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 2بخش  –شرح حیات و تعالیم حضرت باب 

اهلل محّمدحسینی استاد پیشین رادیو پیام دوست: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، امروز آقای دکتر نصرت

های آسمانی و بارۀ تاریخ و تعالیم آئینهای گذشته در دانشگاه طهران و پژوهشگر بهائی، در پی گفتارهای هفته

 گیرند.میوحدت اساس ادیان الهی، بررسی تاریخ و تعالیم دیانت بهائی را پی 

حسینی: بسیار سپاسگزارم، شنوندگان عزیز و پرمهر و باوفای رادیو پیام دوست، پس از درود فراوان، دکتر محّمد

معتمدالّدوله حاکم اصفهان به حضرت باب مؤمن شد و آن حضرت را هفتۀ پیش به عرض رسید که منوچهر خان 

حدود چهار ماه در عمارت خصوصی خویش مسکن داد. پس از درگذشت معتمد حضرت باب به دستور حاج 

میرزا آقاسی صدراعظم محّمدشاه )و به ظاهر به خواست محّمدشاه( از اصفهان به سرزمین آذربایجان تبعید شدند. 

جماعات کثیری از مردم ایران به هیجان آمده مشتاق زیارت حضرت باب و کسب آگاهی از ظهور در آن اوقات 

حضرتشان بودند ولیکن پیشوایان اداری و مذهبی زمان تالش فراوان نمودند که این امر انجام نیابد و حضرتشان 

از آن بود. آتش عشق آن  درآذربایجان به حالت تبعید و درزندان به سر برند. اّما جوش و خروش مردمان بیش

حضرت به دامان هزاران تن از ایرانیان پاک نهاد فتاد. از هر طبقه و صنف، پیر و جوان، مردان و زنان بر اثر زیارت 

آثار مبارکۀ آن حضرت به گروه مؤمنان پیوستند. از ماّل محّمدعلی جواِن عالِم عاشِق زنوزی گرفته تا پیرمرد کهنسال 

زمین و مراد و مرشد مهدعلیا مادر ناصرالّدین شاه، همه و یش پیشوای صدها تن از عارفان ایرانمیرزا قربانعلی درو

قرار و جان برکف آمادۀ جانفشانی شدند و چون از سوی برخی از مردمان و نیز پیشوایان مذهبی و همه عاشق بی

تعقیب و آزار شدید بودند در چند مأموران حکومت قاجار به دانان ستم فراوان گشت جماعاتی از ایشان که مورد 

نقطه از ایران به دفاع از جان و مال و فرزندان و عیال خویش پرداختند و از حضرت باب تقاضا نمودند که اجازۀ 

جهاد دهند ولیکن آن حضرت هرگز اجازۀ جهاد صادر نفرمودند و غالب آن نفوس مبارکۀ مظلومه به شهادت 

ر دو قلعۀ ماکو و چهریق در آذربایجان زندانی دولت قاجار بودند و محروم از ها حضرت باب درسیدند. در آن سال

معاشرت با بابیان و دیگر مردمان. از زندان چهریق بود که حضرتشان به تبریز احضار شدند و در حضور ولیعهد زمان 

لس ولیعهد بود که با ناصرالّدین میرزا و گروهی از زمامداران اداری و مذهبی کشور محاکمه شدند و در همان مج

نهایت شجاعت و صراحت فرمودند که موعود منتظرند و دلیل عمدۀ حّقانیّت حضرتشان آیات الهی است که 

هزاران بیت از آن نزد خلق منتشر است. اّدعای رسالت حضرتشان را به سمع عاّم و خاّص رسانیدند. موّرخان 

اند. چنانکه میرزا ان داشتند بر این نکته اعتراف کردهرسمی دولتی عصر قاجار با همه خصومتی که با امر ایش

محّمد جعفرخان حقایق نگار موّرخ مخصوص دولت قاجار در کتاب حقائق االخبار در خصوص حضرت باب 



 .«...داشتزیرا که مادام حیات دست از اّدعای رسالت ... برنمی»نویسد: می

طریق صدق و صواب پوی و »لّدین شاه به او دستور داده که: نویسد که ناصراحقایق نگار در مقّدمۀ کتاب خود می

 .«جز از راستی و انصاف مگوی ... حقایق نگاری کن

موضوع رسالت حضرت باب و استقالل ظهور حضرتشان نه تنها در آثار مبارکۀ خود آن حضرت به تصریح به 

ه آن حضرت در قریۀ بدشت نزدیک شاهرود نظیری از مؤمنان بپیروانشان ابالغ و اعالم گردیده است در اجتماع بی

و بسطام نیز اعالن گشته است. در این اجتماع که به ریاست حضرت بهاءاهلل تشکیل یافت نطق بسیار تاریخی 

العین معروف ایراد گردید و مقّدمات تحّقق تساوی حقوق زنان و مردان فراهم شد تا چند جناب طاهره یعنی قّرة

بهاءاهلل این اصل و تعلیم عظیم یعنی تساوی حقوق زنان و مردان رسمًا و به تصریح به سال بعد که از قلم حضرت 

 .عالمیان ابالغ گشت

های آخر حیات حضرت باب حّقانیّت آن حضرت و خاّلقیّت و نفوذ و جذبۀ کالمشان و جانفشانی اصحاب در ماه

که مسئوالن امور را خوف شدید احاطه  بزرگوارشان در دل مردم منصف پاک نهاد چنان تأثیری عمیق نموده بود

خان امیرکبیر صدر اعظم ایران بر اعدام آن حضرت مّصمم گشت و به شرحی که کرده بود. این بود که میرزا تقی

الّدوله حاکم آذربایجان از اعدام حضرت باب امیرکبیر برادر بسیار مفّصل است پس از امتناع حمزه میرزا حشمة

ر نظام را مأمور این اقدام نمود. حضرت باب را که قباًل برای بار سّوم به تبریز آورده بودند خان امیخود میرزا حسن

در سربازخانۀ آن شهر زندانی نمودند. با حضرتشان چند تن و از جمله سیّد حسین یزدی کاتب ایشان و جوانی 

خان امیرنظام  ام یافت و میرزا حسندانشمند به نام ماّل محّمدعلی زنوزی زندانی شدند. مراسم اخذ فتوای قتل انج

حضرت باب و جوان عاشق زنوزی را به فّراشان سپرد. فّراشباشی حکومتی سخنان حضرت باب را که با کاتب 

فرمودند قطع نمود وآن حضرت را به سوی قتلگاه کشانید. همۀ موّرخان حضرتشان سیّد حسین یزدی گفتگو می

آسا صدمه ند که آن حضرت و جناب زنوزی را گلوله باران نمودند ولیکن معجزهابهائی و غیر بهائی به اجماع نوشته

ها فرو نشست حضرت باب را با و آسیبی به آن دو وجود نازنین نرسید و پس از آنکه دود ناشی از شلیک گلوله

ست و همان سیّد حسین کاتب مشغول گفتگو یافتند. این بار حضرتشان فرمودند گفتگوی من با کاتب تمام ا

ام. این بود که آن حضرت و عاشق زنوزی را مجّددًا به فراشان سپردند. ماّل محّمد علی زنوزی که در آثار آماده

بهائی به انیس ملّقب گشته است چون موالی خود حضرت باب کوه ثبات و جوهر استقامت بود. هر چه او را 

و تبّری نماید میّسر نگشت. میرزا محّمد تقی  نصیحت نمودند که ازآئین جدید و محبّت حضرت باب دست بردارد

التواریخ، در خصوص نهایت ایمان و استقامت خان سپهر کاشانی در تاریخ قاجاریّه معروف نزد مردم به ناسخ 

لکن ماّل محّمد علی هیچ از عقیدت خود بازگشت ننمود. زن و فرزند خرد سال او را »نویسد: عاشق زنوزی می

بر ایشان غمنده شود... مفید نیفتاد و خواستار شد که نخست مرا بکشید و آنگاه قصد باب حاضر کردند تا مگر 

 .«کنید



میالدی سربازخانۀ تبریز  ۱۸۵۰هجری قمری برابر با نهم جوالی سال  ۱2۶۶ظهر روز بیست و هشتم شعبان سال 

ۀ ناصری به ای فرماندۀ فوج خاّص شاهد شهادت حضرت باب و عاشق زنوزی گشت. آقاجان بیک خمسه

نه و بناهای اطراف از کثرت های سربازخادرخواست خویش مأمور اجرای شهادت گردید. در آن هنگام پشت بام

آهنی بزرگی که در وسط پایۀ میان دو حجره کوبیده بودند زد. مأموران مجّددًا بر میخ جمعیّت تماشاچی موج می

ه دیگری جناب انیس عاشق زنوزی را آویختند. انیس دو ریسمان محکم بستند. به یک ریسمان حضرت باب و ب

را به اصرار خودش آنگونه بستند که سرش بر سینۀ حضرت باب قرار گیرد. پس از آن به شرحی که در تاریخ آمده 

 .های مقّدس آن دو وجود مبارک بر اثر شلیک صدها گلوله در هم آمیخته گشتاست تن

آمیختۀ آن حضرت و جناب  تصویر دو جسد سوراخ سوراخ شده و بهم در بامداد روز دّوم از شهادت حضرت باب

انیس، عاشق زنوزی، وسیلۀ نّقاشباشی کشیده شد. حاج علی عسکر تبریزی از بابیان معروف شهر تبریز که این 

، نگار معروف بهائی نقل کرده که در تاریخ وی آمده استتصویر را دیده مشاهدات خود را برای نبیل زرندی واقعه

ها در ایران مختفی بود تا به دستور حضرت عبدالبهاء و با زحمات و تدابیر جسد حضرت باب و جناب انیس سال

خاّص در ایّام حکومت استبدادی قاجار و عثمانیان به مرکز جهانی بهائی منتقل گشت و سپس در محّل مخصوص 

م مقّدس اعلی اینک زیارتگه هزاران تن از استقرار ابدی یافت. مقا« مقام اعلی»در کنار دریای مدیترانه در 

های مختلف و عقاید قبلی متفاوتند و در آن ساحت و بارگاه در نهایت بهائیان است مردمی که از نژادها و سرزمین

 .شوندعشق و ایمان و ادب و خضوع به زیارت فائز می

 عاقالن خوشه چین از سّر لیلی غافلند
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