
باب مقدمه ای بر بهائیت

باب کیست؟
سیدعلی محمد شــیرازی بنیان گذار فرقه ضاله »بابیه« 
در محرم 1235 قمری در شهر شیراز به دنیا آمد. پدرش 
محمد رضا و مادرش فاطمه بیگم نام داشت. هنوز کودک 
بود که پدرش را از دســت داد، خواندن و نوشتن را به 
شیوه معمول زمانه خویش در شــیراز آغاز کرد، بعد از 
مدتی روانه بندر بوشهر شد و تحت کفالت دایی اش قرار 
گرفت و مدتی را نزد یک مکتب دار به نام شــیخ محمد 
عابد که از پیروان متعصب شــیح احمد احسایی پیشوا و 
بنیان گذار فرقه شیخیه بود، گذرانده و در شمار معتقدان 

این فرقه درآمد.
بوشــهر نقطه عطفی در زندگی باب به شمار می رود؛ 
زیرا وی در این شهر با کمپانی استعماری ساسون آشنا 
شد. کمپانی ساســون متعلق به عده ای از تجار یهودی 
بغداد بود که در راستای اهداف دولت استعماری بریتانیا 
به کار تولید و فرآوری تریاک اشــتغال داشتند. بیش از 
پنج سال »سیدعلی محمد« با شرکت یهودی »ساسون«)1) 
در ارتباط بود. از این روی این ادعا که سیدعلی محمد 
شیرازی به تشــویق و اغوای یهودیان خود را جانشین 
سیدکاظم رشــتی و پس از آن »باب« امام زمان خوانده 

است، دور از انتظار نیست.
نکته دیگر در مورد ســال های حضور باب در بوشهر 
ریاضت های غیرمعمول و عبادات بدعت آمیز او بود که 
در روزهای گرم تابســتان رو به قرص خورشید انجام 
می داد تا جایی که مردم بوشهر گمام کردند که او آفتاب 

پرست است.)2)
وی بــا هدف تکمیل معلومات خــود به کربال رفت 

1 . زرساالران یهودی و پارسی استعمار بریتانیا و ایران، عبداهلل شهبازی، ج 
2، ص 332.

2 . تلخیص تاریخ نبیل زرندی، ص 66 و 67.

عنایات بســاط رأفت و رحمت خود سرافراز فرمائید، 
والسالم«.)))

باب و قدرت های استعماری
از نکات مهمی که شائبه دخالت قدرت های استعماری 
را در ایجــاد فرقه »بابی گــری« و »بهائی گری« به یقین 
مبدل می ســازد، حضور کنسول روســیه در فرازهای 
مختلــف تاریخ این فرقه و از جمله در مراســم اعدام 
»باب« و درخواست عفو برای اوست. بهائیان مدعی اند 
وقتی به خواسته کنســول توجه نمی شود و جنازه باب 
را به خنــدق می اندازند، وی نقاش ماهری را به محلی 
که جســد باب انداخته شــده بود، می برد و از روی آن 
تصویــری تهیه می کند که نمونــه ای از این تصویر هم 

اکنون در محل دفن او قرار دارد.

4 . کشف الغطاء، ابوالفضل گلپایگانی، ص 204 و 205.



و مدتی را در درس ســیدکاظم رشتی پیشوای مسلک 
شیخیه و جانشین شیخ احسایی حضور یافت.

حضور وی در کالس های درس، این ادعای دروغین 
بابی ها و بهایی ها را که وی اّمی و درس ناخوانده است، 

باطل می نماید.
علی محمد شیرازی در سال 1258هـ .ق حوزه درس 
ســید کاظم رشتی را ترک کرد و به شیراز بازگشت. در 
ســال 1259 سیدکاظم در حالی که جانشینی برای خود 

تعیین نکرده بود بدرود حیات گفت.
برخی از شــاگردانش برای دســتیابی به مسند او به 
رقابت پرداختند. علی محمد شــیرازی هــم با انگیزه 

ریاست بر شیخیه مدعی رکنیت شد.
او در میان مدعیان کم ترین دانش و جایگاه را داشت؛ 
اما حمایت برخی از کانون های استعماری از وی بخش 
اندکی از جامعه شــیخی و غیرشیخی را به سوی باب 
جلب کرد، گرچه اساس دعاوی اولیه اش مبنی بر بابیت، 
ریشــه در تعلیمات بی اســاس گروهک مذهبی شیخیه 
داشــت؛ اما به تدریج ادعای خود را گســترش داده و 
از بابیت به مهدویت و ســپس نبوت و نهایتًا به الوهیت 

رسید.
این مدعی مقام خدایی، بارها توبه کرد تا آنجا که حتی 
در کتاب هایی که طرفداران وی نوشــته اند نیز انعکاس 

یافته است. او در آخرین توبه نامه خود آورده است:
»این بنده را مطلق علمی نیســت که منوط به ادعایی 
باشد، استغفراهلل ربی و اتوب الیه و مدعی نیابت خاصه 
حضرت حجت اهلل علیه السالم را محض ادعای مبطل 

و این بنده را چنین ادعایی نبوده و نه ادعای دیگر«.

پلکان ادعا
علی محمد باب )همان شخصی که بهائیان وی را امام 
دوازدهــم می دانند) دائمًا ادعای خــود را تغییر می داد؛ 
گاهی خود را تا ربوبیت باال می برد و بعد، یک دفعه از 

تمام ادعاها توبه و گاهی به امام زمانی بسنده می کرد.
از ادعاهای وی می توان به این پنج مورد اشاره نمود:

ادعای ذکریت )یعنی که مفسر قرآن است).
ادعــای بابیت )یعنــی وســیله رابطه با امــام زمان 

»علیه السالم« است).
ادعای مهدویت )یعنی امام زمان »علیه السالم« است).

ادعای ربوبیت )یعنی پروردگار عالمیان است).
ادعای الوهیت.

و در جایی هم تمام دعاوی خویش را منکر شد و توبه 
کرد و توبه نامه نزد ولیعهد )ناصرالدین شاه) فرستاد که 
البته مریدانش کار او را مشکل ساختند و شورش و فتنه 
برپا نمودنــد و گرفتاری ها برای دولت ایجاد کردند که 

این اقدامات نهایتًا منجر به اعدام باب گردید.
عبدالحسین آیتی )مبّلغ سابق بهایی که به آئین اسالم 
گروید) در کتاب کشــف الحیل همین مطلب را خاطر 
نشــان می ســازد و این تغییر در عقیده از ویژگی های 
شــاخص علی محمد باب است که منابع بابی و بهایی 

نیز بدان اعتراف دارند.)3)
برای اطالع بیشــتر، متن توبه نامه باب را که نســخه 
اصلی آن در کتابخانه مجلس شورای اسالمی)بهارستان) 

موجود است، در ذیل می آوریم.

متن توبه نامه باب
»فــداک روحی الحمدهلل کما هو اهله و مســتحقه که 

3 . بهائیان، سیدمحمدباقر نجفی، ص 252.

ظهورات فضل و رحمت خــود را در هر حال بر کافه 
عباد خود شامل گردانیده. شهداهلل من عنده که این بنده 
ضعیف را قصدی نیست که خالف رضای خداوند عالم 

و اهل والیت او باشد.
اگر چه بنفســه وجودم ذنب صرف است؛ ولی چون 
قلبم موفق به توحید خداوند جّل ذکره و نبوت رســول 
او »صلی اهلل علیه و آله« و والیت اهل والیت اوست و 
لســانم مقر بر کل ما نزل من عنداهلل است، امید رحمت 
او را دارم و مطلقًا خالف رضای حق را نخواســته ام و 
اگر کلماتی که خالف رضــای او بوده از قلمم جاری 
شــده، غرضم عصیان نبوده و در هر حال مســتغفر و 
تائبم حضرت او را و این بنده را مطلق علمی نیســت 
که منوط به ادعایی باشد، اســتغفراهلل ربی و اتوب الیه 
من ان ینســب الی االمر و بعضی مناجات و کلمات که 
از لســان جاری شده دلیل بر هیچ امری نیست و مدعی 
نیابت خاصه حضرت حجت اهلل علیه السالم را محض 
ادعای مبطــل و این بنده را چنیــن ادعایی نبوده و نه 
ادعای دیگر، مســتدعی از الطاف حضرت شاهنشاهی 
و آن حضرت چنانســت که ایــن دعاگو را به الطاف و 


