به گواه اسناد و مدارکبود  شاهناصرالدین عصر

دیـد.  ) افنـان  ابوالقاسـم از منابع بهـایی و نوشـتۀ   ( عهد اعلیتاب کتوان در و نوشتۀ او در این زمینه را می
نامـۀ  ه در زنـدگی کـ آشناي شـیعه در عهـد ناصـري اسـت     یم پارسا و نامکنیز ح هادي سبزوارياملّحاج

شـمرده و در  را نـازل   احمد احساییشیخپایۀ علمی ، خویش در بخش مربوط به ایام تحصیل در اصفهان
مبنـی بـر اصـالت     احساییدر قسمت مربوط به بحث اصالت وجود نیز ادعاي ، مت خویشکمنظومۀ ح

ه کـ نه مطلب دانسته است. وقتی کرا خرق اجماعی ناشی از راه نیافتن به ) هر دو( ن وجود و ماهیتداشت
بـا آن   ازلو  بـاب لیف امثال کت، چنین رتبتی داشته باشد یم سبزواريکحدر نظر  احساییشخصی چون 

  ).1386، روحانی(! مدعیات عجیب و غریب معلوم است
  :  سدینویم يمدد ياحمد موسودیس. 2

ـ  به ین حادثۀ اجتماعیتره آن زمان بزرگکر فتنۀ باب د ـ  ، آمـد یحسـاب م ـ  يخ انصـار یمرحـوم ش چ یه
 کیت را کن حریشان ایه اکده است یباره شفاهاً شننیاجانب درنیدهند. ایخود نشان نم از یالعملسکع

  ).15 ص، 1371، مددي موسوي( دانستیشده از طرف دربار متیهدا یاسیس يباز
، نمودنـد  یعلـ نیرزا حسیمفر کم به کو ح، هیه و بهائیم به وجوب قتل طایفۀ بابکه حک ییا. آن علم3

  اند.خ بودهیتب شکغالباً از شاگردان م
از دورة اقامت در بغداد تـا اوایـل   ، به همین دلیل؛ ردکیهمواره تظاهر به اسالم م علیمیرزا حسین. 4

کوشید خود را خارج از دایرة اسالم جلـوه ندهـد   د و میشمرنمی» من یظهره اهللا«خود را جز ، دورة عکا
  ).62- 60 ص، 1323، کسروي( آوردجا میآداب مسلمانی به، و در عکا

ز آورده است که بسیاري از مسلمانان در تشییع جنازة او با تالوت آیات قرآن شـرکت  ین شوقی
در ). 118 ص، 11ج ، 1381، یالمعارف بـزرگ اسـالم  ةدائر( جستند و مفتی حیفا نیز سخنرانی کرد

که براي اداي چنان؛ داد که ملتزم به آداب مسلمانی استمی نشان بهاءهم مانند  عبدالبهاء، آخر عمر
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 ، ص1344، مهتدي( رفت و این کار را تا دو روز پیش از مرگ ترك نکردنماز جمعه به مسجد می
151-230.(  

 شـیخ در محضر  ينور یعلنیحسه کن است یا لشیدل، راست باشد، این ادعا، . اگر بر فرض محال5
ن مطلـب  یـ ه بـر ا کـ  يشـاهد  رده و خود را تبرئه نموده اسـت. کار کعقاید منسوب به خود را ان انصاري

  :ضه نوشته استیگر از همان عرید يدر جا ينور یعلنیحس: ن استیا، ردکئه اتوان اریم
، ن حـق و باطـل اسـت   یه فارق بکو در فرقان ؛ تفا رودکا ید به قول مدعینبا یشگاه عدل سلطانیلذا در پ

ـ   لۀقوما بجها بواینوا ان تصیبنبا فتب م فاسقکن آمنوا ان جائیالذها یا ای«: دیفرمایم ـبحوا عل ـتم   یفتص  مـا فعل
ـتبه شـده و ا    یبر بعض» ال تصدقوا النمام«ف وارد یث شریو در حد؛ »نینادم ـ از علما امـر مش ن عبـد را  ی
ـ کر ما حیغ«ن عبد به یه اکدهند یشهادت م، اندمالقات نمودهه کاند و آن نفوس دهیند » تـاب کال یم اهللا ف
نـا و مـا انـزل    یهل تنقمون منا اال ان امنا باهللا و ما انزل ال« یر قوله تعالکه ذاکۀ مبارین آیلم ننموده و به اکت

ـ اما مـن  و «: دیفرمایط علما میه در شراکشاند کینجا میالم را به اکه کتا آن ؛ »من قبل ان مـن الفقهـاء   ک
ان ین بیو اگر پادشاه زمان به ا». قلّدوهیعاً المر مواله فللعوام أن ینه مخالفاً لهواه مطیصائناً لنفسه و خافظاً لد

ـ ن بـه ا یه متصـف کند یفرمایمالحظه م، شده ناظر شوند يرحمن جار یه از لسان مظهر وحک ن صـفات  ی
قولش مسموع نبوده و ، علم است یه مدعک یلذا هر نفس؛ دت احمرنیبرکاقل از ، فیث شریوارده در حد

  ).360 ص، همان( ستین
ابـداً  ، انـد ر نمودهیفکن بنده را تیه اکاز علما  یبعض«: ضه نوشته استیگر همان عرید يدر جا یعلنیحس

فعلـون  یوا و قالوا مـا اراد ، کذلو مع؛ انداند و بر مقصود مطلع نشدهدهین عبد را ندیاند و امالقات ننموده
 يارکـ بیاد بودن و فریجز ش یاحتمال، ن امریا، ان شدیه بنا بر آنچه بکار است کواضح و آش». دونیریما 

نـد و قائـل اسـت    کیار مـ کت را انیه خاتمکسی را بشنود ک يادعا یچ عالمیان ندارد هکرا امیز؛ او ندارد
، علمـا را تـوبیخ و تضـلیل نمایـد    ، استآمده  يگریام دکدي با احیامبر جدیه دین اسالم نسخ شده و پک

گـاه در برابـر آن   آن، بدانـد  كنـد و تمـام نجاسـات را پـا    ک یعقاید امامیه را خرافات و اوهام باطلـه تلقـ  
  ند.کن يریگموضع
، ر وجـوب نمـاز  کـ رده و منکـ ر ضروري دین اسالم تصریح کفر منکبه ، تب خودکدر  يخ انصاریش

ان کـ ام، ن دلیـل یافر و نجس شمرده است. بـه همـ  ک - رند کفه منه این طایک - خمس و معاد جسمانی را 
بـه   خیشـ م کـ ه بـه علـت تـرس از ح   کـ بل؛ رده باشـد کـ ان یـ ب خیشخود را نزد  يدعاو یعلنیحسندارد 

  رده و خود را تبرئه نموده است.ک یینمامظلوم، ارتدادش
از علمـا امـر مشـتبه     یبر بعض«: دیگویار مکآش یدر تناقض - م یردکه نقل کگونههمان – یعلنیحس
مـا  ریـ ن عبـد بـه غ  یـ ه اکدهند یشهادت م، انده مالقات نمودهکو آن نفوس ؛ انددهین عبد را ندیشده و ا

و نسـخ اسـالم    ت رسول اعظمیار خاتمکد و انین جدیا آوردن دیآ». لم ننمودهکتاب تکال یم اهللا فکح
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بـه  ، يادیب و دروغ و شیا بجز بر فریست؟ آین »تابکال یم اهللا فکر ما حیغ«ام آن کر سؤال بردن احیو ز
  قابل حمل است؟ يگریز دیچ

  يگيرنتيجه
ذب محـض بـوده اسـت و    ک، ها نقل شدهیه آنچه از بهایک، دیروشن گرد، یاد شدهبنا بر شواهد و قرائن 

ه کـ گونـه به آنهاست. البته همـان  ییهان نسبتیخود مانع از انتساب چن، گر علمایو د يخ انصاریشرة یس
و  يریـ گمیل در تصمیط دخیموجود و شرا يهانهیرا با در نظر گرفتن زم یخیۀ تارید هر قضیبا، ان شدیب

د و در رابطه بـا  یو... سنج یاسیس، یفرهنگ، یو با در نظر گرفتن اوضاع اجتماع، ژة آن زمانیاقتضائات و
 یا گـروه خاصـ  یا شخص یداد  انتساب ین فرقه را به بستر خاصیش ایدایتوان پیو نم؛ ردکآن قضاوت 

  را مقصر دانست.
ن فرقـۀ ضـاله برخـورد    یـ ش ایدایـ ه هنگام پکنیاز علما را در ا یه برخک یسانکبه نظر  یحتن، یابنابر

 یتوان گفت که عـدم برخـورد قـاطع برخـ    یز نمیدانند نیمقصر م، اندردهکر اقدام یا دیاند نداشته یانقالب
معلـول  ، تیـ ش و نمـو بهائ یدایـ را پیـ ز؛ و علت تامه داشته است يدیلکنقش ، ن فرقهیش ایدایعلما در پ

؛ ابـد یبود تا انفجار تحقـق   یافک کوچک ياتنها جرقه، ه همچون مواد منفجرهکاست  ییهانهیط و زمیشرا
 یهمگـ ، و نقش برجسـتۀ اسـتعمار  ، آن زمان ینیو د یاسیس، یاجتماع، یفرهنگ يهانهیط و زمیرا شرایز

  رده است.کفا یت نقش ایو بهائش و نمیدایدر پ
 –ان امام موعـود و امـت   یم میرابط مستق - امل کعۀ ین رابع و شکردن رکه با مطرح یخیش، سوکیاز 

و  ییاحمـد احسـا  خیشـ رر کـ م يهـا با وعـده ، گرید يو از سو؛ ت را فراهم نمودینۀ انحراف از مهدویزم
، شـود ین روزهـا واقـع مـ   یه ظهـور در همـ  کـ نیبـودن ظهـور و ا   کیبه نزد یاظم رشتکدیس، دنبال آنبه

 د.یفراهم گرد محمد بابیعل يطرح دعاو يالزم برا يبسترها
فرمـا  مکـ بر جامعه ح ینامطلوب یاسیو س یو اجتماع یت فرهنگیدر دوران قاجار وضع، نیافزون بر ا

، کـرد یوارد مـ  بر مردم فشار یزندگ يباال يهانهیو هز یسالکخش، یقحط، فقر، یامن نا، سوکیاز ، بود
رو روبـه  یومتکـ مـردم بـا ح  ، گـر ید ياز سـو ؛ د بر علت بودیز مزیمردم ن يسوادیو ب يخبریب، و جهل
کرد. اینها عـالوه  یم یدگیمتر به امور مردم رسکبود و  یو خارج یداخل يهار جنگیه مدام درگکبودند 
، داشـتند یدفـاع روا مـ  یدر حق مردم بارگزاران آن کا یومت قاجار که خود حکبود  ییهاها و ستمبر ظلم
ط یه بتوانـد آنهـا را از ایـن شـرا    کـ نبـود   یادرسیو فر، نداشتند ییه مردم مأمن و مأواک یطین شرایدر چن

ه کـ اسـت   یعـ یآمـده اسـت. طب   امام زمان يه از سوکدهد یندا سر م محمد بابیعل، نجات دهد
از ، فیاگرچه با احتمال ضـع ، يدیهدة روزنۀ امبا مشا، یاسیو س يمردم خسته از وضع نامطلوب اقتصاد
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دسـت  بـه دسـت  یفراوان يبسترها، نیاابند. بنابری ییط رهاین شراید بتوانند از ایکنند تا شاآن استقبال می
  د.یوجود آت بهیت و بهائیان بابیگر دادند تا جریدکی

اگـر  ، ردکـ تـوان ادعـا   یه مـ کـ  ياگونـه بـه ؛ ت داشته اسـت یش بهائیدایدر پ يدیلکز نقش یاستعمار ن
ادامـۀ   يبرا يدیچ امیگر هید، مینکحذف  يادیعنوان عامل بنبه، تیش و گسترش بهائیدایاستعمار را در پ

از  یسرسـختانۀ برخـ   يریـ گیبـا پ ، ش و رشـد یدایپ يداشت و در همان ابتداین فرقه وجود نمیات ایح
 يبـرا ، ن فرقـه در مراحـل مختلـف   یت از ایحماد. استعمار با یگردیفروغ مین فرقه بیا، ریبکریامعلما و 

وشـش فـراوان   کبر منابع آنها  ياندازو دست یاسالم يهانیجاد تفرقه در عالم اسالم و تسلط بر سرزمیا
عه و یت شـ یـ گاه و ابهت روحانیستن جاکو ش یت ملیمکن بردن اقتدار حایاز ب يبرااستعمار رده است. ک

کـرد و بـا    يریارگیـ ان یـ ان بهائیـ از م، ن مقصـود یدن بـد یرس يبراه کفعال داشت  ياز به عناصرین، علما
  ت قرار داد.یومت و روحانکان خود در برابر حیآنها را حام، تیت از بهائیحما

  
   ______________________ ________________________________   هانوشتپی

هاي سیاسی جنبش مشـروطه ایـران بـود. هـم     ) از شخصیت1275 –1232میرزا عبدالحسین، معروف به میرزا آقاخان کرمانی، (. 1
هاي شیخ احمد احسائی آشنایی پیدا کرد و تمـایالتی  حی فرزند شیخ جعفر، وي با اندیشهنشینی او با شیخ جعفر و شیخ احمد رو

  نسبت به بابیت پیدا کرد.
 یکی از محققان بهائیت و نویسنده کتاب باب ایقاظ یا بیداري.. 2
بود که با » ا غالم احمد قادیانیمیرز«مردي روحانی اهل قصبه قادیان پنجاب هندوستان به نام » احمدیه یا قادیانی«بنیانگذار فرقه . 3

استفاده از توجیه و تفسیر برخی احادیث شیعه که زمان ظهور را قرن چهاردهم هجري پیش بینی کرده است، ادعا کرد کـه مهـدي   
  .موعود و مظهر رجعت مسیح است

فرهنـگ  (محمد جواد مشکور، میالدي ادعا کرد که وحی بر او نازل شده و پیامبر است 1889احمد قادیانی در روز چهارم مارس 
عربـی، فارسـی،   «)، بعد از ادعاي نبوت، مدعی شد که یا چهـار زبـان   39، ص 1372، چاپ دوم ، انتشارات آستان قدس، اسالمی

بر او وحی می شود و اکثر تألیفات خود را بر این چهار زبان نوشته است، و در مقابـل قـرآن کتـاب مقدسـی را      »اردو، و انگلیسی
چون مردي عالم و زبان دان بود، جمعی از مردم قادیان به او گرویدند که پیروان این مذهب نوپا را » الکتاب المبین«ام مدعی شد بن

قصاید احمدیه : غالم احمد قادیانی براي اثبات ادعاي خود کتابهایی تألیف کرد که اهم آنها .نام نهادند قادیانی یا میرزائی یا احمدي
المعـارف   ةالبشرا الـی اهـل مکـه و صـلحاء ام القـري اسـت(دایر       مۀهدي الموعود)، مواهب الرحمان، حما( المسیح الموعود و الم

، 1369و به نقل از حسینی دشتی، سید مصطفی، معارف و معاریف، قم، انتشارات اسماعلیان، چـاپ اول،   504، ص 1، جمیۀاالسال
فرجه الشریف) معتقداست که او مظهر مسیح و محمد(صلّی اللَّـه   احمد قادیانی درباره امام مهدي(عجل اهللا تعالی. )1739، ص1ج

یکی از الهه هاي هندوان می باشد و خود او ( احمد قادیانی ) همـان مهـدي(عج)موعود    علیه و آله و سلّم) و جلوه اي از کریشنا
میالدي ) میرزانورالـدین   1879سال  پس از مرگ غالم احمد قادیانی ( بنیان گذار فرقه ضاله قادیانی در است که ظهور کرده است.

بعنوان خلیفه اول او و سپس میرزابشیرالدین محمد احمد ( پسر غالم احمد) به سمت خلیفه دوم فرقه انحرافـی قادیـانی برگزیـده    
ان، آفریقـا و  پیروان این فرقه هنوز در هندوستان، پاکست. شدند، پس از میرزانورالدین بین فرقه احمدیه ( قادیانی ) انشعاب پیدا شد

   )5اندونزي هستند؛ احمدیه مرجعی بنام انجمن احمدیه دارند که مرکز آن الهور است. (فرهنگ فارسی معین جلد 
ى ) اسـماعیل رائـین پـس از گـرفتن دیـپلم ادبـى، بـه تحصـیل در دوره        1358 - 1298نگار ( اسماعیل رائین نویسنده، روزنامه. 4

تهران پرداخت. وي به زبان انگلیسى آشنا بود و به بسیارى از کشورهاى اروپایى سـفر نمـود.    ى دانشگاهنگارى چهار سالهروزنامه
توان به موارد ذیل اشاره کرد: تصحیح و مقدمه اختناق ایران (تألیف مورگان شوشتر، تألیفاتش نزدیک به بیست کتاب است. از آثار او می
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هـاى سـرى در انقـالب    )؛ انجمـن 1358هاى حیدرخان عمو اوغلى (طره)؛ اسناد و خا1345ى ابوالحسن موسوى شیرازى، ترجمه

)؛ پسـران  1349)؛ ایرانیان ارمنى (1347)؛ اولین چاپخانه در ایران (1357)؛ انشعاب در بهائیت (1345مشروطیت (ترجمه و تألیف، 
هاى کارون و شط العرب و در کرانه)؛ 1352)؛ حیدرخان عمو اوغلى (1247)؛ حقوق بگیران انگلیس در ایران (1333صولت قشقایى (

ى میرزا صالح شـیرازى  المللى نفت، سفرنامه)؛ دالالن بین1350)؛ دریانوردى ایرانیان دو جلد، 1330اسناد تاریخى حاکمیت ایران (
)؛ میـرزا  1357هاى میرزا اسماعیل جنگلـى ( )؛ قیام جنگل؛ یادداشت1347)؛ فراموشخانه و فراماسونرى در ایران (سه جلد، 1347(

). (ر.ك: مریم آقا شیخ محمد، سعید نوري، نشاط، گلزار مشاهیر، 1350خان سردار ()؛ یپرم1349هاى او (خان؛ زندگى و کوششملکم
  .).1377)، نشر برگ زیتون، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران، سال 1376ـ  1358زندگینامه درگذشتگان مشاهیر ایران(

  اعدام باب، نیز در کتابخانه شماره یک مجلس شوراي اسالمی موجود است.متن فتوا علماء در . 5
مال محمد سعید بارفروشی معروف به سعید العلما یکی از مشاهیر و دانشمندان قرن سیزدهم هجري قمري است. سعید العلما از . 6

  آمد.نه عصر خویش به شمار میشد و در نطق بیان و فصاحت کالم یگااکابر مراجع و افضل مجتهدین روزگارش محسوب می
 )150: 1374ایشان فتوا به قتل محمد علی بارفروشی(قدوس) داد. (نیر ممقانی، 

ترین علماى مجاهد و ضد استعمار شیعه عراق در قرن سیزدهم و چهاردهم هجرى است. شیخ محمد مهدى خالصى از برجسته. 7
ق، در کاظمین به دنیا آمد و در میان طایفه خود (خالصى) پـرورش   1276ذیحجه  15یا  9وى فرزند شیخ حسن کاظمى بود و در 

ها به شمال ایران و اندکى بعد از حمله استعمارگران ایتالیـایى بـه طـرابلس غـرب     ق، و پس از حمله روس 1329یافت. در اواخر 
ان روسى و ایتالیایى صادر کردند. لیبى، بسیارى از مراجع و علماى عراق، از جمله شیخ مهدى خالصى فتواى جهاد بر ضد اشغالگر

هنگام حمله متفقین به عثمانى، علماى شیعه عراق از جملـه آیـت اللّـه خالصـى در حمایـت از عثمـانى، فتـواى جهـاد بـر ضـد           
  استعمارگران انگلیسى صادر کردند.

  .12، ص 32، پ 16/ 1، ك 1300، اسناد وزارت خارجه، س 1300/ 12/ 16مراسله کنسولگرى ایران در بغداد به وزارت خارجه، . 8
ي سـید  تبریـز در خـانواده  » حکمابـاد «یا » حکماورار«ي موسوم به خورشیدي، در محله 1269احمد کسروي در هشتم مهرماه . 9

اند، او بعد از اتمام دروس ابتدائی مشغول روحانی شیعی مذهب، پا در جهان گذاشت، نیاکان او، تا سه پشت روحانی و مجتهد بوده
نمازي و مالئی پرداختـه و در ایـن مـدت،    حوزوي شده و پس از آن، مدت یکسال و نیم در مسجد ارثی پدرانش به پیش دروس

آید تا جائی که کسروي از دست آنـان بسـیار ناراحـت و آزرده    میان او و رقبایش از مالیان تبریز، حسادت و رقابت به وجود می
خورشیدي، از سـلک آخونـدي،    1290روحانیت دلسرد گشته و سرانجام در سال شود، به طوري که از آن پس، از آخوندي و می

شود و از آن پس به فراگرفتن علوم دیگـر،  استخدام می» معلم عربی«ي آمریکائی تبریز، به عنوان گیرد و در مدرسهبیزار و کناره می
ت پنج سال در ضمن معلمی، معلومات خـود را در  پردازد و مدشناسی میمانند: تاریخ و جغرافی، زبان انگلیسی، حساب و ستاره

  کند.هاي نامبرده تکمیل میرشته
گوید بیشتر اصول و اصـالت آن در  داند و میکسروي دین کنونی اسالم را که به مذاهب منشعب شده باشد، اسالم اصلی نمی. 10

که اسالم دوتا است، یکی آنکه بنیان گذارش  نخست باید دانست«قالب مذاهب پنهان شده است، و در این باره چنین نوشته است: 
آورده و در هزار و سیصد و پنجاه سال پیش بوده است، و یکی آن است که امروز میان مسلمانان روان است و به چند مـذهب، از  

نیسـت و   خوانیم، ولـی یکـی  سنی، شیعی، باطنی، علی الیهی، شیخی، صوفی و مانند اینها بخش شده است. ما هر دو را اسالم می
دانیم که اسالم اصـلی،  یکی دلیل جستجو، ما آگاهی از آن اسالم داشته و نیک می :باید این دو را از هم جدا گرفت، به دو دلیلمی

جز اینها بوده است. دیگري دلیل نتیجه؛ آن اسالم مردم پراکنده و زبون عرب را یک توده گردانید و به فرمانفرمائی رسانید، ولی این 
)؛ کسروي 155: 1339(کسروي، » ردم یک توده را از هم پراکنده ساخته است... و به کیشهاي چند از هم جدا شده است...اسالم م

هاي خود، بـر آنهـا انتقـاد    کرد و در کتاببه عنوان این که دین را به صورت اصلی خود برگرداند با اختالفات مذاهب مخالفت می
که از دین پاك اصلی پیروي کنند و از انحرافـات و خرافـاتی کـه در اسـالم یعنـی در       گفتگرفت و به اهل مذاهب اسالم میمی

شـمردند. ولـی کسـروي    مذاهب اسالم پدید آمده است، روگردان شوند. اینگونه انتقادات کسروي را نوعی ارتداد و الحـاد او مـی  
ي بزرگ که یک توده بودن مـردم  طلبیم و یک نتیجهما دین را زندگی به آئین خرد و در میان مردم و در کارهاي آن می« گفت:می

  ).155: 1339(کسروي، ». خواهیمباشد، از آن می
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