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 إعتذار

 
 

من المؤسف خلو غالبية المصادر التي وقعت تحت يدي لفحوى المناقشات العديدة التي تمت بين "قّرة 
ان ذلك في العراق أو في ايران. ومن المحتمل وجود مثل هذه المناقشات مدونة العين" وبين رجال الدين، سواء أك

هنا أو هناك في بطون الكتب الفارسية أو العربية التي لم استطع الحصول عليها ألسباب مختلفة. لذلك استميح 
اغ، ممن يودون القارئ عذرًا عن هذا النقص الواضح عسى ان يسد غيري من الباحثين وكّتاب المستقبل هذا الفر 

 الكتابة بمزيد من التفصيل عن هذه الشخصية الفريدة.
ان ما دعت اليه قّرة العين ليس أفكارها الشخصية، فهي لم تكن مؤسسة الفكر البابي، بل واحدة من 
أتباعه، فلقد كانت تدعو لفكر سيدها علي محمد الباب. فعلى من يود االستزادة من أفكارها، العودة الى كتابات 

 لباب أو بهاءهللا أو عبد البهاء، باعتبار أن الديانة البهائية هي امتداد للدين البابي.ا
كما اعتذر عما يالحظه القارئ الكريم من تذبذب في اسلوب سرد النصوص، وذلك لقدم اسلوب 

 المخطوطات وتراجمها في بعض األحيان.
 سيفي سيفي النعيمي          
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 قدمةالم

 
ُكتب الكثير عن شخصية قّرة العين )الطاهرة( التي تبوأت مكانة مرموقة بين بنات جنسها في إيران في 
خالل منتصف القرن التاسع عشر والتي ضّحت بحياتها من أجل تحريرهن، وبقيت ذكراها تزداد تألقًا يومًا بعد 

م مرموق بين الشاعرات الموهوبات، يعرفها يوم حتى أصبح لها شأن كبير بين الشخصيات الثائرة الحديثة واس
كل متتبع للنتاجات األدبية والشعرية الرفيعة وصارت رمزًا ألول امرأة شرقية طالبت بتحرير بنات جنسها ليس في 

 الشرق فحسب بل في العالم أجمع.
الحكم، وكان عبر التاريخ البشري الذي سيطر عليه النظام األبوي، كانت القاعدة أن يتولى الرجل مقاليد 

االستثناء أن تبرز امرأة تقوم بما يقوم به الرجال الذين يديرون األمور ويوجهون ويقودون. ولكن ذلك لم يمنع من 
ظهور نساء اشتهرن في ميادين مختلفة. فهناك نساء ملكن أقوامهن مثل زنوبيا وبلقيس على سبيل المثال ال 
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يم واألحاديث الشريفة، وهناك من تحولن الى زاهدات الحصر، وهناك نساء اشتهرن بحفظهن للقرآن الكر 
متصوفات كرابعة العدوية، ومن اشتهرن بالشجاعة في ساحات المعارك مثل خولة بنت األزور، ومن عرفن 
بصبرهن ورباطة الجأش نتيجة إيمانهن الصادق بالدين كالخنساء. وفي أكثر من مرة، يتباهى التاريخ العربي 

 محاوالت للتأكيد على احترام الدين االسالمي للمرأة ويمنحها الفرصة كما يمنح الرجال.واالسالمي ببعضهن في 
كل هذا مقبول وموضع افتخار ما دامت الحالة مستقرة، أي ما دامت المرأة لم تخرج على فلسفة المجتمع 

لفكر السائد كما يتصور أصحاب ا –السائدة من حيث الجوهر، وما دامت المصالح غير معرضة ألضرار فكرية 
أو أضرار مادية تهدد وجود الخطأ وتنذر بتصحيحه. فاذا حدث غير هذا، يختار الرجل لكل مقام مقال.. وما  –

أسهل الطعن في قدرات المرأة العقلية باعتبارها ناقصة عقل كما يصورون، وما أسهل إثارة الشكوك في أية 
اشتد األمر، فليس هناك أرخص من الطعن بها  عالقة بينها وبين أي رجل مهما كان عالما فاضال، وإذا

وقذفها... هكذا يبرر والة األمر عدم جواز منح المرأة درجة االجتهاد مثال حتى ولو بلغت أعلى مراتبها، ألن 
 المرأة كما يقولون: عورة كلها، صوتها، جسمها بل ورأيها وهذا هو المراد.

لدين وحفظت الكثير واستمعت الى محاضرات أبيها فكيف بامرأة نشأت في عائلة متدينة، درست علوم ا
الدينية والفقهية من وراء ستار، وجمعت الى كل ذلك ذكاء حادًا يرفض قبول األشياء كما تقال، ووجدت في 
نفسها قدرة على التعبير عن صواب رأيها وتسجيل مالحظاتها. لكن العيب أو المعوق، إنها إمرأة، حتى قال أبوها 

رة: كم تمنيت لو كانت ولدًا! ألنهم في مثل هذه األمور يتساهلون فيها مع الذكور، اما األناث، عنها أكثر من م
 فال مناص من محاربتهن واستغالل كل ما يوفره المجتمع الستغاللهن.

م صدر بعد ظهور البابية وقّرة 1892من المناسب اقتباس فقرة لتقرير كتب في المجلة اآلسيوية سنة 
سين عاما، يشرح وضعية األحوال االجتماعية السائدة في ايران آنذاك وصعوبة التبشير بالديانة العين بحوالي خم

المسيحية وعدم تقبلها، وكيف يشعر الكاتب )المبشر( باليأس من انتشار ديانة معترف بها بين الشعب االيراني. 
 الى أمر جديد غير معروف!؟فاذا كان هذا حال المبشرين باألديان السماوية المعروفة، فكيف بمن يدعو 

)ان أمواج المجهود التبشيري تضرب عبثا على حائط االسالم الصخري الذي ال يهدم حيث انه نظام 
شامل لكل ناحية وموافق لطقوس وعوائد وأعمال سكان تلك البالد التي وضع يده الحديدية عليها. وأتباعه 

ليس دينا فقط، بل حكومة وفلسفة وعلما ايضا. والفكرة  يخضعون لنظامه مأسورين من المهد الى اللحد، فهو لهم
االسالمية ترمي الى حكومة دينية وليس الى دين حكومي. والروابط التي ينهض بها المجتمع االسالمي ليست 
مدنية بل هي دينية وقد يكتفي بهذا الدين السامي، المفلوج المسلم الذي يعيش قانعا متنازال عن كل إرادة معتقدا 

لقدر ومعتبرا أعظم شيء في الحياة هو عبادة هللا ويجبر عليها غيره، وإذا لم يمكنه ذلك يحتقر كل من ال في ا
يعبده بروحه ثم يموت وهو مؤمل في دخول الجنة. وما دام هذا القانون الشامل الملتهم لجميع نواحي الحياة 

ق بهذه الحياة ومؤمال في حياة ونجاة مستوليا على الشرقيين الذين يعتنقونه ومفصال ألحكام كل شيء متعل
وسعادة بعد الموت، فان أعمال المبشرين وصرفهم األموال الطائلة ونكران ذواتهم يصبح بدون أي فائدة بل هو 
من العبث بمكان. وكل محاولة دعائية هي في نظري أسوأ أعمال السياسات التي يمكن للمبشرين ان يتخذوها في 

 مملكة متعصبة(.
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ضروري إلقاء نظرة جديدة على هذا الموضوع من جانب جديد، فاختالف زوايا الرؤية يعطي كان من ال
أبعادًا مختلفة للموضوع تمكن الباحث من ادراك الحقيقة بشكل مميز. خاصة وإن غالبية الكتب المنشورة عن 

 هذه السيدة تأخذ منحى متقاربًا هو التهجم عليها. 
ا وتعمقها في الديانة اإلسالمية، فوالدها عالم ومجتهد إسالمي له مكانة اشتهرت عائلة الطاهرة بعراقة نسبه

. وكان (1)كبيرة بين أهل مدينته، وعمها إضافة الى انه كان كبير مجتهدي مدينة قزوين، فهو إمام الجمعة فيها
فقه في مدينة قم زوجها أيضًا يحمل درجة مجتهد، َخَلَف والده في إمامة الجمعة لنفس المدينة ودرس اإلسالم وال

وقزوين ثم في كربالء بالعراق حيث كانت زوجته بصحبته تشاركه دراسته. ثم حل مكان والده فيما بعد في قيادته 
 الدينية لمدينة قزوين. 

من خالل هذا يمكن القول ان هذه المرأة سليلة بيت أظله الفكر اإلسالمي وسادت أوقاته ولياليه المناقشات 
الفلسفية، مما أكسبها خلفية فكرية واسعة في الدين. وألنها كانت شابة خارقة الذكاء، فقد نبغت الدينية والعلمية و 

وفاقت جميع أهل مدينتها حتى رجال الدين فيها، وخالل دراستها أمور الدين مع زوجها في كربالء، فاقت جميع 
د القتصار مثل هذه الدرجة على الطالب المشاركين معها وتفوقت عليهم، إال انهم منعوا عنها درجة االجتها

 الرجال فقط. 
كان والدها أول مدّرس لها في طفولتها، وعندما أدرك انها تحتاج الى وقت أكثر لتعليمها، عّين مدرسا 
خاصا لها. وخالل أيام صباها، تلقت قّرة العين دروسها وتعليمها في الحوزة العلمية التي يدرِّس فيها والدها وهي 

منعزلة تفصلها ستارة كثيفة مسدلة على شباك الغرفة. ولم يكن يعلم أحد بوجودها هناك اال جالسة في غرفة 
والدها، حيث اشترط عليها الصمت التام، فلم يكن ُيسمح للمرأة بالظهور او الكالم أمام الغرباء من الرجال في 

مجالس العلم والمحاضرات ذلك الزمان، بل لم يكن يسمح لهن بالمشاركة في النقاشات التي كانت تدور في 
العامة ورفع أصواتهن بين مسامع الرجال، مما دفع بها الى مناقشة أفكارها في بيتها مع والدها وعمها وزوجها 
وأخوتها. إضافة الى ذلك، كانت الطاهرة مولعة بالقراءة والثقافة، فقرأت كل ما عثرت عليه في مكتبة والدها 

كارًا جديدة مخالفة لبعض أفكار والدها وعمها، فكانت تلك بذرة الخالف بينهم، وعمها وأقاربها، مما خلق لديها أف
ومع مرور الوقت كبرت هذه البذرة لتصبح شجرة أثمرت بمشاكل عقيمة أدت في النهاية الى ظهور االختالف 

 والفرقة والكراهية الشديدة بين الطاهرة من جهة وبين بقية أفراد عائلتها من جهة أخرى.
ية الذين كتبوا عن الطاهرة في العالم اإلسالمي وخاصة في إيران والعراق كانوا ضد أفكارها ان غالب

ومبادئها ولم ينصفوها حقها، والسبب الرئيس في هذه المخالفة هو تحولها عن الديانة اإلسالمية واعتناقها ديانة 
ن بها وبمؤسسها )الباب(. فحاول كل أخرى جديدة ظهرت في زمانها هي الديانة البابية وكانت من أوائل المؤمني

من عرفها ثنيها عن هدفها، فسجنها والدها وضربها عمها وتوسل اليها زوجها وهجرها وناقشها وحاججها كثير 
من العلماء، اال انها ابتعدت عن الجميع مفضلة إيمانها بدينها الجديد على كل هذه الصالت، وبقيت متمسكة 

م ورمي جسدها في بئر مهجورة 1852الدين المسلمين بالكفر، فقتلت خنقًا سنة  بمبادئها حتى حكم عليها علماء
في حديقة ايلخاني قرب طهران. واعتقد من شارك في قتلها انهم سيطفئون نور اسمها الى األبد، ولكن الذي 

ان أول  حدث هو أن المثقفون صاروا يتسابقون لمعرفة حقيقة أحوالها وسماع كل جديد عنها، وأدرك العديدون 
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من طالبت من النساء بحقوق المرأة وتحريرها لم تكن من نساء الغرب ولم تكن المتظاهرات الالتي خرجن في 
بداية القرن العشرين وهن يرفعن أصواتهن للمطالبة بحقوقهن؛ وال العشرة آالف امرأة الالتي عقدن مؤتمرهن في 

ال، بل كانت قّرة العين )الطاهرة(، أول من طالبت م للمطالبة بحقوقهن ومساواتهن مع الرج1914شيكاغو سنة 
بحقوق بنات جنسها ودفعت حياتها ثمنًا لذلك. وما أغرب المكان الذي خرجت منه! فلقد خرجت من بالد موغلة 

 في ظلمات تخلف القرن التاسع عشر، أال وهي قلب الشرق القديم )ايران(.
موقفها وأفكارها ومبادئها ومن المشاكل والمصائب من سوء فهم  -حتى بعد مقتلها  –عانت قّرة العين 

والباليا واالضطهاد وتخلي األهل والمقربين وكثرة األعداء وجور المجتمع ورجال الدين والدولة، ما يرفع أمام 
عيون الباحثين عالمة استفهام كبيرة، لماذا حدث كل هذا لها؟ ولماذا هي بالذات وليس غيرها؟ لماذا يقترن 

بهذه المرأة كلما ذكر أسمها دون غيرها؟ ماذا فعلت لتلقى كل ذلك؟  (2)شتم واللعن والطعن بالشرفالسباب وال
تهتم بانوثتها وما يترتب على  –بالمعنى التقليدي  –كيف استطاعت أن تجمع حولها المريدين؟ فلو كانت أنثى 

ذا فضلت أن تطلق زوجها او يطلقها، جمالها النصرفت الى الحياة الهادئة الهنيئة بعيدا عن كل ذلك؟ ولكن لما
وفضلت أن تسجن سنوات وان تقطع المسافات الطويلة لتلتقي بأهل العلم بل ولتحاضر في الرجال والنساء 

 وتكسب الكثير منهم الى جانب آرائها. لماذا، وكيف؟
أنها امرأة ذات شأن  لماذا اهتم الكثير بالكتابة الرخيصة عنها؟ فلو اطلعت على كتاباتهم لوليت فرارا. ولوال

لما كتب عنها أحد، فالمرء عندما يكون من سقط المتاع ال يهتم به أحد، ولن يستأذن اذا حضر وال يفتقد اذا 
 غاب.

إن في األمر لسر غامض، وإال لما كان كل هذا التحامل على شخصيتها كامرأة. ال بد أنها امتلكت ما 
بسكونية المجتمع ومن المحتقرين لعقلية البشر، فمصالحهم  أخاف الكثير من أصحاب المصالح من المتمسكين

 اقتضت ذلك.
فمن هي قّرة العين أو )الطاهرة(، وكيف استطاعت أن تقتحم التاريخ؟ أليست مثل هذه الشخصية جديرة 

 بالتحقيق والدراسة؟
 
 سيفي سيفي النعيمي                
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 الحواشي

 
مال صالح البارقاني من أشهر أسر قزوين ومن أكبرها، بسبب ما كان يشغله أفرادها من الوظائف  كانت أسرة الحاج - 2

والمراكز العالية في هيئة العلماء ولشهرتها في العلوم والمعارف، وكان لوالدها أخًا يدعى مال محمد تقي بارقاني تسمى بعد 
 (.176-172الس صحيفة موته بالشهيد الثالث )من كتاب السيد علي محمد الباب لنقو 

جرت العادة في البلدان الشرقية واالسالمية على الخصوص، ان كل من يريد النيل من اسم عائلة او إسقاطها في نظر  - 1
المجتمع، ما عليه اال مهاجمة شرفها والطعن به. فمثل هذه التهم تلقى صدى كبيرا بين مجتمعات هذه البلدان. وبسبب 

لموضوع ولعلم هللا المسبق بطبيعة أهل الشرق ومنزلة موضوع الشرف بينهم أنزل في محكم كتابه األهمية الكبيرة لهذا ا
الكريم حكمًا شديدًا بهذا الخصوص ليوقف ويحد انتشاره )والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 

 (. )المترجم(.12نوا()سورة النور ( و )ان الذين يرمون المحصنات الغافالت المؤمنات لع5فاجلدوهم()سورة النور 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل األول

 ما كتبه بعض المستشرقون عن إيران
 في القرن التاسع عشر
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محاولة إلعطاء صورة واضحة عن حياة قّرة العين )الطاهرة( والظروف االجتماعية التي أحاطت بها، 
حتى يّطلع القارئ على مقدار قوة هذه نجد لزامًا علينا توضيح صورة أحوال حياة بالد إيران في ذلك الوقت 

الشخصية وصالبتها في مواجهة شدة تيار التعصب الديني واالجتماعي في ذلك الوقت. لذلك نقتبس بعضا 
مما كتبه مستشرقون أو دبلوماسيون مروا بإيران او سكنوا فيها آنذاك، فمنهم من كان شاهد عيان ومنهم 

 ث، هذا باالضافة الى ما كتبه بعض المؤلفين اآلخرين.من سمع مباشرة من أفواه من عاش األحدا
كانـت دولــة إيـران خــالل منتصــف القـرن التاســع عشـر، رارقــة فــي بحـار الجهــل والتخلـف وتــردي الحالــة 
االقتصادية وانتشار الفقر والجهل واألمراض بين رالبية سكانها. ومن يقـرأ مـا كتـب عنهـا يأسـف كثيـرا لحالتهـا 

ي آنذاك، فال علم وال تقدم وال صناعة وال زراعة وال رجال سياسة وال دسـتور يحكـم الـبالد المزرية من كل النواح
وال سلطة تشريعية او تنفيذية، بل كانت كل السلطات مرتكزة بيـد الشاهنشـاه )الملـك( او فـي يـد رئـيس الـوزراء 

 الذي كان يحكم البالد كيف يشاء.
م، فــي 2707د البــاب  المطبــوع فــي بــاريس ســنة كتــب المستشــرق نقــوالس فــي كتابــه  الســيد علــي محمــ

 -وصف أحوال مدينة مشهد إحدى كبريات مدن إيران في ذلك الوقت، قال:
"مشهههد هههي أكبههر مدينههة تههزار فههي إيههران وفيههها جههدث االمههام الرضهها، وال أذكههر المئههات مههن المعجههزات التههي 

نهه فهي كهل سهنة يحضهر للزيهارة آالف مهن تنسب الى ذلك القبر المقدس وتحصل في كل يوم، ويكفهي اإلشهارة الهى ا
الزوار لذلك المرقد. وال يرجعون الى بيوتهم حتى يصرفوا آخر قرش على مها فيهها مهن البضهائع والصهنائع، ويجهري 
فيها من أجل ذلك نهر من ذهب بال انقطهاع ويتنهاول ههذه النقهود الموظفهون السهعداء وال يفتهأون يعملهون ألهف حيلهة 

في شباكهم. ولذلك وجهدت فهي ههذه المدينهة أعظهم إدارة خهدمات منظمهة فهي إيهران. فلهو فرضهنا وحيلة ليبقوا زبائنهم 
وكههان هنههاك نصهههف المدينههة مههن الهههزوار فههان النصهههف اآلخههر يقومههون علهههى خههدمتهم واالنتفههاع مهههنهم فيكههون مهههنهم 

 ".(1)أصحاب حانات ونزل وفنادق وسماسرة حتى البنات الالئى ال يجدن أزواجا يلجأن اليها للزواج

 -م:2777وكتبت  المجلة اآلسيوية الملوكية  عن مدينة ماكو سنة 
"ههي بهالد رئهيس الههوزراء علهى الحهدود فههي آذربايجهان وقهد بهرزت تلههك المدينهة مهن احتجابههها خهالل فتهرة حكههم 
الههوزير. وكثيههر مههن أهههالي مههاكو تبههوأوا أعلههى الوظههائف فههي الحكومههة بفضههل انتمههائهم الههى الصههدر األعظههم الحههاج 

 .(2)زا أقاسي )رئيس وزراء ناصر الدين شاه(مير 
وعــن حالــة إيــران بشــكل عــام وفشــل جهــود إرســاليات التبشــير المســيحية فيهــا، ورد فــي تقريــر للمجلــة 

 -:2771اآلسيوية سنة 
"وقد عالج المؤلف في نفس الفصل آمال المرسلين المسيحيين فهي إيهران بقولهه: ان إيهران كانهت معهدودة مهن 

عدادا ألعمههال المبشههرين فههي الشههرق ورغمهها عمهها هههو حاصههل فيههها مههن العمههل المجيههد مههن ممثلههي أحسههن الههبالد اسههت
اإلرساليات اإلنجليزيهة والفرنسهاوية واألمريكيهة فهي تلهك المملكهة وعهن انتشهار التعلهيم فيهها ومظهاهر توزيهع الصهدقات 

فيهه سهفك الهدماء مثهل ههذا  والمساعدات الطبية التي ال تكل وال تمل، فاني ال أعتقهد فهي حصهول اضهطراب يحصهل
 في المستقبل )مذابح البابيين( وليس الغرض من قولي هذا تثبيط همم القائمين على هذه المساعدات الخيرية.
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وتقههف االختالفههات المذهبيههة الحاصههلة فههي شههيع المسههيحيين أنفسهههم حجههر عثههرة فههي سههبيل المبشههرين. ولههيس 
ة مختلفههههة قائمههههة علههههى بعضههههها بالمحاربههههة والتخههههاذل. أبعههههد للمسههههلمين مههههن دعههههوتهم للههههدخول فههههي أحههههزاب مسههههيحي

فالبروتسههتانت يتشههاجرون مههع الكاثوليههك الرومههان، والبرسههبيتريان مههع االبسههبكوباليان، والنسههطوريون البروتسههتانت ال 
ينظرون بعهين طيبهة الهى النسهطوريين العهاديين، وههؤالء ليسهوا علهى وفهاق مهع الكلهدانيين او النسهطوريين الكاثوليهك. 

ر األرمههن شههزرًا الههى األرمههن الكاثوليههك وهههم يقومههون معهها علههى مهاجمههة أعمههال اإلرسههاليات األمريكيههة. وأخيههرا وينظهه
يهههأتي اضهههطهاد اليههههود وعهههداؤهم. ففهههي الهههبالد الشهههرقية التهههي سهههافرت فيهههها مهههن سهههوريا الهههى اليابهههان شهههاهدت جمهههوع 

رئهيس السهالم وبيهدهم األسهلحة السهاحقة المبشرين من الفرق المختلفة تقوم على محاربة بعضهها الهبعض تحهت رايهة 
 لبعضهم البعض.

فاذا كان مقياس التبليغ المسيحي في إيران ما نعلمه من عدد المتنصهرين مهن المسهلمين، فهالني ال أتهأخر أن 
أقول ان المبالغ التي تصرف على ذلك القصهد النبيهل والعمهل الهذي تقهوم بهه جماعهة المبشهرين والهذي يضهحونه فهي 

 يهههوازي النتيجهههة الحاصهههلة منهههه. نعهههم أحيانههها يعمهههدون بعهههض الشهههبان مهههن بهههين المسهههلمين بواسهههطة تلهههك الممالهههك ال
المرسلين المسيحيين ولكن ذلك ال يصح اعتباره تنصرًا حقيقيًا، ألن الُمعَمدين سرعان ما يعهودون الهى ديهن آبهائهم، 

عههدد الههذين اعتنقههوا المسههيحية  وانههي فههي شههك مههن انههه منههذ اليههوم الههذي هههبط فيههه هنههري مههارتن أرض إيههران، لههم يههزد
اعتناقهها صههادقا علههى سههتة أنفههار، وكنههت دائمهها أبحههث عههن مسههلم تنصههر ولكنههي لههم أجههده )اذا اسههتثنينا بههالطبع هههؤالء 
المنبههوذين او اليتههامى الههذين تربههوا مههن صههغرهم علههى الديانههة المسههيحية فههي المههدارس المسههيحية( ولكنههي لههم أسههتغرب 

ز عهن إتمهام هههذا العمهل. فههاذا فرضهنا وطرحنها جانبهها التقاليهد الدينيههة وههي التثليههث علهى ههذا الخسههران والخيبهة والعجهه
وألوهيهة المسهيح وههي التهي ال يستسههيغها العقهل اإلسهالمي بحهال مهن األحههوال وال تنطبهق علهى نظريهات التوحيهد فههال 

المههوازين موجههودة فههال يتههرك المسههلم اعتقههاده مهها دام انههه يعاقههب علههى هههذا التههرك بههالموت واإلعههدام. فمهها دامههت هههذه 
ينتظههههر للمسههههلم التنصههههر بسهههههولة. والههههرأي الشخصههههي ولههههو انههههه عامههههل مهههههم اال انههههه لههههيس العامههههل األساسههههي فههههي 

 . (3)الموضوع"
وعن أحوال وتصرفات الملك محمد شاه ورئيس وزراء إيران ميرزا أقاسي في زمن قـّرة العـين، كتـب ميـرزا 

  -أبو الفضل في مذكراته:
مههع الفصههحاء" ان اسههم الحههاج ميههرزا أقاسههي هههو عبههاس علههي وكههان نجههل الميههرزا مسههلم "قههال هههدايت فههي "مج

أحد مشاهير علماء ايروان، وكان عباس علي تلميهذا لفخهر الهدين عبهد الصهمد الهمهداني إذ كهان فهي كهربالء. ومهن 
تمكهن وههو فهي  كربالء سافر الى همدان وزار آذربايجان ومنها حج الى مكة ولما عهاد كهان فهي فقهر مهدقع، اال انهه

آذربايجههان بعههد عودتههه مههن تحسههين حالتههه واشههتغل بصههفة معلههم ألنجههال ميههرزا موسههى خههان أ  المرحههوم ميههرزا أبههو 
القاسم القائمقام وبشر محمد ميرزا باعتالئه عرش المملكة، فأخلص له وعينه رئيسًا لوزرائه ولما تهوفي الشهاه سهافر 

 .(4)هجرية" 1265الحاج الى كربالء وتوفي هناك في رمضان سنة 
  :210وكتب عنه أيضا في كتاب الحاج معين السلطنة صفحة 

"ان الحاج ميرزا أقاسي ولد في باكو حيث كان يقيم والداه بعد سفرهم من ايروان في القوقهاس. وكهان الحهاج 
ان يتبهع ميرزا أقاسي أحد أهالي ايروان. وكان له تأثير عظيم على سيده الضعيف العقل حيث كان قهبال معلمهه وكه
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الطريقهة الصههوفية وكههان رجههال عجهوزًا ذا شههكل مضههحك ولههه أنهف طويههل ويظهههر مههن مالمحهه انههه فريههد فههي أخالقههه 
 .(5)معجب بذاته"

 -م:2717وجاء أيضا في كتاب  الفلسفة في أواسط آسيا  للكونت دي جوبينو المطبوع في لندن سنة 
ان كهان يعتقهد فهي نفسهه مها يهراه فيهه محمهد شهاه "وكان الحاج مثاال فريدا مهن نهوع خهاص. ولهم يعلهم بالضهبط 

وعلههى العمههوم كهههان فههي اعتقههاده موافقههها العتقههاد محمههد شهههاه نفسههه الههذي طبعهههه فههي عقلههه. ولهههم يمنعههه ذلههك مهههن ان 
يتمسهخر، وكانهت مسههخرته منظمهة وجههزءًا مهن أعمهال حياتههه اليوميهة االعتياديههة. وههو ال ينظهر الههى أي شهيء بعههين 

بنفسهههه. فكهههان يصهههف نفسهههه قهههائال )إننههي لسهههت رئيسههها للهههوزراء، فأنههها شهههخص مهههال عجهههوز ال اليقههين او الجهههد مبتهههدئا 
اسههتحقاق لههه وال شهههرة فههي مولههده. وإذا كنههت فههي المركههز الههذي أنهها فيههه فههذلك بسههبب إرادة الملههك فقههط(. وكههان يههذكر 

د الغجهههر وبههههذه ههههذه العبهههارة ويكررهههها دائمههها خصوصهههًا لمهههن كهههان يعاكسهههه وكهههان يخاطهههب أوالده بهههأوالد الكلهههب وأوال
التسههمية يسهههألهم عهههن أحهههوالهم او يرسهههل إلهههيهم أوامهههره بواسهههطة ضهههباطه عنهههدما يكونهههوا غهههائبين. وكانهههت مسهههرته فهههي 
اسههتعراض الخيالههة الههذين يجمعهههم بمالبسهههم الفخمههة تحههت قيههادة الخانههات الرحههل فههي إيههران. وعنههدما تجتمههع هههؤالء 

فقيههر البسههًا طرطههورًا بسههيطا ومعوجهها وحههامال سههيفا فههي وسههط القبائههل الحربيههة فههي الميههدان يههأتي الحههاج كالشههخص ال
ردائه وراكبا جحشا صغيرًا ثم يجمع أعوانه حوله ويعاملهم كهأنهم مغفلهين ويضهحك علهى مالبسههم ويفهمههم انههم ال 

 .(6)ينفعون لشيء ثم يعيدهم الى أماكنهم بعد ان يعطيهم هدايا، ذلك ألن طبيعته الهزلية كانت مخلوطة بالكرم"
 -م:2725كتب عنه ايضا المستر سايكس في كتابه  تاريخ ايران  المطبوع في لندن سنة و 

سهنة كهان جهاهال  13"ولم تكن حالة إيران مرضية ألن الحاج ميرزا أقاسهي الهذي كهان حاكمهها الحقيقهي مهدة 
وحشهيا فهي  بالسياسة وبالحرب ولم يرض من تكبره ان يتعلم او ان يتعاون مع مستشهار آخهر مهن شهدة حسهده وكهان

لغته وقبيحا في أخالقه وقذرا في عوائهده وجعهل الماليهة تشهرف علهى الخهراب واإلفهالس واقتربهت الهبالد جميعهها مهن 
السههقوط فههي هاويههة الثههورة وتههأخرت رواتههب الجههيش ثههالث او أربههع سههنوات وانعههدم وجههود الخيالههة فههي الجههيش. وعلههى 

 .(7)كما ذكرها رولسن في كلماته القيمة" هذه الصفة كانت حالة إيران في وسط القرن التاسع عشر
 -م:2765ومن كتاب  نظرة عامة في تاريخ إيران  لكلمنت ماركهام المطبوع في لندن سنة 

""وكانههت جميههع السههلطة فههي قبضههة يههد الحههاجي ميههرزا أقاسههي ذلههك الههوزير الكسههول وكانههت لههه السههلطة التامههة 
اع األهههالي وأصههبحوا يلعنههون الدولههة القاجاريههة وكانههت حالههة علههى الشههاه وازدادت اإلدارة سههوءا فههي الممالههك حتههى جهه

البالد واألقاليم محزنة للغايهة. وكهان ينفهي كهل مهن عنهده قليهل مهن الوطنيهة او التعقهل وكهان يجمهع لنفسهه الثهروة فهي 
طههههران بكهههل جهههد علهههى حسهههاب المملكهههة التعيسهههة ويبيهههع مراكهههز مهههديري األقهههاليم ألكبهههر عطهههاء والهههذين يعينهههون بههههذه 

 .(8)ريقة كانوا يظلمون األهالي بطرق مخيفة"الط
 وكتب جوبينو عن كيفية سقوط رئيس الوزراء االيراني، قال: 

"ان الحههاجي ميههرزا أقاسههي طههرد مههن سههلطة كههان قههد أمضههى بعضهها مههن الوقههت فههي التمسههخر )السههخرية( بههها 
كههرى سههيد الشهههداء )اإلمههام وعههاد الههى كههربالء وفيههها قضههى بقيههة عمههره فههي عمههل األالعيههب مههع المههالوات فههي أيههام ذ

 .(9)"الحسين بن علي(
 -وورد في  المجلة اآلسيوية  بخصوص رئيس الوزراء ايضا:
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"وكههان هههذا الرجههل المههاكر قههد اغتصههب كههل سههلطة الملههك المتههوفى حتههى قيههل انههه كههان هههو السههلطان الحقيقههي 
جهرمين بحمهى أكبهر األئمهة اال انهه ولما توفي محمد شاه اختفى واخذ طريقه الى كهربالء التهي فيهها يحتمهي اكبهر الم

 .(11)"وقع في أرزاء الحزن المتلف فضال عن توبيخ ضميره وعلى هذا النحو انتهت حياته
وعــن الملــك محمــد شــاه الــذي ظهــرت البابيــة خــالل أواخــر فتــرة حكمــه إليــران، ورد فــي كتــاب  الفلســفة 

 -واألديان في أواسط آسيا  للكونت جوبينو ما يلي:
كهههان حاكمههها ذا صهههفات خاصهههة لهههم تكهههن نهههادرة فهههي آسهههيا ولكنهههها علهههى األقهههل ممههها ال يعرفهههها  "ان محمهههد شهههاه

األوربهي، وال يمكنهه ان يفهمههها. فمهع كونهه حاكمهها فهي الوقههت الهذي كانهت فيههه العوائهد السياسهية المحليههة قاسهية فانههه 
يم والتهههي كانهههت كهههان لطيفههها سههههال صهههبورا وكهههان ينظهههر بعهههين هادئهههة الهههى االضهههطرابات التهههي تحصهههل داخهههل الحهههر 

تغضبه. ووصل تركه الحبل على الغارب واتباع النفس والهوى لدرجة لم يصهل اليهها أحهد حتهى وال فهتح علهي شهاه. 
وتنطبهههق عليهههه تلهههك العبهههارة الالئقهههة للقهههرن الثهههامن عشهههر وههههي )يههها سهههيدتي ال تختبئهههي ألنهههي ال أريهههد ان أمنعهههك مهههن 

االهتمههام بههل مههن اإلعيههاء والملههل. ألن صههحته كانههت دائمهها  الحظهو  والتمتههع( اال ان ذلههك لههم يكههن منههه بسههبب عههدم
فههي تههأخير وتضعضههع. فكههان مصههابا بههالنقرس بدرجههة كبيههرة ويتههألم مههن األوجههاع المسههتمرة فلههم يكههن لديههه راحههة مههن 
حيههث صههحته. وكانههت أخالقههه ضههعيفة فههي طبيعتههها وذلههك ممهها يجعلههه دائمهها حزينهها. وألنههه كههان يحتههاج الههى المحبههة 

في أسرته وال في نسائه وال عند أنجاله لذلك كان يحصر محبته كلها في معلمهه العجهوز. فكهان ههو  التي لم يجدها
الحبيب الوحيد ورئيس وزارته األمين. وأخيرا أصبح معبهوده بغيهر مبالغهة بهل إلههه األعلهى. ومهن ههذا الصهنم اسهتمد 

ن يعتقههد انههه هههو النبههي بذاتههه فلههم يكههن أفكههارا مضههادة ومضههرة باإلسههالم فكههان ال يكتفههي بالهمههال أحكههام النبههي بههل كهها
عنهههده اهتمهههام باألئمهههة واحترامهههه لعلهههي لهههم يكهههن اال بسهههبب تلهههك العقيهههدة الفارغهههة التهههي جعلهههت األمهههة اإليرانيهههة تهههدمج 
وطنيتههها فههي ذلههك الشههخص المحتههرم، وباالختصههار لههم يكههن محمههد شههاه مسههلما وال مسههيحيا بههل كههان يعتقههد اعتقههادا 

تتجسد في الحكماء بكل قوتها. وبما انه يعد الحاج ميهرزا أقاسهي الحكهيم األول فمها كهان  جازما بأن الحقيقة اإللهية
يشهك انههه هههو هللا ذاتههه وكثيههرا مهها كهان يطلههب منههه المعجههزات ويقههول لضههباطه بيقهين تههام )قههد وعههدني الحههاج بالظهههار 

نههي ان لههم يكههن خاصهها معجههزة فههي هههذا المسههاء فسههوف ترونههها( ومهها كههان محمههد شههاه يهههتم بنجههاح او تنفيههذ أمههر دي
 .(11)بالحاجي المذكور بل كان على العكس يسر من تطاحن اآلراء التي تكشف له عن جهل وعمى الناس

وكتـب اللــورد كــرزون عــن أحــوال الســجون فــي إيــران خــالل القــرن التاســع عشــر، فقــال فــي كتابــه  إيــران 
 -م:2771والمسألة اإليرانية  المطبوع في لندن سنة 

الفارسية ونظامها فالنها تختلف عن سجوننا في أحوال العقوبات. فال يوجهد فيهها سهجن  "وبخصوص السجون 
األشغال الشاقة المؤبدة او لجملة سنوات فذلك النوع من العقاب غير معلوم عندهم وكهذلك الحهبس لمهدة مسهتطيلة. 

الهذين أمهر بحبسههم  ففي ابتداء كل سهنة يفهرج عهن المسهجونين وكهذلك عنهد تعيهين حهاكم جديهد يفهرج عهن المسهاجين
وال يوجهد سهجن  سلفه وفقهط يعهدم شهخص أو شخصهان مهن أربهاب الحهاالت الخطهرة كعالمهة لقهوة الحهاكم وتحيهة لهه.

للنساء فان النسوة يحبسن في منزل أحد المجتهدين وكذلك المجرمون الذين هم من طبقة راقية. وفهي طههران يوجهد 
مخههههابف، وفيههههها يسههههجن الههههذين يتهههه مرون علههههى الملههههك او ثههههالث أنههههواع مههههن السههههجون األول غههههرف تحههههت األرض وال

الحكومههة، وسهههجن البلديههة وفيههه يسههجن المجرمههون العههاديون وتلههف األغههالل علههى رقابههههم وأحيانهها تكبههل أرجلهههم فههي 
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الحديد. ثم الحراسة الخاصة وهي من متعلقهات مسهاكن العظمهاء. ومهن ذلهك يفههم ان نظهام العدالهة فهي إيهران سهواء 
كهههام او فهههي توقيهههع العقههاب او فهههي نظهههام السههجون ههههو نظهههام حهههالي وسهههريع والغههرض منهههه العقهههاب فههي إصهههدار األح

 .(12)بطريقة موازية بقدر اإلمكان للجريمة األصلية وليس فيها أي إصالح للمجرم
 

 الحواشي
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 الفصل الثاني

 ما كتبه بعض المستشرقون عن البابية
 

مـن خـالل مـا كتبـه المستشـرقون وشـهود العيـان عـن البابيـة فـي إيـران فـي القـرن التاسـع عشـر وكيفيــة 
ي ذلك اإلقلـيم ورسسـائهم، يمكـن للمتتبـع اقتبـاس نـور ضـئيل عـن ح يقـة انتشارها وما جوبهت به من قبل أهال

مـا جـرى فـي ذلــك الوقـت القريـب. ومـن الجــدير بالـذكر أن كـل هــذه األحـداث الجسـام وقعـت قبــل أكثـر مـن قــرن 
ونصف فقط في لبد اسالمي مجاور، ولم ينشـر أو يسـمع عنهـا مـن قبـل إال مـا نـدرا  بينمـا سـمع وكتـب عنهـا 

 بشكل أوسعاأهل الغرب 
 -م ما يأتي:2775جاء في كتاب  الفلسفة واألديان في أواسط آسيا  لجوبينو المطبوع سنة 

"ان الفكهرة العامهة هههي ان البابيهة منتشهرة فههي جميهع طبقهات السههكان ومهن بيهنهم جميههع أصهحاب األديهان عههدا 
وم فهي الههبالد مشههتبه فهيهم جههدا. وقههد النصهيرية والمسههيحية. ولكهن الطبقههة المتنههورة فهي المملكههة والههذين يمارسهون العلهه

يظهن النههاس والحههق معههم ان الكثيههرين مههن المههالوات والمجتههدين والقضههاة مههن الطبقههات الراقيهة ومههن الرجههال الههذين 
يشغلون وظائف مهمة في الحكومة وخاصة في حاشية الملك هم بابيون. وطبقا لإلحصاء الذي عمهل حهديثا يوجهد 
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المتمهذهبين فهي كهل ثمهانين ألهف مهن السهكان. ولكهن يظههر ان ههذا الحسهاب لهم في طهران خمسة آالف من هؤالء 
يعمهل علههى أسههاس وطيههد وأظههن انههه لههو كههان البههابيون يقلههون عهن ذلههك فههي أنحههاء إيههران فههانهم يزيههدون عههن ذلههك فههي 

هلهها عاصمة المملكة. ألنه يجب علينا ان نضيف الى المتحمسين عدد الهذين يميلهون الهى ههذه األحكهام الجديهدة وأ 
 .(1")مضطهدون والذين يحبذونها وتكون عندهم الشجاعة إلعالنها اذا رأوا نصرتها

 -وجاء في كتاب  إيران نظرة أدبية وتاريخية  لجيمس دار مستتر، حول انتشار دعوة الباب، ما يلي:
ه "ولم يمض نصف قرن منذ أعلن الرائي الصغير ميرزا علي محمد دعوتهه فهي شهيراز حتهى عهد اآلن شههداؤ 

بالمئههات وأتباعههه بمئههات األلههوف وكانههت فههي وقههت مهها تهههدد سههلطة القاجههار واإلسههالم فههي إيههران ولهه ن ربمهها تكههون 
 .(2)عامال مهما في تاريخ آسيا الغربية"

 -وكتب البروفيسور جيمس دارمستتر عن انتشار البابية في إيران، قال: 
إيهران الهى الطهرف اآلخهر والتهي غرقهت فهي "ان البابية التي انتشرت في مهدة خمهس سهنوات مهن أحهد أطهراف 

م أي في دماء شهدائها هي اآلن تسير مترقية وتزداد يوما فيهوم فهي االنتشهار. واذا 1852بحر من الدماء في سنة 
 .(3)فرض وكان إليران حياة جديدة ونهضة فستكون بواسطة هذا الدين الجديد"

 -، حول نفس الموضوع:2771وكتب اللورد كرزون سنة 
ا استمرت البابية تسير في رقيها بالنسبة التي تنتشر بها اآلن فسيأتي الوقهت الهذي تنتشهر فيهه فهي جميهع "وإذ

إيهران. وهههذا مها لههم يكهن تمكههن إجهراؤه لههو كانهت ظهههرت فهي مملكههة أخهرى معاديههة إليهران. ولكههن بمها ان المتطههوعين 
الظهن انهها سهتتغلب فهي النهايهة. وكهل مهن  للدين الجديد هم من نخبة عسكر الحامية التي تهاجمها فانه يغلب على

هههو مطلههع علههى أخههالق اإليههرانيين الههذين هههم غالبهها يخضههعون للمشههاعر الدينيههة يعلههم كههم مههن النههاس مههن الطبقههات 
المختلفههة تههنجح فههيهم الههدعوة. فالصههوفية او الباطنيههة يعتقههدون انههه البههد مههن وجههود شههيخ او نبههي ظههاهرًا فههي الجسههد 

الدين البابي الجديد. حتى ان المسلمين المتمسكين بالدين دائمهًا ينتظهرون ظههور اإلمهام وأغلبهم يندمج بسهولة في 
الموعهههود وههههم مسهههوقون باقتنهههاع تهههام بهههان يعتقهههدوا بهههأن المههههدي أمههها ان يكهههون البهههاب او البههههاء تبعههها لتنبهههؤات القهههرآن 

سهيكون لهها أثرهها فهي تبليهغ الهذين واألحاديث. وطهارة حياة الباب وآالمه وموته المهين وشجاعته واستشهاد أتباعهه 
 .(4)ال يوجد لهم مثل حوادثها في مدونات اإلسالم المعاصرة"

وذكر نقوالس فـي كتابـه  السـيد علـي محمـد البـاب  عـن ردود أفعـال رجـال الـدين المسـلمين تجـاه انتشـار 
 -م:2707البابية، سنة

لوسهطى واألقهاليم الجنوبيهة مضهطربة مهن "وبينما كانهت ههذه الحهوادث تجهري فهي شهمال إيهران كانهت األقهاليم ا
آثههار تبليههغ المبلغههين للههدين الجديههد وكههان النههاس علههى مهها هههم عليههه مههن البسههاطة والجهههل والسههذاجة والطههيش والههوهم 
يقفون حائرين من سماع المعجهزات المسهتمرة التهي كانهت تتلهى علهيهم. وزاد المهالوات المتحيهرون فهي السهب والشهتم 

تهههدأوا يميلهههون عهههنهم ويتركهههونهم. وأخهههذوا زيهههادة عهههن الشهههتم يروجهههون األكاذيهههب الفظيعهههة عهههنهم إذ رأوا أتبهههاعهم قهههد اب
فانتشههرت األخبههار السههيئة فههي جميههع أنحههاء الههبالد وبههين األهههالي المتحيههرين وزادت األراجيههف عههن توحشهههم الههدموي 

 .(5)وذاعت هذه األنباء بين عاملي االرتياع واإلعجاب"
 -شار البابية وقوتها في كتابه  األديان والفلسفة في آسيا الوسطى :ويصف الكونت جوبينو مدى انت
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"وهكهههذا علهههى التحقيهههق نتجهههت حركهههة دينيهههة مخصوصهههة فهههي آسهههيا الوسهههطى أي إيهههران وبعهههض أطهههراف الهنهههد 
وأجههزاء مههن تركيههة آسههيا وضههواحي بغههداد وهههي اليههوم علههى جانههب عظههيم مههن األهميههة وتسههتحق كههل عنايههة ودراسههة. 

قي األمور في الظهاهر وحصهل فيهها مهن المفهاجع مها ال يمكهن تصهور وقهوع مثلهه سهابقا اال فهي وهي تساعد على تر 
الههدهور القديمههة التههي فيههها نتجههت األديههان العظيمههة. وانههي أعتههرف انههه لههو أتههيح وجههود مثههل هههذه الحركههة فههي أوروبهها 

ألعمهههى والحمهههاس المتنهههاهي بطريقهههة مماثلهههة لطريقهههة ظههههور البابيهههة وفيهههها كهههل االمتيهههازات الخاصهههة بهههها كاالعتقهههاد ا
والشجاعة واإلخهالص الممهتحن واالحتهرام العميهق الهذي صهدر مهن المحايهدين والخهوف والهذعر الهذي اسهتولى علهى 
األعههداء فضههال عههن الههدعوة المسههتمرة التههي تههزداد يومهها فيههوم والتههي تصههادف نجاحهها تامههًا بههين جميههع الطبقههات فههي 

فههي أوروبهها فههال أتههردد أن أقههرر انههه ال يمضههي زمههن كبيههر حتههى  المجتمههع، فههالني أقههرر بههأني لههو رأيههت ذلههك حاصههال
 .(6)تصير القوة والملك والصولجان في يد هؤالء الذين يملكون هذه االمتيازات

ــه  مقالــة  ــاس، فيقــول فــي كتاب ــين الن ــة وأثرهــا ب ــراون علــى قــوة روو البابي ويشــهد البروفيســور ادوارد ب
 -سائح :

لبابيهة مههم جهدا العتبهارات شهتى للهذين ههم متعمقهون فهي دراسهة الفارسهية "واآلن يظهر لي ان تاريخ الحركهة ا
فضال عن غيهرهم. فالباحهث فهي الحركهات الدينيهة يسهتفيد مهن التفكيهر فيهها ألنهه يهرى هنها شخصهيات سهيكونون بعهد 

منحهازين  مدة من الزمن أبطاال وأنصاف آلهة وتكتنفهم أسرار وحكايات ويمكنه ارتكانا على شهادة الهذين لهم يكونهوا
ألحهههد الطههههرفين ان يهتهههدي الههههى العثههههور علهههى إحههههدى تلهههك الظههههواهر الغريبههههة التهههي فيههههها يتفجهههر الحمههههاس واإليمههههان 

وههذه الحهوادث هههي التهي اعتههدنا ان  -واذا شههئت فقهل التعصههب  -واإلخهالص الالمتنهاهي والشههجاعة التهي ال تقههر 
يشاهد تولهد ديهن ال يبعهد ان يأخهذ محهال ثابتها بهين أديهان ننسبها الى تاريخ اإلنسانية القديم. وعلى العموم يمكنه ان 

العالم العظيمة وكذلك الباحث عن األجناس البشرية يستفيد كثيرا من طبائع هؤالء النهاس الهذين كهان معروفها عهنهم 
انهههم طمههاعون ُأَجههراء شههرهون نفسههانيون بخههالء جبنههاء، واآلن تجههدهم غيههروا طبههاعهم تحههت تههأثير دافههع دينههي قههوي 

روا إخالصا وكرمها ونكرانها للهذات وشهرفا ونهبال وشهجاعة وان شهوهد مثلهها فهي تهواريخ العصهور الغهابرة اال انهها وأظه
ال يمكههن ان تزيههد عليههها. وكههذلك بالنسههبة للرجههل السياسههي لههم تكههن المسههألة بقليلههة األهميههة ألنههه ال يمكههن وضههع حههد 

ميههزان القههوى الدوليههة كالصههفر مههن تههأثير ديههن  للتغييههرات التههي تحصههل فههي مملكههة هههي اآلن معههدودة بههين الههدول فههي
أشعل في الناس مثل هذه الروح القوية. فالذين علموا ماذا فعهل محمهد بهالعرب علهيهم ان يتفكهروا فيمها يعملهه البهاب 

 .(7)بالفرس
وبخصوص مستوى انتشار البابية في إيران في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، أي 

 -نصف قرن تقريبا، كتب اللورد كرزون في كتابه  ايران والمسألة االيرانية :بعد ظهورها ب
"ويمكن القول بان البابية في مظهرها الخارجي قد حدث فيها تغييرات مهمة منهذ نشهأتها وابتهداء دعوتهها منهذ 

تصهورها الهذين ال نصف قرن. وهذه التغييرات لم تنقص شيئا من أمرها بل انها زادتهها انتشهارا بسهرعة ال يمكهن ان ي
يرون فيها سوى نظهام غيهر ناضهج مهن األنظمهة السياسهية او الفلسهفية. فهان أقهل تقهدير لعهدد البهابيين فهي إيهران ههو 
نصف مليون ويمكن الحكم من كالم الذين خاطبتهم في هذا الشأن انهم نحو مليون. فهم موجهودون فهي كهل طبقهة 

ّنههاس والسههائس ونصههف أعمههالهم تقريبهها مههع علمههاء المسههلمين. فههان مههن طبقههات الحيههاة مههن الههوزراء والنههبالء الههى الك
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الحركة ابتدأت بنفس المجتهدين والمالوات والحجاج واألسياد وهم الذين إما من نسل شريف او مهن األتقيهاء الهذين 
 يمتههون بصههلة عظيمههة الههى الديانههة اإلسههالمية وكانههت الههدعوة البابيههة قههد تأسسههت فههي وسههط هههؤالء المتههدينين وفههيهم
تسهههتمر الهههدعوة ومهههنهم ظههههر بهههابيون عديهههدون وفهههيهم مهههن يتمسهههك بالحكمهههة ويكهههون بههههذه الوسهههيلة آمنههها ال يصهههيبه 
اضهطهاد. أمهها فهي األوسههاط العامههة فيخفهون إيمههانهم خوفهها مهن غضههب رؤسهائهم. وحههديثا انتشههرت البابيهة بههين جمههع 

فههي  151ة اعتنههق األمههر مههن اليهههود مههن األعههداء وهههم اليهههود فههي المههدن اإليرانيههة وسههمعت انههه فههي السههنة الماضههي
 .(8)في المائة من يهود كلبايكان" 85في كاشان و 51في همدان و  111طهران و 

ويتنبأ الدكتور ج. استلين كاربنتر في كتابه  الدين المقارن  عن احتمال انتشار البابية في العالم، 
 -فيقول:

مهن الديانهة اإلسهالمية حهديثا... وقهد اجتمهع  "انه قد ظهر من الجنس الماهر أشهر وأهم حركة صدرت ل ن
حولههه )البههاب( التالميههذ ولههم تقههف الحركههة بههالقبض عليههه وسههجنه مههدة سههتة سههنوات تقريبهها وإعدامههه أخيههرا فههي سههنة 

م. وههي أيضهها تههدعو الهى تعههاليم عامههة وكههان لهها جههيش مههن الشههداء ولههها كتههب مقدسههة وتوّلهد فههي إيههران فههي 1851
 .(9)ن سوف يدور حول العالم"وقت اضطرابها وهبوطها دي

م، على بقـاء الشـرق 2721ويؤكد فيلبس في كتابه  تاريخ وتعاليم عباس أفندي  المطبوع في لندن سنة 
 -مصدر الروحانيات للغرب:

"انههه فههي تههاريخ العههالم قههد أثبههت الشههرق مقدرتههه علههى تعلههيم الههدين للغههرب وعلههى ان يحههل فههي العههالم الروحههي 
 .(11)للغرب سوى نصيب في الشؤون المادية"المحل األسمى وانه ليس 

 -، حول مستقبل البابية في ايران، فيقول:2771ويشير بالتو في كتابه  البابية  سنة 
"ويظهر انه من المحقهق ان البابيهة مهن وجههة النظهر الدينيهة ومهن الوجههة األدبيهة لهها ترقيهات عاليهة ويمكننها 

م( ان رئيسهها قهد أبهدع قوانينهًا وأحكامهًا تسهتحق احتهرام 1892سهنة  مهارس 12القول مهع م. فهامبري )فهي األكاديميهة 
كبهههار المفكهههرين.. وفهههي جميهههع األحهههوال كهههان انتشهههار البابيهههة أمهههر مههههم وحهههادث جلهههل فهههي تهههاريخ األديهههان والمهههدنيات 

ميهع الحديثة ثم ان الذين يفخرون بها يحق لهم ان يفخروا، فسيأتي يوم تحيي فيه سكان إيران بحياة جديهدة حتهى ج
 .(11)أهل اإلسالم سوف يحتاجون اليها ولكنها مع األسف ال تحيي الذين ال يكثر بينهم سفك الدماء"

 -وكتب اللورد كرزون في تقييمه للبابية في كتابه  ايران والمسألة االيرانية :
ك "اذا اردنهها التوصههل الههى نتيجههة حتميههة فههي أفكارنهها عههن الماضههي الههذي تكلمههت عنههه فانههها ليسههت سههوى ذلهه

اإلخالص العالي الهادئ الذي نفخه هذا الدين الجديد مهما يكهن شهكله. واعتقهد انهه لهم يوجهد سهوى بهابي واحهد ارتهد 
تحهههت ضهههغط التعهههذيب ثهههم قتهههل بعهههد مضهههي سهههنتين. وقهههد تزينهههت صهههحائف سهههفك دمهههاء الشههههداء بأعمهههال الشههههامة 

نهم مهع ذلهك كهانوا دائمها مسهتعدين للتضهحية الصادرة من هؤالء البابيين. ومع ان كثيرين من األتباع كانوا أميين فها
ألجههل ديههنهم وكانههت نيههران )سههميث فيلههد( غيههر قههادرة علههى إشههعال شههجاعة فههي القلههوب أعظههم وأكبههر ممهها شههاهدها 
الجههالدون مههن أهههل إيههران. فالعقيههدة التههي تنفههث فههي قلههوب أتباعههها مثههل هههذه التضههحية النههادرة الجميلههة ليسههت مههن 

التههي ال يقههام لههها وزن... فمثههل هههذه الحههوادث الصههغيرة التههي تظهههر مههن وقههت آلخههر  العقائههد التههي يسههتهان بههها او
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بهيئتهها المنكهرة تبههرهن علهى ان إيههران لهم تسههترجع له ن كامهل مجههدها وتطعهن المتشههامخين الهذين كثيههرا مها يتحههدثون 
 .(12)"عن المدنية اإليرانية

البروفيسور ا. ج. بـراون المطبـوع سـنة  وجاء في كتاب  التاريخ الجديد  لميرزا حسين من همدان ترجمة
م، في وصف معركـة الشـيخ طبرسـي التـي وقعـت بـين البـابيين وقـوات الحكومـة االيرانيـة نقـال عـن لسـان 2772

احد البرنسات الذين شاركوا في تلـك المعـارك الطاحنـة ضـد البـابيين، وفيهـا يـروي حكايـة رريبـة لـم يسـمع عـن 
لكـن الـراوي هنـا بـرنس )أميـر( مـن قـادة قـوات الحكومـة مـن الـذين شـاركوا فـي مثيل لها إال في العهود الغابرة، 

 -المعارك ضد البابيين المحاصرين بين جدران قلعة الشيخ طبرسي، وهذا ما يدعو للتأمل بوقائعها، قال:
"وأعجههب مهههن كهههل ذلههك الوصهههف الهههذي قههرره عبهههاس قلهههي خههان للبهههرنس احمهههد ميههرزا ذلهههك الوصهههف المقهههرون 

)بعههد مههرور سههنتين علههى حادثههة الشههيخ طبرسههي سههمعت  -اب. فقههد كتههب الحههاج ميههرزا جههاني قههال:بعالمههات اإلعجهه
   -شخصا يروي الرواية اآلتية وكان صادقا بالرغم من انه لم يكن بابيًا:

"كنهها جلوسهها إذ جههاءت ذكههرى الحههرب التههي أثارههها بعههض الحاقههدين علههى القههدوس )محمههد علههي البارفروشههي( 
البشهههروئي(. وكهههان ضهههمن الحاضهههرين البهههرنس احمهههد ميهههرزا وعبهههاس قلهههي خهههان، فسهههأل وبهههاب البهههاب )المهههال حسهههين 

البههرنس عههن الموضههوع مههن عبههاس قلههي فأجابههه بقولههه: ان حقيقههة الموضههوع هههو ان الههذي لههم يشههاهد مهها حههدث فههي 
كههربالء ويريههد رؤيههة مهها كههان فيههها فههال يمكنههه ذلههك اال اذا شههاهد مهها وقههع فههي طبرسههي. وإذ ذاك ال يعجههب مههن وقههوع 
أمثال وقائع كربالء. فاذا رأى المال حسين البشروئي اقتنع تماما انه انما شاهد سهيد الشههداء )االمهام الحسهين( وان 
هذا األخير قد جاء وظهر في األرض. أما من يهرى أعمهالي فيقهول حقها ان الشهمر )قاتهل االمهام الحسهين( قهد رجهع 

د الكائنههات المقههدس ان مههال حسههين لههبس علههى رأسههه الههى العههالم ومعههه سههيفه وحربتههه وانههي أحلههف بشههرف جاللههة سههي
عمامة خضراء والتحف بشال على كتفه وخرج من القلعة الى العراء مرتكزا على رمحه في يهده وقهال: )أيهها النهاس 
لماذا تعاملوننا بهذه القسوة بدون بحث او تحر بهل لمجهرد الههوى النفسهاني والتعصهب األعمهى ولمهاذا تجتههدون فهي 

اهر البههريء. أال تخجلههون أمههام خههالق الكائنههات وتعطونهها علههى األقههل طريقهها لنخههرج بههه مههن أرضههكم(. سههفك الههدم الطهه
ولمها رأيههت العسهكر قههد تهأثروا مههن كالمهه أمههرت بهالطالق النههار وبهان يصههيحوا حتهى يحتجههب صهوته فههال يسهمع بعههد. 

صهر ينصهرني( حتهى سهمعه ولكني رأيته مرة أخرى يرتكز على رمحه ويصيح ثالث مرات قائال: )أليس فيكم مهن نا
كل العسكر فصمتوا جميعا وابتدأ البعض ينتحب وكثيرًا مهن الخيالهة تهأثروا. وخوفها مهن خهروج الجهيش عهن الطاعهة 
أمههرت مههرة أخههرى بههاطالق النههار وبالصههياح. وبعههد ذلههك رأيههت المههال حسههين جههرد سههيفه ورفههع رأسههه الههى السههماء وهههو 

ؤالء الخلههق ونصههحتهم فلههم يههنفعهم نصههحي( وابتههدأ يضههرب فينهها يصههيح قههائال: )يهها الهههي قههد أتممههت الحجههة علههى ههه
باليمين والشمال وأقسم باهلل انه اسهتعمل سهيفه بطريقهة تفهوق قهوة البشهر ولهم يبهق فهي الميهدان مهن لهم يفهر مهن أمامهه 
ا سوى خيالة مازندران الذين لم يقبلوا على أنفسهم الهرب ولما حمي الوطيس رأيت المال حسهين لحهق عسهكريا هاربه
احتمههى خلههف شههجرة واضههعا بندقيتههه أمامههه فضههربه المههال حسههين ضههربة قاضههية قطعتههه هههو والشههجرة والبندقيههة الههى 
سهت قطهع ولهم ينبهو سهيفه فهي جميهع مهدة الحهرب فكهل ضهربة بهه كانهت صهائبة ومهن شهكل الجرحهى علمهت كهل مههن 

يفيهة سهوى أميهر المهؤمنين ومهن طعنهم المهال حسهين بسهيفه ألنهي أعلهم انهه لهن يقهدر أحهد ان يسهتعمل سهيفه بههذه الك
المحال علهى أي سهيف آخهر ان يقطهع بههذه الكيفيهة وعلهى ههذا النحهو ولهذلك منعهت كهل مهن يعلهم ههذا األمهر ان ال 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 19 

يفشههي هههذا السههر فههي المعسههكر حتههى ال يحصههل فتههور بيههنهم. وحقهها انههي لههم أدرك مهها الههذي كههان يظهههر لهههؤالء القههوم 
مهون الميههدان بفهرح ال مزيهد عليههه ونشهاط متواصههل ولهم يظهههر علهى وجههوههم ومهاذا كهانوا يشههاهدونه فهانهم كههانوا يقتح

أي أثر للخوف او الفكر. ومن يشاهدهم يعتقد انهم ينظهرون الهى السهيف والخنجهر كواسهطة للحيهاة األبديهة. فكانهت 
مهههن أعنههاقهم وبطهههونهم تشهههتاق الرمهههاح وكهههانوا يكتظهههون حهههول الطلههق النهههاري لتحيتهههه. ومهههن الغريهههب ان أغلهههبهم كهههان 

التالميههذ او العلمههاء ومههن المحتجبههين خلههف جههدران المهههدارس وضههعفاء فههي أجسههادهم وغيههر معتههادون علههى تحمهههل 
المشاق وألصوات المدمرات وميادين القتال. وفي الثالثة أشهر األخيهرة مهن أشههر الحصهار كهانوا بهال خبهز وال مهاء 

فهي ميههادين القتهال كههأن روحها جديههدة نفخههت  ونحلهت أجسههامهم مهن انعههدام القهوت الضههروري للحيهاة. ومههع ذلهك كههانوا
فههيهم لدرجههة ال يقههدر معههها الفكههر البشههري ان يفهههم شههدة بأسهههم وشههجاعتهم فكههانوا يعرضههون أجسههامهم الههى المههدفع 
والنيران المتدفقة منه ليس فقط بشجاعة وبسالة بل أيضا بشوق وفرح وهم يعدون ميدان القتهال كوليمهة طهالبين نثهر 

 .(13)أرواحهم فيها"
شرحا عن كيفية القـاء ال ـبض علـى  2772وجاء في كتاب  مقالة سائح  للبروفيسور ادوارد براون سنة 

 -سبعة من البابيين وقتلهم بقطع رسوسهم:
"وبعههد ذكههر الحهههوادث السههابقة أراد المهههؤر  البههابي ان يهههذكر أهميههة شهههادة الشههههداء السههبعة الفريهههدة فههي بابهههها 

مهمههههة فهههي إيههههران أي مهههن العلمههههاء والهههدراويش والتجههههار والبهههدالين ومههههوظفي  فهههانهم كههههانوا أشخاصههها يمثلههههون طبقهههات
الحكومههة فكههانوا رجههاال محتههرمين ذوي مكانهههة عنههد العمههوم ومههاتوا بههال خهههوف وال وجههل بههل بشههوق زايههد رافضهههين ان 

ة فههي يشههتروا هههذه الحيههاة بمجههرد اإلنكههار الشههفوي تحههت اسههم الكتمههان او التقيههة التههي يعتههرف بههها الشههيعة انههها جههائز 
أحههوال الخطههر. فلههم يكونههوا يائسههين مههن أمههل الرحمههة كمهها كههان الههذين توفههوا فههي الشههيخ طبرسههي وزنجههان وقههد ختمههوا 
حيههاتهم بههدمائهم فههي الميههدان العههام فههي عاصههمة إيههران التههي هههي مقههر سههفراء الههدول األجنبيههة المرسههلين الههى بههالط 

أنهها اشهتراكية تههدم كهل نظهام وآداب يظههرون الرحمهة الشاه. وهنا صدق المؤر  البهابي حتهى الهذين يعيبهون البابيهة ب
والشههفقة لهههؤالء الشهههداء الههذين ال ذنههب لهههم. ويمكننهها ان نطبههق قههول جوبينههو الفصههيح وفكههره الصههائب علههى مأسههاة 
مماثلة حصلت بعد عامين قال: )وكانت ههذه الحادثهة قهد جعلهت للبهاب أنصهارا لبثهوا غيهر مكشهوفين وكانهت الهدعوة 

ن ارشههادهم وقههد كههان ذلههك مههن التههأثير الشههديد الههذي أحدثههه علههى الجمهههور بسههالة الشهههداء وثبههاتهم. ذاتههها تههتمكن مهه
وكثيههرا مهها سههمعت الههبعض يحكههي حههوادث ذلههك اليههوم وكههانوا شهههود رؤيهها ورجههال مههن الحكومههة والههبعض فههي مراكههز 

يظهههرون إعجههابهم الشههديد عاليههة وبسههماعها كههان االعتقههاد السههائد بههين الجميههع انهههم كلهههم بههابيون حيههث انهههم كههانوا 
بتذكارهم الذي لم يظهر مثله من قبل. وكانوا يتكلمهون بالثنهاء الكبيهر علهى معهارف ومهوارد وآمهال وسهبل نجهاح ههذه 

 .(14)الطائفة("
وعن تصرفات الغوراء والعوام تجاه القتلى السبعة مـن البـابيين بعـد اعـدامهم والتمثيـل بجثـثهم، ورد فـي 

 -م:2772ة  مقالة سائح  المطبوع سن
"ولما أتم السيافون عملهم الدموي ارتهاع المتفرجهون مهن شهجاعة وصهبر ههؤالء الشههداء ثهم بعهد برههة سهمحوا 
ألنفسههههم بتعصهههبهم الوحشهههي أن ينزلهههوا علهههى بقايههها الضهههحايا اللعهههن والشهههتم رغمههها عهههن ان أرواح ههههؤالء قهههد صهههعدت 

ى الجثهث الهامهدة وههم يصهيحون )ههذا جهزاء أههل وعلت عن ان يلحقوها بأذى. فكانوا يرمهون األحجهار واألقهذار عله
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العشههق والههذين يسههيرون فههي طريههق الحكمههة والحههق( ولههم يقبلههوا أن يههدفنوا هههذه الجثههث بههل قههذفوا بههها فههي حفههرة خههارج 
 .(15)بوابة شاه عبد العظيم ثم ردموها"

م 2717سـنة وكتب الكونت جوبينو في كتابه  الفلسفة واألديان فـي آسـيا الوسـطى  المطبـوع فـي بـاريس 
 -عن كيفية انتهاء مذابح البابيين وقتل الباقين منهم في مدينة زنجان، قال:

"وكان محمد خان بيگهلر بيگهي )بك البكوات( أمير ارسهالن خهان الحهاكم واآلخهرون مهن الضهباط قهد ضهمنوا 
مائهههة مهههن العسهههكر الحيهههاة للبهههابيين ولكهههنهم جمعهههوهم أمهههام العسهههكر وضهههربوا الطبهههول واألبهههواق وأعطهههوا األوامهههر ان 

المنتخبين من كل فرقة يحضرون األسرى ويضعونهم صفا أمامهم ويقتلونهم بحد الحراب وقد فعلوا ما أمهروا بهه ثهم 
أخذوا الرئيس سليمان الجزمجهي وحهاجي كهاظم الجلتهوغي ونسهفوهما أمهام فوههة المهدفع. وههذه العهادة اآلسهيوية التهي 

سياسههة التههي جلبتههها النباهههة والعلههوم األوربيههة تنحصههر فههي ربههط المحكههوم اسههتعملها اإلنجليههز أيضهها فههي الهنههد بهههذه ال
عليههه فههي فههم المههدفع واطالقههه فتنههدفع أعضههاء القتيههل وتتبعثههر شههذر مههذر. ولمهها تههتم العمليههة يطلههق أيضهها علههى بههاقي 
 األسهههرى، واسهههتاقوا ميهههرزا رضههها قائهههد المهههال محمهههد علهههي وغيهههره مهههن بعهههض المشهههاهير ووضهههعوا فهههي رقهههابهم وأيهههديهم
األغههالل وقههادوهم الههى العاصههمة طهههران عالمههة علههى االنتصههار رغمهها عههن منههع الههبالط لههذلك. وأمهها بالنسههبة للبههاقين 
الهههذين ال يههههم مهههوتهم او حيهههاتهم فتركهههوهم ورجهههع الجهههيش المنصهههور الهههى العاصهههمة مهههع ههههؤالء األسهههرى الهههذين كهههانوا 

طههران أراد األميهر نظهام ان يزيهد فهي العقهاب يسيرون أمام الخيل الخاصة بالقادة المنصهورين. وعنهد وصهولهم الهى 
فههأمر بقطههع عههروق ميههرزا رضهها وحههاجي محمههد علههي وحههاجي محسههن. فاسههتقبل الثالثههة هههذا الخبههر برباطههة جههأش. 
وفقط قرروا ان الخيانة التي استعملت ضدهم وضد أصحابهم ليست مهن الجهرائم التهي يرضهى هللا العلهي ان يعاقهب 

البههد وانههه أفههرد عههذابا أشههد لقتلههه هههؤالء األوليههاء. وتنبئههوا علههى الههوزير الكبيههر )رئههيس صههاحبها بههها بههالطريق العههادي و 
الوزراء( قائلين انه سوف يهلك بنفس الطريقة التي عاقبهم بها. وقد سمعت هذه النبهوة ممهن لهم يتهأخروا لحظهة عهن 

األميهر نظههام كهان قههد مهر نحههو اعتقادهها. اال انهه منههذ حكيهت لههي الروايهة الههى الوقهت الههذي أمهر الشههاه بقطهع شههرايين 
 .(16)أربع سنوات وال يمكنني ان أقرر شيئا آخر اال ما أكدوا لي بأن الحادثة قد سبق وان تنبأ بها شهداء زنجان"

، عــن نتيجــة 2707أمــا نقــوالس فكتــب فــي كتابــه  الســيد علــي محمــد البــاب  المطبــوع فــي بــاريس ســنة 
 -المذابح، قال:

قههتحم الجمهههور ميههدان االستشهههاد، بعضهههم ليبحههث عههن جثههة صههاحب، والههبعض "ومهها كههاد التنفيههذ يههتم حتههى ا
اآلخر أماله الحقد للتمثيل بالجثث. وممها يهروى ان رجهاًل اسهمه ولهي محمهد جهاء الهى جثهة جهار لهه يهدعى أقها رضها 
 ورأى انه لم يمت فقال لهه اذا أردت أي شهيء قهل لهي ألنهي أنها جهارك ولهي محمهد، فأشهار لهه بأنهه عطشهان، فهذهب
الرجل وأحضر حجرا كبيرا ثم جاءه وقال له افتح فمك قهد أحضهرت لهك المهاء. ولمها أطاعهه المسهكين رمهاه بهالحجر 

مسههجونا كهان مههن بيهنهم ميههرزا رضهها  44وسهحق بههه رأسهه. ثههم فهي النهايههة قهاد بيگهههلر بيگههي فههي طريقهه الههى طههران 
م وعفنههههت أجسههههاد البههههاقين فههههي وحههههاجي محمههههد علههههي وحههههاجي محسههههن الجههههراح وهههههؤالء استشهههههدوا بمجههههرد وصههههوله

 .(17)السجن"
"ولم يكفهم انهم انتصروا بل أرادوا التمثيل في الجثهث وكهانوا يفكهرون فهي اسهتجواب البهابيين ولكهن مها الحيلهة 

 .(18)اذا التزموا السكوت. فكان األقا محمد دين يرش الزيت الساخن على الرؤوس ثم يعدمهم"
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أكبر علماء ايـران المسـلمين وممثـل الشـاه الشخصـي فـي تفحـ  وعن طريقة قتل السيد يحيى الدارابي، 
أمر الباب وح يقة دعوته، وكيفية مقتل أتباعه بعد توقيع اتفاقية السـالم بيـنهم وبـين قـوات الحكومـة، ورد فـي 

 -في لندن: 2772 مقالة سائح  للمستشرق البروفيسور ا. ج. براون المطبوع سنة 
ن الهذي خنقهه أ  لهرجلين توفيها فهي الحصهار وامها بهاقي البهابيين فقتلهوا بيهد "وقد خنقوا السهيد يحيهى بشهاله وكها

الجالد. وقد ملئت رؤوس الضحايا بالتبن ونقلوا هذه العالمات معهم للداللة علهى شهجاعتهم وغلظهتهم ومعههم نحهوا 
ان يهههوم مههن أربعههين او خمسهههين امههرأة بابيههة وشهههاب كأسههرى وبههههذه الكيفيههة رجههع الجهههيش المنصههور الههى شهههيراز. وكهه

دخههولهم الههى تلههك المدينههة يههوم فههرح عههام واصههطف األسههرى فههي الشههوارع واألسههواق ثههم أحضههروا أمههام البههرنس فيههروز 
ميرزا الذي كان يتناول الطعام في منزل صيفي يسمى "كاله فرنجي" وكان معه مهر علي خهان وميهرزا نعهيم، وتهال 

ك وأمهها النسههوة األسههارى فوضههعوهن فههي خههان الضههباط تفاصههيل نصههرتهم وهنههأهم الحاضههرون وامتههدحوهم ألجههل ذلهه
 .(19)خارج باب اصفهان وحبسوهن فيه. وأما كيفية معاملتهن بمعرفة من قبض عليهن فتترك للتخمين"

وننقل صورًا من المذبحة التي حصلت للبابيين بعد استسـالمهم للجـيا الشاهنشـاهي، مـن كتـاب  السـيد 
 -م:2707سنة علي محمد الباب  لنقوالس المطبوع في باريس 

"وحكههى شههاهد عيههان قههال ان ذلههك اليههوم كههان يههوم فههرح عههام وسههرور وكههان األهههالي قههد انتشههروا فههي المههزارع 
المجههاورة ومعهههم غههذاؤهم وكثيههر مههن السههكارى شههربوا زجاجههات عديههدة مههن الخمههر سههرًا. وكههان الجههو يههدوي بأصههوات 

ههوى وكههان السهوق مزينهها بهاألعالم والفههرح الموسهيقى واألغهاني مههن الموسهيقيين وعلههت أصهوات الضههحك مهن بنههات ال
جمهههال محملهههة كهههل واحههههد بهههامرأة )مسهههجونة( او طفههههل  32فهههي كهههل جههههة وحههههدث فجهههأة سهههكوت عهههام. ورأى النههههاس 

مربههوطين ومطههروحين علههى أكيههاس الملههح كالربطههة وحههولهم عسههاكر يحملههون حرابهها طويلههة علههى كههل منههها رأس مههن 
اعة المنظهر قهد هالههت أههالي شهيراز بشهدة وعهاد كهل مهنهم حزينها الههى رؤوس البابيهة المقتهولين فهي نيريهز. وكانهت بشه

منزله. ومر الموكب البشع مخترقا األسواق لغايهة سهراي الحهاكم. وكهان المهذكور جالسها فهي حديقتهه وقهد اجتمهع فهي 
كشكه المسمى كاله فرنجي كل من كان في شيراز من الرجال األغنياء والمشاهير. وقهد سهكتت الموسهيقى وتوقفهت 
الراقصههات عههن رقصهههن ثههم ابتههدأ محمههد علههي خههان وميههرزا نعههيم مههن أصههاغر رؤسههاء قبيلههة اشههتركت فههي الميههدان 

 .(21)يشرحان تفاصيل أعمالهم العلية وهم يسمون المساجين واحدا بعد اآلخر"
"ويظهر ويا لألسف ان هذا السفك للدماء لم يكن كافيا إلشباع ضهغينة المنتصهرين وشهرهم. وألن ميهرزا زيهن 
العابدين خان كان يظن انه مهدد بانتقام الذين قهروا فلهم يتهرك البقيهة الباقيهة مهن الطائفهة علهى راحهة وتأصهل حقهده 
الذي ال ينتهي اال بموتهه. ولهم يرسهل الهى شهيراز سهوى الفقهراء مهن الطائفهة أمها األغنيهاء فقهد حبسههم عنهده وأعطهاهم 

وههو يضهربهم وكهانوا يتسهلون فهي نيريهز بهذلك ويصههلبون  زيهن العابهدين لشهخص مكلهف بتسهييرهم فهي شهوارع المدينههة
البههابيين بههأربع مسههامير وكههل شههخص يههأتي بههدوره ويشههاهد أنههواع تعههذيب المحكههوم علههيهم. ويضههعون الغههال المحههروق 
تحت األظافر ويحمون الحديد حتى يكهون أحمهر كالنهار ويكهوونهم او يمنعهونهم مهن األكهل والشهرب ويخزمهونهم فهي 

 .(21)بالحبال كما تجر الدببة" أنوفهم ويجرونهم
وعـن طريقـة انتشــار الـدعوة البابيــة، ذكـر المســيو نقـوالس فـي مقدمتــه علـى الجــزء األول فـي الصــفحات 

 -ما يلي: 2725-2722من البيان الفارسي المترجم سنة  2-5
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عامهههل "وقههد اتفههق الجميهههع علههى انهههه مههن المسهههتحيل نشههر الهههدعوة بههين النهههاس علنههًا بهههل يجههب معهههاملتهم كمهها ي
الطبيهب األطفههال فانههه يخفههي دواًء مههّرًا فههي غههالف سههكري حتهى يمكههن مههداواة هههؤالء المرضههى الصههغار. وكههان القههوم 
الههذين ظهههر فههيهم )البههاب( ويهها لألسههف متعصههبين بدرجههة تفههوق تعصههب اليهههود فههي وقههت ظهههور المسههيح ولههم تكههن 

وم ذوي حمية عظيمة فهاذا كهان المسهيح رغمها عندهم عظمة المملكة الرومانية لتمنع اصطالم الجهالة الدينية من ق
عهن الههدوء الهذي كهان حولهه ال يهتكلم إال باألمثهال فهال بههدع اذا كهان السهيد علهي محمهد )البهاب( يخفهي أفكهاره تحههت 
طههي اإلشههارات وال يبههدي مههن الحقههائق اإللهيههة اال قطههرة قطههرة، فربههى طفههل اإلنسههانية وهههداه، مجههدًا فههي عههدم تخويفههه 

ى في طريق يوصله ببطأ وكيفية حتمية ومؤكدة الى النهاية التي أعدها لهه الهى األبهد وكهان وحهده وسدد خطاه األول
 .(22)"قادرا عليها

 -م:2707وعن أحوال الشعب اإليراني في أيام بداية الدعوة البابية، كتب المستشرق نقوالس سنة 
والوسهههطى ملتهبههة مهههن انهههذارات  "وبينمهها كانهههت ههههذه الحههوادث تقهههع فهههي شههمال إيهههران كانهههت األقطههار الجنوبيهههة

وتكريز الدين الجديد وكان الشعب على ما ههو عليهه مهن السهذاجة والجههل والطهيش والهوهم قهد انهدهش مهن سهماعه 
المعجهزات التههي تهروى لههه فههي كهل وقههت، وكههان المهالوات الملهههوفين قههد شهعروا بتخههوف وارتعههدوا مهن ايمههان أتبههاعهم 

ب األمر الجديهد واالفتهراء عليهه ونشهروا عنهه روايهات مختلفهة تسهتلزم االنتقهام واستعدادهم لتركهم، فزادوا في شتم وس
 .(23)"من شعب متردد بين اإلعجاب والتشنيع وبين االستحسان واالستهجان

 -م في لندن:2757وكتبت الليدي شيل في كتابها  لمحات في حياة وعوائد الفرس  المطبوع سنة 
ين صههدقوا دعههوة البههاب الكثيههرون مههن كبههار العلمههاء والمجتهههدين "ومههن أعجههب األمههور ان يكههون مههن بههين الههذ

 .(24)الذين لهم مركز عظيم في األحكام الدينية في اإلسالم وكثير من هؤالء ختم ايمانه بدمه"
وكتب عبد البهاء عباس وهو ابن بهاءهللا )مؤسس البهائية( عن السيد يحيى الـدارابي مـن كتـاب خطـي 

  -:خاص بشهداء ايران، ما يلي
"وكههان هههذا الرجههل الشهههير وهههذه الههروح الغاليههة يحفههك علههى ظهههر قلبههه أكثههر مههن ثالثههين ألههف حههديث وكههان 
محبوبا من جميع طبقات الشعب وأصبحت له شهرة عامة فهي جميهع أنحهاء إيهران ويعتهرف لهه الكهل بهالقوة والسهلطة 

 .(25)والمهارة"
 -وكتب المسيو نقوالس عن السيد الدارابي ووالده:

ههههذا الشهههخص كمههها يهههدل عليهههه اسهههمه مولهههودا فهههي داراب قريبههها مهههن شهههيراز ووالهههده سهههيد محمهههد الملقهههب  "وكهههان
بالكشفي وهو من أكبر وأشهر العلماء في زمانه وكهان لعلهو كعبهه فهي اآلداب واألخهالق الفاضهلة قهد اسهتحق مهدحا 

لهيهة والباطنيههة. ولههم يتههأخر واحترامها عامهها ولقههب بالكشهفي بسههبب اتسههاع علومههه ومعارفهه وألنههه اكتشههف المعههارف اإل
نجله عن ان يساويه في الرتبة من جميع الوجوه وكان له نفس االحترام الذي كهان لوالهده فهي طههران وزادت شههرته 
وكبر صيته وأصهبح مهؤاكال للبهرنس طهماسهب ميهرزا مؤيهد الدولهة حفيهد فهتح علهي شهاه مهن أبيهه محمهد علهي ميهرزا. 

ولمها أرادوا البحهث عهن رسهول يرسهلونه  مهه وكهان يستشهار فهي األمهور الخطيهرة.وكانهت الحكومهة تعتبهره وتحترمهه لعل
 .(26)في هذه المهمة لم يجد حاجي ميرزا أقاسي أحدا سواه ألن صدقه الشك فيه مطلقا"

 -، عن السيد يحيى:7وذكر براون في  مقالة سائح  صفحة 
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ميهههرزا لطهههف علهههي التشهههريفاتي  "ان السهههيد يحيهههى كتهههب تفصهههيالت الحادثهههة مهههن غيهههر تخهههوف وال تهههردد الهههى
ليعرضها على الخاقان المغفهور لهه، امها ههو فسهاح بنفسهه الهى أطهراف إيهران ودعها النهاس فهي كهل مدينهة وقريهة الهى 

 .(27)األمر الجديد من رؤوس المنابر بدرجة أوجبت ان حكم عليه العلماء بالجنون وظنوا انه مسحور"
عـن السـيد يحيـى الـدارابي وهـو الحجـة الزنجـاني، جـاء فـي وعن اعتناق عالم آخر للبابية ال يقـل عظمـة 
 -كتاب  مطالع األنوار  لنبيل زرندي مؤرخ البابية، قال:

"وممن فحص األمر بدقة من العلماء األعهالم واعتنقهه أخيهرا المهال محمهد علهي مهن أههالي زنجهان وههو الهذي 
اء التههام والههتخلص مهههن كههل القيههود التقليديهههة. وكههان ذا فكههر مسههتقل ومشههههورا بالههذك سههماه البههاب بالحجههة الزنجهههاني.

وعاب كل درجة من درجات نظام الرياسهة الدينيهة الموجهودة فهي المملكهة مهن أول األبهواب األربعهة الهى أصهغر مهال 
واحتقر أخالقهم وتأسف على انحطاطهم وأطنب فهي ذكهر مسهاويهم. واشهتهر قبهل ايمانهه بعهدم اعتبهاره للشهيخ أحمهد 

وكهان حانقها علهى حصهول الحهوادث التهي لطخهت تهاريخ الشهيعة فهي اإلسهالم  (28)كاظم الرشهتي االحسائي وال السيد
حتى أن كل من ينتمي الى هذه الطائفة كان في نظهره غيهر جهدير بهاالحترام مهمها كهان عهالي القهدر. وتكهررت منهه 

األمهن وسهفك الهدماء.  حوادث الجدل العنيف مع علماء زنجان ولوال تداخل الشاه بنفسه ألدى األمر الهى اضهطراب
وأخيههرا اسههتدعاه الشههاه الههى العاصههمة وطلههب منههه أن يثبههت ادعههاءه أمههام جمههع غفيههر مههن رؤسههاء الههدين سههواء فههي 
طهران أو في األطراف. وفاز على مناظريه مع أنهه كهان وحيهدا وأفحمههم حتهى اضهطروا لالعتهراف ظهاهرا بسهلطته 

بههون مسههلكه، وبمجههرد أن وصههل نههداء األمههر الجديههد )البابيههة( الههى وتأييههد رأيههه ولههو أنهههم باطنهها كههانوا يخالفونههه ويعي
سمعه من شيراز أرسل المال اسكندر وكهان يثهق بهه ثقتهه التامهة ليبحهث الموضهوع بحهذافيره ويرسهل لهه تقريهرا بنتيجهة 
التحريههات. ولمهها كههان ال يعبهههأ بمههدح أو قههدح مواطنيههه مهههن العلمههاء الههذين يحتقههر آرائههههم ويشههك فههي صههدقهم أرسهههل 

ندوبهه الههى شههيراز وأفهمههه بعمهل تحقيههق مسههتقل دقيههق. وتوصهل المههال اسههكندر الههى مقابلهة البههاب وفههي الحههال شههعر م
بقههوة تههأثيره المحييههة. ومكههث أربعههين يومهها فههي شههيراز وفههي أثنائههها تههذوق مبههادئ االيمههان علههى حسههب قوتههه وعههرف 

مجتمعههين أمههام الحجههة. ولههم يكههد  عظمههة األمههر. وبههاذن مههن البههاب رجههع الههى زنجههان ووصههل فههي وقههت كههان العلمههاء
يحظى بالمثول حتى سأله الحجة اذا كان قد آمن باألمر الجديد أم لم يؤمن؟ فقهدم المهال اسهكندر األوراق المشهتملة 
على كتابات الباب التي أحضرها معه، وقهال أنهه يطيهع كهل مها يهأمره بهه، فصهاح الحجهة عليهه غاضهبا وقهال )كيهف 

الجماعة االعالم لكنت أوقعت بك تعزيرًا. بهل كيهف تجهرأ أن تجعهل مسهائل المعتقهد يكون ذلك. فلوال حضور هؤالء 
متعلقة على قبول أو رفض أي شهخص آخهر(. وإذ اسهتلم مهن يهد المنهدوب نسهخة مهن كتهاب قيهوم األسهماء وبمجهرد 

س المنبهع ان قرأ صحيفة من ذلك الكتاب خّر ساجدًا وصاح قائال: )أشههد ان ههذا الكهالم الهذي قرأتهه صهدر مهن نفه
الههذي أظهههر القههرآن ومههن عههرف الحههق فيههه يشهههد بصههدق هههذا الكههالم وانههه مههن منبههع رّبههاني وعليههه ان يخضههع الههى 
األحكام التي يفرضها صاحبه وإنهي أشههدكم ايهها الحاضهرون فهي ههذا المجلهس بهأني أجعهل طاعتهه واجبهة حتهى لهو 

دون أي تههردد ألن حكمههه صههوت الحههق حكهم علههى الليههل حكههم النهههار او علههى الشههمس حكههم الظههل ألطعههت حكمههه بهه
 .(29)"وكل من أنكره فاني أعتبره انه أنكر هللا نفسه( وبهذه الكلمات انتهى  المجلس

وكتــب المــؤرخ البــابي الحــاج ميــرزا جــاني الــذي اعــدم خــالل المذبحــة الكبــرى التــي وقعــت للبــابيين ســنة 
 -م، عن المال محمد علي الزنجاني )الحجة(، قال:2751
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تههه أي مههال محمههد علههي فههي طهههران فههي منههزل محمههد خههان كالنتههر وكههان محبوسهها فيههه إلعتقههاده فههي "إنههي قابل
أمر الباب وكان يقول: "إني كنت أحد المالوات فخورًا بنفسي ومهدعيا الرياسهة حتهى إنهي كنهت ال أخضهع ألي أحهد 

ء األعههالم. وكانههت آرائههي حتههى وال للمرحههوم حههاجي سههيد بههاقر الرشههتي الههذي يعتبههر بأنههه حجههة اإلسههالم وأعلههم العلمهها
كفرقة االخبارية وكنهت أخهالف جمههور العلمهاء فهي بعهض المسهائل وكهان النهاس يشهكوني لمحمهد شهاه الهذي دعهاني 
الهى طههران ولمها وصهلت وقهرأ كتبهي وفهمهها سهألته ان يطلهب السهيد بهاقر الرشهتي حتهى نتجهادل معها، فعهزم فههي أول 

اقم األمر واتساع الخرق. وباالختصار رغمها عهن كهل ههذا االعتمهاد األمر على تنفيذ ذلك ثم عدل عنه خوفا من تف
علههى الههنفس بمجههرد ان وصههلتني كتابههات مههوالي وقههرأت صههحيفة واحههدة مههن آيههات "نقطههة الفرقههان" )البههاب( أحسسههت 
كههأني واقههف بجانبههه وبههدون تههردد وبكههل جههوارحي اعتنقههت دعوتههه وصههرت عبههده المخلههص كههأني شههاهدت فيههه أعظههم 

 .(31)ولو كنت رفضتها لكنت في الوقت نفسه قد رفضت دين اإلسالم"( معجزات الرسول
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 الفصل الثالث

 ما كتبه بعض المستشرقون 
 عن شخصية الباب

 
هـ(، لكنها كانت ذات تأثير 2177-2170لم تدم فترة دعوة علي محمد الباب أكثر من ست سنوات )

الشعب االيراني والشعوب المجاورة ررم صغر سنه الذي لم يتجاوز الخامسة والعشرين عاما كبير في حياة 
حين إعالنه دعوته، حيث شملت دعوته البالد من أقصاها الى أقصاهاوانضم اليها وتبعه عشرات األلوف من 

لدماء، فحدثت الناس نت بينهم رجال لهم مكانة اجتماعية ودينية مرموقة، وبسببها اصطبغت أرض ايران با
حروب ومنازعات كبيرة بين أتباعه من جهة وبين الجيوش االيرانية وأفراد الشعب من جهة أخرى، انتهت 
باعدامه رميا بالرصاص والقضاء على رالبية أتباعه البابيين تقريبا. لذا كان من الضروري ايراد نبذة 

ة وهذا التأثير العجيب على قّرة العين مختصرة عن شخصية هذا الشاب الذي أوجد كل هذه األحداث الكبير 
والمئات من الرجال، ودفع بهم الى نبذ أرواحهم وأموالهم وأوالدهم رخيصة في سبيل إعالء دعوته. وفما يلي 

 -مقتطفات مختصرة لما كتب عنه:
ورد في المجلة اآلسيوية، نقال عن المسيو موشين في مذكراته خالل إحدى زياراته الى مدينة جهريق، 

 -ا يلي:م
"وهناك كما في كل مكان التف حوله عديدون، وكتب مسيو موشين في مذكراتهه عهن البهاب: )انهه فهي شههر 

علهى األصهح ذهبهت الهى جهريهق ألعمهال تخهص وظيفتهي ورأيهت الباالخانهة التهي  1849او سنة  1851يونيه سنة 
كهان والفنهاء الهذي أمامهه وكهان أغلههب كهان البهاب يتلهو آياتهه علهى سهطحها وأشهتد تجمهع النههاس حولهها حتهى ملئهوا الم

المستمعين الذين لم يجدوا مكانا يقفون في الشوارع ينصهتون الهى آيهات القهرآن الجديهد. ثهم بعهد قليهل مهن الهزمن نقهل 
 .(1)الباب الى تبريز إلعدامه("
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 -م:2775وعن تأثير شخصية الباب على رجال الدين واألمة الفارسية، كتب الكونت جوبينو سنة 
للبابيههة تههأثير عظههيم علههى عقههول األمههة الفارسههية وانتشههرت أيضهها فيمهها وراء حههدود إيههران وفاضههت علههى "كههان 

إقلهيم العههراق والهنهد. ومههن بهين األمههور التههي يشهتد اإلعجههاب بهها انههه فهي حيههاة البههاب نفسهه كههان الكثيهر مههن العلمههاء 
خالصا للهدين الجديهد لهم يتقهابلوا مهع نبهيهم وأتباعهم من الذين ثبت أيمانهم واقتناعهم بل كان العديدون من أشدهم إ

ولهم يعرفههوه ولههم يهتمههوا ان يتلقههوا األوامههر بأنفسهههم مههن فههم رئيسهههم. ومههع ذلههك فقههد أسههدوا لههه احتههرامهم الشههديد وكههانوا 
 .(2)"يرون انهم محقين في ذلك

 -ي:وعن طريقة محاكمة الباب، كتب الدكتور جين في كتابه  اتحاد األديان واألقوام ، ما اآلت
"وأمهها عههن الروايههات اإليرانيههة التههي أمامنهها فلههيس عليههها مسههحة الصههدق بههل يظهههر انههها مههزورة وكههان العلمههاء 
والمههوظفين الههذين حضههروا االجتمههاع عههالمين بمهها يريههدون أن يعملههوه مههع البههاب ورغمهها عههن انههه أظهههر لهههم أحسههن 

 .(3)الحجج فانهم كانوا غير راغبين في تدوين انهزامهم وخذالنهم"
 -ذلك ورد في  مقالة سائح  للبروفيسور براون تعليقا على مصداقية الرواية االيرانية، قال:وك

"ومن الصعب الحكم على صحة الرواية اإليرانية عن المحاكمة في تبريز وقد تكهون بعهض األسهئلة المدونهة 
لمعقهول جهدا كمها كتهب قد وقعت فعال على ما فيها من القحة واللهف. وقهد ال يصهدر مهن البهاب جهواب عليهها فمهن ا

فهي التهاريخ الجديههد ان البهاب فضهل الصههمت الوقهور كمهها ينسهبه بعهض الكتههاب عهن اإلجابهة عههن الخهزعبالت. وهههذا 
يناقض ويخالف قضيتهم ألنههم اجتههدوا ان يظههروا البهاب بمظههر الرجهل الهذي لهم يكهن عنهده مواههب خارقهة للعهادة 

الكليهة وممها الشهك فيهه ان المحاكمهة كانهت مهزلهة والحكههم فهأظهروه بمظههر الرجهل الجاههل فيصهعب تصهديق ذلهك ب
عليه كان متفقا عليه قبل المحاكمة ولم يكهن لهدى المجتمعهين إذ ذاك أي غهرض فهي تعهرف طبيعهة دعهوة البهاب او 
السؤال عنها. وكان جميع المجلس من أولهه الهى آخهره منحصهرا فهي الهتهكم والسهخرية واالسهتهزاء والمههاترة وههذا مها 

 .(4)ي جليا من التواريخ اإلسالمية والبابية"يظهر ل
وفيما يلي رسالة كتبها الـدكتور كورمـك اإلنكليـزي الـذي أقـام فـي مدينـة تبريـز وقـت إعـدام البـاب، كتبهـا 

 -الى البروفيسور براون، قال:
"وهههذه روايههة الههدكتور كورمههك عههن نظريتههه فههي ميههرزا علههي محمههد البههاب مسههتخرجة مههن خطابههات كتبههت الههى 

بنيهامين البهارى وكهان الهدكتور كورميهك طبيبها إنجليزيها أقهام فهي تبريهز مهدة طويلهة كهان فيهها موضهع االحتهرام.  القس
وعرضههت هههذه الكتابههات علههى البرفسههور إدوارد بههراون مههن كههامبردج بواسههطة المسههتر و.أ. شههيد الههذي حههرر خطابهها 

 -م قال فيه:1911خاصا بها مؤرخا أول مارس سنة 
أثنههاء البحههث فههي أوراق والههدي )القههس ج. هههه. شههيد( مههن االرسههالية األمريكيههة فههي  - عزيههزي األسههتاذ بههراون 

أرومّيهه وهههي التههي كهان ملحقهها فيههها الهدكتور بنيههامين البههارى وجهدت بعههض أشههياء ربمها كههان لههها قيمتهها مههن الوجهههة 
الشهههادة قههد  التاريخيههة ولههيس عنههدي هنهها كتههب وال يمكههن الحصههول علههى أي منههها حتههى يمكههن معرفههة ان كانههت هههذه

حصل االنتفاع منها من عدمهه وربمها ظننهت العكهس وانهي متأكهد ان أحسهن شهيء أعملهه ههو أن أرسهلها اليهك بأمهل 
 االنتفاع بها كما تشاء. أما عن صحة المعلومات التي حوتها األوراق فليس هناك أي شك فيها. انتهى.

   -وهذا نص الخطاب كما يأتي:

This file was downloaded from QuranicThought.com



 27 

لمؤسههس هههذه الفرقههة المعروفههة بالبابيههة فههأقول انههه لههم يحصههل فههي هههذه  "وإنههك تسههألني عههن تفاصههيل مقههابلتي
المقابلههة أمههر مهههم ألن البههاب كههان يعلههم أنههي أرسههلت مههع اثنههين مههن أطبههاء الفههرس لفحههص قههواه العقليههة حتههى يمكههن 
الفصههل فههي إمكههان إعدامههه مههن عدمههه ولههذلك كههان يكههره اإلجابههة علههى أسههئلتنا لههه. وردا علههى كههل اسههتعالم منههه كههان 

نظر الينا نظرة هادئة كريمة وهو يتلو مناجاة بصوت منخفض موسيقي. وكان يوجد معهه اثنهان مهن األشهراف مهن ي
أعز مخلصيه وقد أعهدما أيضها فيمها بعهد وكهذلك كهان يوجهد عنهده الكثيهرون مهن مهوظفي الحكومهة ولهم يجبنهي سهوى 

ه ألنهي ربمها اعتنقتهها. فهدقق النظهر فهّي إذ مرة واحدة عندما قلت له إنني لست مسلما وأريد ان أعلهم شهيئا عهن ديانته
ذاك وأجههاب: انههه ال شههك عنههده أن جميههع األوروبيههين سههوف يؤمنههون بههه. فقههدمنا تقريرنهها الههى الشههاه وقتئههذ قههائلين ان 
طبيعته تقتضي عدم إعدامه ولكنه أعدم بأمر األمير نظام ميرزا تقي خان بعد وقت قصير. وأمها بعهد تقهديم تقريرنها 

عقوبههة الجلههد وفههي أثنههاء الجلههد وقعههت العصههى علههى وجهههه سههواء قصههدا او بههدون قصههد فأحههدثت كههدما أوقعههوا عليههه 
كبيرا ولما سئل هل يرغب فهي حضهور طبيهب فارسهي فقهال انهه يرغهب حضهوري أنها لمعالجتهه. فعالجتهه بضهعة أيهام 

حاضهرين للمراقبهة بمها  ولكنه في ههذه المقهابالت لهم يمكهن الهتكلم معهه سهرًا ألن بعهض مهوظفي الحكومهة كهانوا دائمها
أنههه كههان مسههجونا وكههان شههاكرا جههدا لعنههايتي بههه وكههان وسههيم الطلعههة محبوبهها ذا جسههم نحيههف وال يعتقههد مههن يههراه انههه 
إيراني ألنه ألطف وجها منه وله صوت ناعم موسيقي أّثر فّي كثيهرا. ولمها كهان سهّيدًا كهان يرتهدي مالبهس األشهراف 

انهت هيئتهه تجهذب اإلنسهان نحهوه ولهم أسهمع منهه شهيئا خاصها بديانتهه ولهو انهه كعادة هذه الفئة، وعلى وجه العمهوم ك
كان معروفا أن في دينه شبها كبيرا بالمسهيحية وقهد رآه كثيهر مهن النجهارين األرمهن الهذين أرسهلوا ألجهل عمهل بعهض 

وصههها. اإلصههالحات فههي السههجن وهههو يقههرأ فههي التههوراة ولههم يجتهههد فههي إخفائههها بههل بههالعكس كههان يههتكلم معهههم بخص
وبكههل تأكيههد ال يوجههد فههي دينههه ذلههك التعصههب اإلسههالمي بالنسههبة للديانههة المسههيحية وال فيههه ذلههك الحههبس النسههائي". 

 انتهى.
   -وكتب المستر براون بخصوص هذا الخطاب:

"ان أول هذين الخطابين مهم جدا إذ فيه وصف للباب وقت حبسه وآالمه وتأثيره علهى عقهل أوروبهي مههذب 
دا من األوروبيين تمكن من مقابلة البهاب او أتيحهت لهه فرصهة التحهدث معههم وال أعلهم أحهدا خالفهه محايد. وقليل ج

 .(5)كتب شيئا عن ملحوظاته بالنسبة اليه"
 -وكتبت  المجلة اآلسيوية  في وصف شخ  الباب ما يلي:

وأحوالهه الممتهازة "وكان الباب مالزما للسكوت وكان وجههه الجميهل يعلهوه لحيهة سهوداء وشهاربا صهغيرا وهيئتهه 
ويههداه البيضههاويتان الرقيقتههان ومالبسههه البسههيطة البالغههة فههي النظافههة الغايههة القصههوى جميههع ذلههك أوجههب فههي قلههوب 

 .(6)الناظرين الرحمة والشفقة"
م وصــفا لشخصــية 2725وكتــب أيضــا الــدكتور جــين فــي كتابــه  اتحــاد االديــان واألقــوام  المطبــوع ســنة 

 -الباب:
ور هو الباب ونحن نسهميه نبيهًا ألننها ال نجهد كلمهة أصهلح. لعمهر الحهق أقهول لكهم انهه نبهي "وكان النبي المذك

وأكبر من نبي. فجمعه بين الحلم والقهوة والقهدرة أمهر نهادر بهين البشهر فلهذلك كهان علينها ان نضهعه فهي صهف الهذين 
غضهب والتهأثر كهان يلمهع مهن هم فوق البشر العادي فقد عرفنا أنه في كثير من أوقات حياته وبينما ههو فهي شهدة ال
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وجهه شعاع القوة والجاللة حتى انه ال يقدر أحد ان ينظر الهى وجههه والهى لمحهات الجهالل والضهياء السهاطع منهه. 
وحتههى انههه لههم يكههن مههن الحههوادث النههادرة ان كثيههرا مههن الههذين لههم يكونههوا مصههدقين كههانوا ينحنههون أمامههه عنههدما يرونههه 

يركعهون أمامهه كلمها رأوا وجهه قداسهته. ومثهل ههذا التغييهر فهي الصهورة معهروف عنهد بينما الساكنون في القلعة كانوا 
 .(7)األولياء فكان ذلك بمثابة وضع الختم اإللهي على حقيقة وطهارة وانقطاع الباب"

وكتب البروفيسور براون فـي مقالـة لـه بعنـوان  البـابيون فـي ايـران  نشـرت فـي المجلـة اآلسـيوية، وصـفا 
 -للباب قال:
ن ذا الذي لم يكهن لينجهذب مهن لطهف وظهرف روح الميهرزا علهي محمهد. فكانهت حياتهه المملهوءة بهاألحزان "فم

وطههارة خلقهه وشههبابه الغهض وشهجاعته وصههبره الالمتنهاهي فهي المصههائب واآلالم وإنكهاره للهذات إنكههارًا باتهًا واعتقههاده 
بيهان، كهل ذلهك يجعلنها نسهجل عطفنها علهى نبهي بالمكان تحقق نظام جديد تبعا لألقوال واألحكهام التهي تنبهأ بهها فهي ال

 .(8)شيراز خصوصا مأساة وفاته أكثر من كل شيء واستمر تأثير سحر بيانه على العقول بعد وفاته"
 -ويستطرد البروفيسور براون ايضا:

م أتههم رجهههل هللا دوره الباسهههل. وأمهها صهههدق اعتقهههاده بأنهههه 1851"وهكههذا لمههها بلهههغ الثالثههين مهههن العمهههر أي سهههنة 
ن مههن هللا فههان طريقههة موتههه أعظههم برهههان علههى ذلههك فانههه ضههحى بحياتههه فههي سههبيل االعتقههاد بانههه بههذلك يخلههص معههيّ 

الكثيههرين مههن خطههأ اعتقههادهم الحههالي. وأمهها قههوة انجههذاب النههاس لدعوتههه واخههالص المئههات بههل اآلالف مههن الرجههال 
 .(9)الذين فدوا حياتهم ألجل أمره فأكبر برهان مقنع عليه"

صية الباب علـى مـن حولـه، كتـب الكونـت جوبينـو فـي كتابـه  األديـان والفلسـفة فـي آسـيا وعن تأثير شخ
 -، قال:211-210الوسطى  ص 

"ومهما يكن من األمر فان الهياج ازداد في شيراز وهرع جميع المتعلمين الى مالقهاة علهي محمهد البهاب ومها 
منبههر حتههى أنصههتوا ليسههتمعوا لههه ولههم تكههن كههاد يظهههر فههي المسههجد حتههى التفههوا حولههه ومهها كههاد يجلههس علههى كرسههي ال

خطابتههه بقادحههة فههي أصههول اإلسههالم بههل انههه احتههرم كثيههرا مههن التقاليههد ولههذلك سههاد التكههتم ومههع ذلههك كانههت الخطابههة 
جريئة ولهم يكهن فيهها مهداراة مهن العلمهاء بهل كهان يقهرعهم بزواجهر وعظهه وبيهان سهوء أعمهالهم وأشهار بوجهه عهام الهى 

محزنههة. وفههي الخطابههة إشههارات وتلميحههات هيجههت أهههواء الههبعض بينمهها أعجههب بههها اآلخههرون حالههة العههالم السههيئة ال
وامتهدحوها وزادوا فهي وصهف حسهنها ومالحتههها كمها ههو دأب العامهة الهذين يريههدون األقاويهل واإلشهاعات حتهى ابتههدأ 

اإلشههاعات حتههى النههاس فههي جميههع أنحههاء إيههران يتكلمههون عههن علههي محمههد، ولههم يكههن مههالوات شههيراز بملتفتههين لهههذه 
يجتمعههوا لههدحض مهها شههنع علههيهم بههه. ومنههذ ظهههوره للنههاس يخطههبهم أرسههلوا اليههه أمهههرهم للمجادلههة معههه وللقيههام ضههده 
ليأخذوه وكانت هذه المجادالت العلنية سواء في المساجد او المهدارس تعقهد بحضهور الحهاكم العهام ورؤسهاء الحربيهة 

اء زادت فههي شهههرة المههتحمس علههى حسههابهم. وكههان يههدحض مههزاعم والعلمههاء وعامههة النههاس فبههدال مههن أن تفيههد العلمهه
أخصهامه ويحكههم علههيهم وذلههك أمههر ميسههور لههه حيههث كههان القهرآن فههي يههده. ولههم يكههن بأسهههل عليههه مههن الظهههور أمههام 
الجمههور الهذين كهانوا يعلمههون حهق العلهم بههأن سهلوكهم منهاقض الحتهرام الكتههاب ومنهاف لهه منافههاة صهريحة فهي حههين 

ن أن يرفضههوا الكتههاب. ولههذلك أمكنههه ان يفضههح أعدائههه ومقاوميههه بكههل جههرأة وحمههاس وأظهههر مهها هههم انهههم ال يقههدرو 
عليه من المفاسد بدون أدنى مداراة وبغير اهتمام. فبعد أن أظهر لهم أنهم لم يكونوا أوفياء لدينهم أبهان عهن مثالهب 
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مثيههرة للعواطههف ألقصههى درجههة وعيههوب حيههاتهم ودهههاهم بداهيههة عظيمههة حتههى دهههش لههه السههامعون. وكانههت عظاتههه 
حتى ان الذين حضروها لم ينسوا ما دار فيها بل كانت خطبته تذكارا لههم فلهم يقهدروا علهى الهتكلم اال بخهوف واتفهق 
الجميع على ان فصاحة علي محمد ال يدانيها فصاحة وال يقدر ان يتصورها العقهل. وكهان ال يظههر فهي مكهان اال 

المهههؤمنين وامهههتأل منزلهههه مهههن الهههزوار فلهههم يكهههن تعليمهههه قاصهههرا علهههى المسهههاجد محاطههها بجمههههور غفيهههر مهههن األتبهههاع و 
والمدارس بل كان أيضا يجتمع عنده كل ليلة كثيرون من الخواص المعجبين به ليبين لهم األحكام، وكهان فهي بهدء 

د حتهى األمر جدليا أكثر منه تشريعيا وفي اجتماعاته السرية يكشف عن معضالت المسائل وهي فهي كهل يهوم تهزدا
خشهى أن تههؤول الهى قلههب اإلسهالم قلبهها تامها وتكههون بمثابههة مقدمهة لاليمههان الجديهد. واشههتغلت الهيئهة الدينيههة الجديههدة 

 .(11)واستعدت بجرأة لمكافحة كل شيء وضّحت باألنفس والنفائس بغيرة وحمية في سبيل األمر الجديد"
، ورد عــن 2712طبــوع فــي لنــدن ســنة ومــن كتــاب  اللمحــة  للســير الــدكتور فرانســيس يــون  هازبنــد الم

 -شخصية الباب، قال:
"وابتههدأ البههاب يجمههع حولهههه جماعههة مههن المتحمسهههين. واشههتهر بالبسههاطة الكليههة فهههي أخالقههه ولطافتههه وحسهههن 
منظههره وصههباحة محيههاه. وكههان النههاس يتههأثرون مههن سههعة علمههه وفصههاحة منطقههه ومههن كتاباتههه التههي ولههو كانههت فههي 

ان اإليههرانيين كههانوا أشههد النههاس إعجابهها بههها لبداعههة أسههلوبها وجمالههها، وكههان لههها تههأثير نظههر جوبينههو غيههر جليههة اال 
 .(11)عظيم في شيراز وبمجرد دخوله الجامع يمتلف وبمجرد تكلمه ينصتون"

 -أما الجريدة اآلسيوية، فذكرت عن الباب ايضا:
شههوات قهد أثهرت علهى السهامعين "وكانت اآلداب التي يحث عليها شاب في السن الذي تغلي فيه األههواء وال

مههن المتههدينين المتتبعههين لمطابقههة أقوالههه ألفعالههه فلههم يشههك أحههد فههي ورعههه، فكههان دائههم التههذكر وكثيههرا مهها يهههرب مههن 
 .(12)الجموع الذين كانوا يطلبونه من كل جهة"

جميههع  "وكههان السههيد بسههلوكه مثههاال أعلههى للملتفههين حولههه يسههتمعون لههه فههي وعظههه عههن المفاسههد الشههائعة فههي
الطبقهههات، فيحفظهههون أقوالهههه ويلقونهههها علهههى غيهههرهم ويصهههفونه بأنهههه معلهههم صهههادق يسهههلمون اليهههه مقاليهههدهم بهههدون أي 

 .(13)"احتراز
وورد عن أمر السيد علي محمد الباب أيضا على لسان الليدي شيل في كتابها  لمحات في حيـاة وعوائـد 

 -، قالت:2775الفرس  المطبوع في لندن سنة 
يعتقد ان األحكام البابية تتعطل من أثر ههذه اإلجهراءات الدمويهة فهنهاك فهي إيهران حركهة تجديهد  "وكان القليل

تحفههك طريقتههه فضههال عههن ان أحكامههه جاذبههة للطبههائع اإليرانيههة وموافقههة لههها. وانهههم )البههابيون( ولههو كههانوا قههد غلبههوا 
عن عدم إمكان محوها فانهها أخهذت فهي  ومكثوا في البالد مختفين فانه من الموثوق به ان أحكام دين الباب فضال

 .(14)"الزيادة يوما فيوم
 -وكتب السير فرنسيس يون  هازبند في كتابه  اللمحة  عن قوة تأثير دعوة الباب على أتباعه:

"ان حكايهة )البههاب( كمها يسههمي نفسههه الميهرزا علههي محمهد هههي حكايههة الشهجاعة الروحيههة التهي ال يصههل اليههها 
مة بالحوادث قد اشتعلت بها، فان شابا ليس من هيئهة اجتماعيهة كبهرى وال ههو مهتعلم وتنهوره )سوابهوا( وروحه المفع

الباطني يخترق حقائق األمور ويتعرف الحق ويتمسهك بهه بثبهات ويقهين ثهم يظههره للنهاس بالقنهاع تهام وبواسهطته يقنهع 
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فهي تهاريخ البشهرية حتهى ان  الناس انه هو المسيح ويجعلهم يتبعونه حتى ساعة المهوت ان ذلهك مهن أعجهب الوقهائع
سهوابهوا كهان يجهب ان يتأمهل فيههها. فكهان صهدق البهاب ال يتطههرق اليهه الشهك ألنهه سههلم بروحهه ألجهل معتقهده. والبههد 
وان يكون في دعوة أمره قهد أقنهع أرواح أتباعهه حتهى ضهحى آالف مهن النهاس أرواحههم ألجلهه وتبعهه اآلن فهي دينهه 

ي أثنهاء سهتة سهنوات بنبالهة مقصهده وجاذبيهة شخصهيته ان يهوحي الهى النهاس الماليين منهم. واذا كان شاب تمكن فه
مههن مختلههف األوسههاط مههن فقههراء وأغنيههاء ومتعلمههين وغيههر متعلمههين علههى السههواء باالعتقههاد فههي نفسههه وفههي أحكامههه 
ت حتى انهم يكونوا ثابتين في دينهم رغما عهن انههم مضهطهدون ويحكهم علهيهم باإلعهدام دون أي تحقيهق او إجهراءا

ويخنقهون وينشهرون ويطلهق علهيهم الرصهاص ويضهربون بالمههدافع. واذا كهان يتبعهه عهدد غفيهر مهن أربهاب المناصههب 
العالية في إيران والعراق وتركيا ومصر وهم ثابتون على عقيدتهم فان حياته تعد من الوقهائع العجيبهة التهي حصهلت 

 .(15)في المائة سنة الفارطة والتي تستحق النظر والدراسة"
ن االقتــراو الــذي قدمــه البــاب الــى الملــك للمثــول هــو وعلمــاء الــدين المســلمين فــي محضــره للمباهلــة وعــ

  -:25واثبات حجته وح يقة دعوته، جاء في  مقالة سائح  للبروفيسور براون صفحة 
"أرسهل البههاب خطابهها يطلههب فيهه مههن الحضههرة الملكيههة االجتمهاع واعههداد مجلههس ليظهههر فيهه أحقيههة أمههره وقههال 

 سيكون لذلك نتائج مفيدة".  انه
وذكر جوبينو في كتابه  الفلسفة واألديان في أواسط آسيا  بخصوص المباهلـة التـي طلـب البـاب عقـدها، 

  -واستعداده لتقديم رأسه ورسوس أتباعه إذا فشل في اثبات دعوته في محضره ومحضر العلماء، قال:
ابهه فهي نفهس الوقهت الهذي وصهلت فيهه خطابهات "ان علي محمد )الباب( كتب بنفسه الى البالط ووصهل خط

أعدائههه وبههدون ان يتعههرض للملههك، وبههالعكس طلههب منههه العههدل واإلنصههاف وأظهههر ان أخههالق العلمههاء تغيههرت فههي 
إيههران مههن زمههن بعيههد وفسههدت كمهها هههو معلههوم للجميههع. فلههم يقتصههر األمههر علههى فسههاد األخههالق بههل انههه بسههبب خطههأ 

فههي حالههة حرجههة وقريبهها مههن التالشههي بالكليههة بحيههث يتههرك النههاس فههي ظلمههات الكثيههرين مههن المفسههدين أصههبح الههدين 
حالكة... وذكر لهه ان هللا أمهره برسهالة خاصهة الصهالح ههذه المفاسهد وانهه ابتهدأ يوضهح ألههالي فهارس )ايهران( بهأن 

ر وههذا الدين الحق هو الترقي الظهاهر السهريع وانهه أخمهد جميهع مقاوميهه حتهى أصهبحوا فهي عجهز تهام أمهام الجمههو 
لم يكن سوى مقدمة وطلب من عظمة السلطان االذن له بالحضور للعاصمة مع تالميذه المشههورين وان يهيهف لهه 
مجلسهها للمنههاظرة مههع العلمههاء ومههع جميههع المههالوات فههي المملكههة وان يكههون ذلههك بحضههرة السههلطان والكبههراء والعامههة 

دقهم وأمههانتهم. وانههه سههوف يسههكتهم كمهها أسههكت وذكههر انههه متأكههد انههه سههيغلبهم ويخجلهههم ويبههرهن لههه علههى عههدم صهه
المههالوات مهههن الكبيههر والصهههغير مههن الهههذين قههاموا ضهههده وانههه اذا ال سهههمح هللا لههم يغلهههبهم فههي ههههذه المعمعههة فلهههيحكم 

 .(16)السلطان عليه بما يشير به ألنه مستعد ان يقدم رأسه ورأس أتباعه له"
الغطـاء  ألبـي الفضـل، وهـو مـن كبـار علمـاء وعـن سـرعة كتابـة البـاب بخـط يـده، جـاء فـي كتـاب  كشـف 

 -البهائية، قال:
"وذكههر فههي "كشههف الغطههاء": ان البههاب نطههق بمهها ال يقههل عههن ألفههين آيههة فههي تلههك المههرة وكانههت سههرعة نههزول 

 الوحي مدهشة في نظر السيد يحيى كما كان جمال اآليات وما أفعمت به من المعاني الدقيقة مدهشة أيضًا".
 -اريخ الجديد  عن رزارة كتابات علي محمد الباب، ما يلي:وجاء في كتاب  الت
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"وكانههت الجمههوع تهههرع لزيههارة البههاب مههن كههل مكههان وكههان عههدد الكتابههات واأللههواح التههي صههدرت مههن قلمههه فههي 
 .(17)تلك المدة عديدة بدرجة انها بلغت مائة ألف آية"

الجــزء األول العربــي يحتــوي علــى ويقـول البــاب عــن نفســه فــي الجـزء الثــاني مــن كتــاب البيــان الفارسـي )
 -، ما يلي:221رالبية أحكام شريعته( في الصفحة 

"ولقههد أعطههاه هللا مههن القههدرة وقههوة البيههان والبالغههة مهها اذا كتههب الكاتههب البههديع بكههل سههرعته يحصههل علههى مهها 
 يوازي القرآن في ظرف يومين وليلتين مما ينزل من معدن هذه الكلمات()مترجم(.

يـوم األسـماء  أو تفسـير سـورة يوسـف، وهـو أول الكتـب التـي كتبهـا البـاب بعـد اعالنـه وورد في كتاب  ق
 -دعوته، ما يلي:

"وال تقولوا كيف يكلم عن هللا من كهان فهي السهن علهى الحهق بهالحق خمسهة وعشهرونا، اسهمعوا فهورب السهماء 
بي قههد كهان عنههد هللا فههي أم الكتههاب واالرض إنهي عبههد هللا آتههاني البينههات مهن عنههد بقيههة هللا المنتظههر إمهامكم هههذا كتهها

بهههالحق علهههى الحهههق مسهههطورا وقهههد جعلنهههي هللا مباركههها أينمههها كنهههت وأوصهههاني بالصهههلوة والصهههبر مههها دمهههت فهههيكم علهههى 
 االرض حيا...".

وفـي  مقالــة سـائح  ذكــر المستشــرق بـراون ان البــاب قـال فــي الواحــد الثـاني مــن البـاب األول مــن كتــاب 
 البيان: 

ظههور سهدرة البهاب ليعتقهد بهدون تهردد فهي علهو وسهمو ديهن هللا ألنهه مهن شهخص مهر مهن "واذا تفكر أحد فهي 
حياته أربع وعشرون عاما وهو خال من العلوم التي تفقه فيها الكثيرون وتنزل عليهه اآليهات بهدون أي فكهر او تهردد 

سههائل العلميههة وفهي ظههرف خمهس سههاعات يكتهب ألههف آيهة مههن المناجهاة بههدون توقهف القلههم ويصهدر مههن التفاسهير والر 
ومن الحكمة العالية والتفهم للتوحيد اإللهي ممها يعجهز عهن فههم مضهامينه العلمهاء والفالسهفة. فهال شهك انهها صهادرة 

 .(18)جميعها من هللا )مترجم(
 -وورد عن حياة الباب في السجن للكاتب نقوالس في كتابه  السيد علي محمد الباب  قوله:

ة حياتهه فهي السهجن الهذي حهبس فيهه وكهان يتهألم منهه كثيهرًا وكهان ذلهك كمها "وقد أخبرنا الباب بنفسه عن كيفي
 هو مذكور في البيان ناتجًا من تشديد النظام اتباعا لألوامر اآلتية من وقت آلخر من طهران.

وجميع المؤرخين سواء من المسلمين او البابيين متفقون انه رغمها عهن األوامهر المشهددة بعهدم السهماح للبهاب 
بأحههد كانههت جمههوع التالميههذ واألتبههاع تهههرع لمقابلتههه فههي سههجنه وكههذلك كههان يفعههل غيههر المههؤمنين، وقههال  باالتصههال

 .(19)مؤلف كتاب المتنبئين. )وكان البابيون من كل الجهات يأتون الى أذربيجان للحج عند رئيسهم(
فــي تلــك  وعــن طريقــة محاجــة البــاب ومحاكمتــه القصــيرة فــي تبريــز مــن قبــل مجموعــة مــن علمــاء الــدين

 -المدينة وما دار من نقاش خاللها، كتب نقوالس:
"وإذ كههان الميههرزا محمههد حسههن متشههيعا بعقيههدة المههال صههدرا الفلسههفية سههأل البههاب: حسههنا اذا كنههت أنههت محمههد 
ففسهر لنهها ثههالث عجائههب تكفهي لإلقنههاع: )األولههى( طههي األرض، أي نقهل شههخص مههن مكههان معهين الههى آخههر يكههون 

عة يعتقدون ان اإلمام الجواد)ع( كهان يفضهل ههذه الطريقهة السههلة فهي األسهفار، ففهي غمضهة غاية في البعد، والشي
عهين يسهافر مهن المدينهة فهي بهالد العهرب الهى طههوس فهي خراسهان. )الثانيهة( حضهور شهخص معهين فهي وقهت واحههد 
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مهها ورد  فهي جملههة أمههاكن مختلفهة، كمهها كههان االمهام علههي)ع( يحضههر ضهيفًا علههى سههتين شهخص مختلفههين. )الثالثههة(
فههي الحههديث بههان السههماء تههدور بسههرعة أثنههاء حكههم الظههالم وأمهها أثنههاء حكههم اإلمههام تههدور بههبطء، فكيههف يكههون للسههماء 

 حركتان أحدهما سريعة واألخرى بطيئة وكيف كانت حركتها أيام بني أمية والعباسيين؟ 
دار سهخافة اعتقهادات علمهاء فهذه هي األسئلة التي وضعت أمام البهاب، وال أعلهق كثيهرًا ولكنهها تهدل علهى مقه

إيران وان العلم عندهم كان يرتكز مدة ألف سنة على مثل هذه األوهام، ومهما يكن من األمر فان االجتمهاع فهض 
 .(21)بالعالن ميعاد الغذاء واستعداد كل شخص بالرجوع الى منزله"

وما جوبه بـه مـن جمـوع ووصف جوبينو في كتابه  األديان والفلسفة في آسيا الوسطى  يوم إعدام الباب 
 -الناس، قال:

"وفي الصباح وفي وضح النههار فهتح رجهال حمهزة ميهرزا أبهواب السهجن وأخرجهوا البهاب ومعهه تلميهذاه وتأكهدوا 
مهن سههالمة السالسههل التههي كانههت علههى رقبتههه وأيديههه وزادوا عليههها طوقهها حديههديا لكههل واحههد وربطههوا فيههه حههبال طههويال 

( لكهههي يتسهههنى لكهههل شهههخص رؤيهههتهم وسهههاروا بههههم فهههي المدينهههة وههههم يهههؤذونهم. يمسهههك طرفهههه أحهههد الفراشهههين )الحهههرس
فههامتألت الشههوارع بالنههاس وأخههذوا يزحمههون أكتههاف بعضهههم الههبعض لرؤيههة الرجههل الههذي كثههر حولههه الكههالم وانتشههرت 
البابيههة وأنصههاف البابيههة مههن كههل الجهههات وأفرغههوا الجهههد فههي إظهههار شههعور اإلخههالص لسههيدهم. وتسههلل المحايههدون 

لفالسههفة والشههيخية والصههوفية مههن الموكههب مشههمئزين ورجعههوا الههى منههازلهم أو وقفههوا علههى أركههان الشههوارع يتههأملون وا
بتعجب وسكون وأما الغوغاء من العامة فكانوا يصيحون ويضجون ويعاملون الشهداء الثالثة بغايهة الغلظهة ولكهنهم 

سا مخالفا من بعض النهاس. وأخيهرا كهان المسهلمون كانوا مستعدين لتغيير رأيهم عند سنوح الفرصة اذا سمعوا إحسا
رؤساء ذلك اليوم اجترءوا على تعذيب المسجونين وكانوا يخوضون غمهار نطهاق الحهراس ليضهربوهم علهى وجهوههم 
وعلههى رؤوسهههم واذا رمههى طفههل قطعههة زجههاج فأصههابت البههاب او أحههد أصههحابه فههي وجههوههم كههان الحههراس والغوغههاء 

 .(21)"يضحكون ويقهقهون 
 -ب فالنتين شيرول في كتابه  المسألة الشرقية الوسطى  عن إعدام علي محمد الباب، أيضا:وكت

"وقههد تههوفي البههاب ال البابيههة. فلههم يكههن هههو األول وال اآلخههر فههي سلسههلة شهههداء أثبتههوا انههه فههي مملكههة كههاليران 
حيهاة ال يهزال نباضها بالحيهاة فيهها التي استولت عليها غرغرينة الفساد وانهزلت بداء عدم المبهاالة واالكتهراث ان دم ال

 .(22)ولو انها ال يساعدها شيء من األشياء"
وذكر بعض المـؤرخين وشـهود العيـان مـن الطـرفين االسـالمي والبـابي، حادثـة رريبـة وقعـت أثنـاء تنفيـذ 
حكم االعدام علـى البـاب ورفيقـه أنـيس، فـذكر ان عمليـة االعـدام تمـت مـرتين، حيـث اصـطف فـي المـرة األولـى 

بعمائة وخمســون جنــديا فــي ثالثــة صــفوف، كــل صــف مائتــان وخمســون جنــديا، انــبطح الصــف األول علــى ســ
بطــونهم، بينمــا جلــس الصــف الثــاني، أمــا الصــف الثالــث فقــد وقــف خلــف الجميــع، وحالمــا أعطــى الضــابط 

ف األمـامي، المسؤول األمر باطالق النار، أطلق الصف األخير النار أوال، تبعه الصف الجالس أمامه، ثـم الصـ
وذلــك تفاديــًا لــدخان البنــادق مــن حجــب الهــدف. فكانــت زوبعــة كبيــرة مــن دخــان البــارود مــ ت المكــان وحجبــت 
الرسيـة، وعنــد اجــالء الــدخان، وجـد الجنــد ان رفيــق البــاب ي ـف أمــامهم ســليما معــافى لـم يصــب بشــيء، بينمــا 

قـد تقطعـت وتفّتـت، وبعـد البحـث عـن البـاب، اختفى الباب من مسـرو االعـدام، أمـا الحبـال التـي أوثقوهمـا بهـا ف
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وجوده جالسا في نفس زنزانته يكمل حديثا لـم يتمـه مـع أحـد أتباعـه السـجناء قبـل عمليـة االعـدام. فكانـت هـذه 
الحادثــة الغريبــة ســببا فــي انســحاب الفرقــة األولــى ورفضــها إعــادة التنفيــذ، وإيمــان عــدد مــن الحضــور بــدعوة 

حضــار فرقـة اعــدام ثانيـة بــنفس العـدد الســابق بـدال عنهــا، وفـي هــذه المـرة كانــت البـاب، ممــا دفـع القائــد الـى ا
 االصابات مباشرة بحيث اختلط جسدا الهدفين معا.

وعـن وصــف حادثـة االختفــاء التـي حــدثت سـاعة االعــدام والتـي تكــاد تكـون أقــرب الـى المعجــزة، ورد فــي 
 -م، قال:2777كتاب  ديانة الباب  للمسيو هوارت المطبوع في باريس سنة 

"فارتفعهت ضوضهاء كبيهرة مهن الجمهوع المحتشهدة فهي تلهك اللحظهة. ذلهك ألنههم رأوا البهاب بعهد ان خلهص مههن 
الوثههاق تقههدم نحههوهم وهههو طليههق فأخههذ القههوم دهشههة عميقههة ألنهههم علمههوا انههه لههم يصههب وال برصاصههة واحههدة مههع ان 

وهللا يعلهم مهاذا حصهل فهي نفهس العسهكر مهن  الحبال الذي ربهط بهها قهد تقطعهت فكانهت ههذه الحادثهة معجهزة حقيقيهة
الفرقة المسيحية من التأثر والصداقة. وكان العسهكر ألجهل إخمهاد ثهورة الجمههور وضوضهائهم قهد اسهتعدوا لالعتقهاد 
في صحة الدين الذي يظهر منه مثل هذه اآليات فأظهروا لهم الحبال المتقطعة للداللة على عهدم صهحة المعجهزة. 

وا على الباب وربطوه مرة أخرى في الوثاق وفي ههذه المهرة حصهل اإلعهدام واسهتعادوا للعدالهة وفي الوقت نفسه قبض
اإلسالمية والقانون الديني حقوقهما. ولكن العوام الذين شاهدوا ههذا المنظهر بهأعينهم رجعهوا الهى بيهوتهم يبكهون وههم 

رجههال الهدين وان العههالم مهنغمس فههي معتقهدون ان البههاب غيهر مههذنب. ولهم يكههن خطهأه فههي نظهر العمههوم اال بالنسهبة ل
 .(23)جرائم ال يفهمها"

 -وعن المعجزة أيضا، كتب المسيو نقوالس في كتابه )السيد علي محمد الباب(، قال:
"ووقعهت حادثهة مهن الغرابهة بمكههان وههي فريهدة فهي تهاريخ الحههوادث. وههي ان الرصهاص قطهع الحبهال الموثههق 

 .(24)بأي خدش"بها ووقع الباب على قدميه بدون أن يصاب 

 -، أيضاً:973وجاء في نفس المصدر السابق صفحة 
"وباعجوبة خارقة للعادة لهم تمهس الرصهاص سهوى الحبهال والتهي كهان البهاب موثقها بهها فتفتتهت وأصهبح طليقها 

 .(25)وكانت ضجة كبيرة وصياح من جميع الجهات، وما كان يعلم أواًل سببها"
، من كتابه )السيد علي محمد البـاب(، 267، 102،105ات وكتب نقوالس عن المعجزة أيضا في الصفح

 -قال:
"وكهههان المسهههيحيون يعتقهههدون انهههه لهههو أراد ان ينهههزل السهههيد المسهههيح حيهههًا مهههن الصهههليب لفعهههل وان موتهههه كهههان 
برضائه وليتم النبوات. وكذلك كان الحهال للبهاب كمها يقهول البهابيون. فقهد تهوفي برضهائه ألن بموتهه نجهاة اإلنسهانية. 

ا الههذي يحكههي لنهها الكلمههات التههي قالههها البههاب وسههط الضوضههاء ومههن يعههرف ذلههك التههذكار الههذي حههرك روحههه فمههن ذ
الطيبة ومن الذي يعرف أسرار وفاته... وكانت الشناعة والقباحة والشرور واألكاذيب الصادرة من علمهاء الهدين قهد 

وكهم مهن مهرة أسهتوقفه األمهل فههي  ة.أثهارت روحهه الطهاهرة النقيهة فشهعر بضهرورة إصهالح عميهق فهي األخهالق العامه
تلك الثورة التي حركته إلنقاذ األحباء من نير التوحش والمشاق التي أثقلهت كاههل جميهع أههالي إيهران لمنفعهة طائفهة 
من المترفين... والمتمتعين مع ما وصهموا بهه ديهن الرسهول مهن العهار والخهزي فهزاد تحيهره واشهتد كربهه. وكهان يلزمهه 

تكلهم عنهها ههوريس ألجهل ان يغمهس رأسهه فهي بحهر مهن األوههام والضهغائن التهي كهان عليهه ان الثالث معادن التهي 
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يتحملها حتى الموت. وههذا مثهال مهن أمثلهة الشهجاعة المجيهدة الهذي أعطاهها لإلنسهانية ليتأملوهها وههذا برههان عظهيم 
نسهانية ولهها أسهلموا أجسهامهم على المحبة التي جلبها هؤالء األبطال الى مواطنيهم. فانهم ضحوا بأنفسهم ألجهل اإل

وأرواحهم وتحملوا اآلالم والتعذيب والحرمان واالستشهاد وختموا على معاهدة االخهوة العامهة بهدمائهم كعيسهى وفهدوا 
حيهاتهم إلعههالن حكههم الصههلح والسهالم والعدالههة ومحبههة الجميههع وكهانوا يعرفههون أكثههر مههن غيهرهم تلههك األخطههار التههي 

رؤوسههم ويعلمهون يقينها بهذلك الوهيك والحنهق الهذي يسهتوجبه التعصهب كمها ههو منتظهر. هددتهم والتهي تتابعهت علهى 
ولكن جميع هذه األمور المنتظرة لم تثنهم عن السير في الطريق الذي اعتزمهوا السهير فيهه رغمها عهن ذلهك ولهم يكهن 

ان يلتفتههوا الههى  للخههوف أي تههأثير علههى قلههوبهم ودخلههوا فههي ذلههك اآلتههون المتقههد وهههم علههى غايههة مههن السههكون وبههدون 
 .(26)"الوراء وهم متمالكون ألنفسهم

ومــن رســالة كتبهــا الشــاب محمــد علــي )أنــيس( الــذي أعــدم مــع البــاب، الــى أخيــه األكبــر، تتضــح درجــة 
اعتقاده بسيده واستعداده للتضحية بحياته في سبيله، جاء في  التاريخ الجديد ، لميرزا حسـين همـدان المتـرجم 

 -م، جاء:2772بروفيسور براون، والمطبوع في مطبعة جامعة كامبردج سنة عن الفارسية بواسطة ال
"والبرهان علهى صهدق وثبهات ههذا الرجهل الشهريف ظهاهر مهن خطهاب أرسهله مهن السهجن بخهط يهده الهى أخيهه 
قبل مقتله بهثالث أيهام او يهومين والخطهاب فهي حهوزة أ  المهذكور المهدعو مهال عبهد هللا مهن أههالي تبريهز وكهان ذلهك 

على خطاب األ  المذكور الذي طلب منه فيه الرجوع عن اإلخالص لههذا األمهر الهذي سهبب لهه السهجن الهذي ردا 
هو فيه. وفهي ههذا الخطهاب يبسهط السهجين )أنهيس( أوجهه عهذره. ولمها كهان ههو األ  األصهغر لهذلك حهرر الخطهاب 

مههد هللا انههي لههم أجههد خطههأ فههي بههاالحترام الههالزم وكههان مضههمون الخطههاب كهه التي: )هههو الههرحيم( يهها مههن هههو قبلتههي أح
أمههوري ولكههل مجتهههد نصههيب. أمهها مهها كتبههت لههي بههأن هههذا األمههر لههيس لههه آخههر فههأي أمههر اذا يكههون لههه آخههر وانهها لههم 
نأسهف لوقوعهه بهل حقها انها عهاجزون عهن شهكر ههذه النعمهة. وأقصهى مها فهي األمهر ههو ان أذبهح فهي سهبيل هللا. فهوا 

ولهن تقهدر التهدابير ان تمنهع المقهدور. فمها أراده هللا يكهون وال حهول وال قهوة  فرحي لذلك وان إرادة هللا نافذة في عبيده
اال باهلل. فيا عزيزي ان نهاية هذه الحياة الموت كل نفس ذائقهة المهوت. فهاذا شهاء هللا ونفهذ المقهدور الهذي أراده جهل 

. فسهامحني اذا قصهرت وعال ألجلي فاهلل خليفتي على أسرتي وانك تكون وصيا عليهم وتعمل معهم بمها يرضهي هللا
فههي واجههب االحتههرام او الحقههوق نحههو أ  أكبههر واطلههب لههي الغفههران مههن جميههع أهههل المنههزل واتركنههي لحراسههة هللا فهههو 

 .(26)نصيبي وهو خير الحافظين
وكتب جوبينو في كتابه  األديان والفلسفة في آسيا الوسطى  عـن خطـأ االعتقـاد بفشـل البابيـة مـن خـالل 

 -قتل الباب، قال:
"وإذ تهوفي رئهيس الديانهة الجديهدة. وتبعها لحسهاب الميهرزا تقهي خهان الهرئيس الهوزير اسهتتب األمهن فهي األرواح 
المنزعجهة علههى األقهل ولكههن الحكمههة السياسهية كانههت فههي ههذه الدفعههة مخطئهة فبههدال مههن إطفهاء النيههران زاد اشههتعالها 

وام الطائفهة واسهتمرار وجودهها ال يتوقهف علهى وجهوده بشدة. فاذا رجعنا الهى األحكهام التهي أتهى بهها البهاب نهرى ان د
بل بالعكس ما زالت مستمرة فهي طريقهها وآخهذة فهي الزيهادة ولهو كهان الهوزير الهرئيس يعلهم ههذه النقطهة األساسهية فهي 

 .(28)دين عدوه، لكان من الجائز انه ال يتعجل في إهالك الرجل الذي ال يهم وجوده من عدمه"
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ان من حضور الباب الى العاصمة والخشية مـن تـأثيره علـى الشـاه، جـاء فـي وعن خوف رئيس وزراء اير 
 - المجلة اآلسيوية :

"مع ذلك فقد جاء حساب رئيس الهوزراء مخطئها فهي خوفهه ان حضهور البهاب الهى طههران يحهدث اضهطرابات 
كيلهو مهن  31د جديدة وهذا ما كان يتوقع حصوله بسبب سوء ادارته وإتباع هواه فأصدر أمره للحهرس وههم علهى بعه

طهههران ان ال يحضههروا اليههها مههع أسههيرهم البههاب وان يسههيروا بههه الههى مههاكو وهههي التههي ظههن ان البههاب ال يقههدر فيههها 
 .(29)على أي عمل ألن أهلها يقاومون أي اضطراب نظرًا لما أوالهم من الحماية"

 -وكتب الكونت جوبينو عن أحوال أهل مدينة شيراز في تلك األيام ما يلي:
المهههالوات فهههي فههارس قهههد ضهههجروا وملهههوا ورأوا انهههم عهههاجزون عهههن إيقهههاف تيههار الحركهههة التهههي ههههددتهم  "وكههان

ولكنهم لم يكونوا هم وحدهم المخيرون بل ان السلطات المحلية في المدينة واألقاليم أيضا علمهوا ان األههالي الهذين 
لي شهههيراز هوائيهههون مسهههتهزئون كههانوا دائمههها يشهههقون عصهها الطاعهههة قهههد اصهههبحوا خههارجين عهههن قبضهههة يهههدهم الن أههها

مهرجون محبون للثورة والهياج ووقحون للغاية ولم يكونوا في وقت ما سلسهي االنقيهاد للدولهة القاجاريهة وكهانوا دائمها 
مصدر تعب للحكام فماذا يكون الحال بالنسبة لهؤالء الحكام اذا كان الرئيس الحقيقي للمدينة والهبالد والحكهم النافهذ 

ود الكل شاب صغير )الباب(. البتة ال يخضع ألحد منهم فهال تبهادل للمنفعهة بينهه وبيهنهم بهل انهه على الجميع ومعب
يعمهل السهتقالله وال يخشهى ان يهتهجم فهي كهل يهوم علههى مها ههو معهروف وثابهت مهن االصهول واألوضهاع المحترمههة 

مقصههودين بالههذات وبالتشههديد  والقويههة فههي المدينههة ومههع انههه فههي الحقيقههة والواقههع لههم يكههن الحكههام وال أربههاب السههلطة
عليهم من المصهلح الجديهد )البهاب( ولكهن لمها كهان قاسهيا علهى العلمهاء وأربهاب الهدين وال يلهين فيمها يخهتص بتشهديد 
النكير عليهم وزجرهم عن النهب والسلب لهذلك كهان مهن المشهكوك فيهه انهه فهي ذات يهوم ربمها يوجهه نظهره فيمها بعهد 

 .(31)"ذاك ان يوبخهم أيضا كما وبخ العلماء على ما لم يقدروا على سترهللحكام والموظفين. وال يحجم إذ 
 -، وهو أحد كتب الباب نفسه:52وورد في  البيان الفارسي  الجزء األول ص 

)انه في مسافة خمس ساعات ظهر منهه ألفها آيهة بسهرعة ال تكفهي إال لإلمهالء وبقهدر مها يكتهب الكاتهب ومهن 
 ( كم من الكتب أنزلت وانتشرت بين الناس منذ ابتداء الدعوة ل ن(. )ترجمة(.ذلك يمكن الحكم )إذا أمكن العد

 ، يقول: 221وفي الجزء الثاني من  البيان  صحيفة 
)ولقههد أعطههاه هللا مههن القههدرة وقههوة البيههان والبالغههة مهها اذا كتههب الكاتههب البههديع بكههل سههرعته يحصههل علههى مهها 

 من معدن هذه الكلمات(. )ترجمة(. يوازي القرآن في ظرف يومين وليلتين مما ينزل
 -وجاء عن سرعة كتابة الباب ما يلي:

"وكانههت الجمههوع تهههرع لزيههارة البههاب مههن كههل مكههان وكههان عههدد الكتابههات واأللههواح التههي صههدرت مههن قلمههه فههي 
 .(31)تلك المدة عديدة بدرجة انها بلغت نحو مائة ألف آية"
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 (2)نبذة مختصرة عن البابية
 

 .(2)علي محمد بن محمد رضا الملقب )الباب( (1)المؤسس: ميرزا
م( فـي مدينـة شــيراز )ايـران(، تـوفي والــده 2727اكتــوبر ) 10هجريـة، 2125م سـنة فـي األول مـن محــر  والدته:

 وهو طفل صغير.
 أيام. 5أشهر و  5عاما و  15عمره وقت إعالن الدعوة: 

 إيران. -مكان إعالن الدعوة: مدينة شيراز 
 نسبه: من نسل الرسول محمد بن عبد هللا)ص( أبًا وأمًا.

 هـ، وله ولد اسمه احمد، توفي وعمره سنة واحدة.2157الحالة االجتماعية: تزوج سنة 
 هـ(.2170جمادى األولى ) 5م الموافق 2755مايو سنة  12إعالن الدعوة: 

 (. قضى رالبيتها في السجن.2750-2755هـ )2177هـ حتى 2170مدة الدعوة: من سنة 
 تحصيله العلمي: درس في الكّتاب لمدة سنتين تقريبا حين كان عمره خمس سنوات.

 مهنته: تاجر في مدينة بوشهر.
ــى أهــم أحكــام  ــان( جــزئين )عربــي وفارســي( احتــوى عل ــاب )البي ــر مــن عشــرين كتابــا، أهمهــا كت ــه أكث كتبــه: ل

 شريعته، وله مجموعة كبيرة من األدعية والمناجاة.
ولـه  هـ، أعدم رميًا بالرصاص في مدينـة تبريـز2177شعبان  17م الموافق 2750تموز )يوليو( سنة  7وفاته: 
 سنة وبضعة شهور. 22من العمر 
 

هه( أعلن في إيران في مدينة شيراز شاب ينتسب الهى بيهت آل الرسهول محمهد)ص( 1261م )1844في سنة 
يههدعى السههيد علههي محمههد )البههاب( انههه المهههدي المنتظههر وانههه رسههول مههن هللا، وكههان عمههره آنههذاك خمههس وعشههرون 

م( فههي نفههس المدينههة، وتههوفي والههده السههيد محمههد رضهها 1819)هههه 1235سههنة. ولههد هههذا الشههاب فههي أول محههرم سههنة 
وهههو صههغير السههن فكفلههه خالههه الحههاج السههيد علههي ورعههاه وحههاول تعليمههه فأدخلههه الكتّههاب وكههان عمههره خمههس سههنوات 
ليتعلم مبادئ القراءة والكتابة والقرآن الكريم، لكن الشيخ عابد صاحب الكّتاب أرجعه الى خالهه وأوصهاه بهه وقهال لهه 

يختلههف عههن بقيههة األطفههال ومههن المحتمههل ان يكههون لههه شههأن كبيههر فههي المسههتقبل، فههاحتفك بههه فههي البيههت وأرعههاه  انههه
حتى يكبر. لكن الخال لم يصهّدق قهول المهال واعتقهد ان الصهبي قهد أخهل بنظهام الهدرس، فهأمره بهالعودة الهى الكتّهاب. 

لههنفس السههبب ومههع نفههس التوصههية، فقههرر  ولههم تمههض فتههرة بسههيطة حتههى أعههاد األسههتاذ الطفههل الههى الخههال مههرة أخههرى 
الخهال إشهراكه فهي التجهارة معهه. فسهافر الهى مينهاء بوشهههر وعمهره سهبعة عشهر عامها يتهاجر مهع خالهه فهي الخههردوات 
واشتهر في تلك المدينة بالتقوى واالستقامة وحسن السلوك الذي ال يظهر اال علهى قلهة مهن النهاس، ممها اكسهبه ثقهة 
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م ورزق بصههبي 1843انقضهاء عههدة سههنوات عهاد الشههاب الهى مدينههة شههيراز وتهزوج سههنة  مهن حولههه فهي المدينههة. بعههد
 اسمه احمد توفي وعمره سنة واحدة. 

 (4)كهههان أول المؤيهههدين للبهههاب رجهههل ديهههن يهههدعى المهههال حسهههين بشهههروئي مهههن أتبهههاع الشهههيخ أحمهههد االحسهههائي
وقههت ظهههوره فههي تلههك الفتههرة  )مؤسههس المههذهب الشههيخي( وضههمن مههن كههانوا يبحثههون عههن االمههام المنتظههر القتههراب

حسههب اعتقههادهم، فههأنزل البههاب فههي تلههك الليلههة تفسههير سههورة يوسههف بطريقههة أذهلههت المههال وأفقدتههه وعيههه عههدة مههرات، 
وكانت سرعة الكتابة كبيرة جدًا لدرجة أن حبر بداية الصفحات لم يجف بعد حتهى تكهون الصهفحة قهد ملئهت تمامهًا. 

مههات علهى شخصههه، ثهم تبعهه فههي ذلهك رفاقههه تالميهذ الشههيخ احمهد االحسههائي فه من بهه بعههد مشهاهدة تطههابق كهل العال
. بعد ايمان هذه المجموعة وكان عهددها ثمانيهة عشهر شهابا مهن طهالب الفقهه وعلمهاء الهدين (5)والسيد كاظم الرشتي

لهم تلتهق وكان مهن بيهنهم العالمهة الشهاعرة )قهّرة العهين( التهي  (6)اإلسالمي، أطلق عليهم سيدهم اسم )حروف الحي(
 -فهي: (2)بالباب حتى وقت اعدامها، أما أسماء تلك المجموعة

مال علي  - 4محمد باقر )ابن خاله(.  - 3محمد حسن )أخوه(.  - 2. (7)مال حسين بشروئي - 1
سيد حسين  - 7مال حسن بجستاني  - 6مال خدا بخش قوچاني )وسمي فيما بعد مال علي(  - 5البسطامي. 

مال جليل أرومي  - 11مال محمود خوئي  - 11سعيد هندي  - 9روضه خوان يزدي  ميرزا محمد - 8يزدي 
ميرزا هادي بن مال  - 15مال يوسف أردبيلي  - 14مال باقر تبريزي  - 13مال أحمد أبدال مراغه اى  - 12

 (.محمد علي )القدوس - 18قرة العين )الطاهرة(  - 17ميرزا محمد علي قزويني  - 16عبد الوهاب قزويني 
إدعى هذا الشاب انه )المهدي المنتظر( الهذي يترقهب ظههوره غالبيهة المسهلمين فهي آخهر الزمهان، وجهاء بعهدة 
كتب أهمها كتاب البيان المكّون من جهزئين األول باللغهة العربيهة ويعتبهر األسهاس فهي مجموعهة كتبهه ويحتهوي علهى 

ية مختلفة في التوحيهد والعقيهدة والالهيهات. ومهن كتبهه غالبية أحكام البابية والثاني باللغة الفارسية وتضمن آيات إله
 6الهههدالئل السهههبعة  5صهههحيفة بهههين الحههرمين  4قيهههوم األسههماء  3البيههان العربهههي  2البيهههان الفارسهههي  1 -:(8)العديههدة

 11الصهحيفة الجعفريهة  11الصهحيفة المخدوميهة  9كتهاب األسهماء  8تفسهير سهورة والعصهر  7تفسير سورة الكوثر 
 16الرسههالة الفقهيههة  15الرسههالة العدليههة  14الصههحيفة الرضههوية  13كتههاب بههنج شههأن  12عبههد العظههيم زيههارة شههاه 

رسهالة الفهروع  21تفسهير النبهوة الخاصهة  21لهوح الحروفهات  19سورة التوحيد  18كتاب الروح  17الرسالة الذهبية 
 . لوح لمحمد شاه ولوح لحاجي ميرزا أقاسي 23الخصائل السبع  22العدلية 
ادى الباب بأحكام جديدة متطورة تختلف بعضهها عمها فهي المجتمهع والفكهر اإلسهالمي، فه من بهه الكثيهر مهن ن

المسهههلمين فهههي إيهههران والعهههراق مهههن مختلهههف المهههذاهب بهههل وآمهههن بهههه بعهههض اليههههود وعلهههى الخصهههوص رجهههال الهههدين 
عة انتشهار دعهوة ههذا الشهاب واألحبهار. وعنهدما الحظهت القوتهان المتسهلطتان فهي ذلهك الوقهت )المدنيهة والدينيهة( سهر 

بههين النههاس، خشههي أفههراد العائلههة القاجاريههة الحاكمههة ورجههال الههدين مههن تغييههر حههال الدولههة الههى وضههع جديههد يجهلههون 
عواقبهه، دفعههم فهي ذلهك خشهيتهم علهى مصهالحهم، فاتفقهت ههذه القوتهان اللتهان تعتبهران أكبهر قوتهان فهي ذلهك الوقهت 

نهاء هههذه الفئههة الجديههدة وإطفههاء فكرههها. فقهاموا عليههها قههوم رجههل واحههد وبطشههوا )رجهال الههدين ورجههال السياسههة( علههى إف
بههها، يسههاندهم فههي حملههتهم مهها نشههروه مههن أفكههار مشههوهة ضههد الفئههة الجديههدة لوثههوا بههها أفكههار البسههطاء وشّوشههوا آراء 

ك الفتهههرة المتهههرددين. وكانهههت النتيجهههة قتهههل أكثهههر مهههن عشهههرين ألهههف نفهههس بأبشهههع الطهههرق التهههي اسهههتنبطتها أفكهههار تلههه
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المظلمههة، بههل زاد العههدد فيمهها بعههد نتيجههة اسههتمرار االضهههطهاد الههى ثالثههين ألههف، مههنهم مههن وضههعوا هههدفًا إلطهههالق 
الرصههاص بههين جمههوع المهههدفين ومههنهم مههن علههق بحبههل مههن قدميههه متأرجحههًا واسههتقبل بجسههده الرصههاص ومههنهم مههن 

ا حتهى تشهطرا جسهد الضهحية الهى نصهفين ومهنهم ربطت قدميه بشجرتين شّدتا لبعضهما ثم تركتا لتعودا الى مكانهمه
من قّطع بالفؤوس والحراب ومن سلخ جلهده وحّشهي تبنهًا ومهن قطعهت رؤوسههم ورفعهت علهى سهنان الرمهاح وتبودلهت 
كههههدايا بههههين المسهههؤولين فههههي أنحهههاء إيههههران ومهههن ذبحههههوا فهههوق أحضههههان أمههههاتهم وآبههههائهم ومهههن أحرقههههوا قبهههل او بعههههد 

ربهها، ومههنهم مههن أخرجههوا مههن قبههورهم وُمثههل بأجسههادهم، ومههن ثقبههت وحفههرت أجسههادهم استشهههادهم ومههن قّطعههوا إربههًا إ
وثبتت فيها الشموع الموقدة وسيقوا في الشوارع كالسهفن فهي ظلمهات الليهل، ومهن بتهرت أمشهاط أقهدامهم وأدخلهت فهي 

م علهى السههير الزيهت المغلهي لوقهف نزيفهها ثهم سهّمرت فهي أسههفلها حهدوات الخيهول وأجبهرتهم سهياط الجالديهن وعصهّيه
والهركض وسههط صهرخات المتفههرجين وضههحكاتهم. أمها مهها حصهل للنسههاء البابيههات، فمهنهن مههن أجبهرن علههى الطههالق 
من أزواجهن ليزوجن لغيرهم ومنهن من أحرقن ومن شهّوهن ومهن تهركن فهي أحهواض الميهاه عرايها وسهط بهرد الشهتاء 

نق عرايها بههين دقههات الطبههول وأصههوات المزاميههر القهارس ومههن علقههن علههى أعمههدة المشهانق ومههن دفههنق أحيههاء ومههن سههيق
واألبههواق بههين صههيحات السههكارى ورنههين الكههؤوس وغيههر ذلههك مههن الطههرق التههي ال يمكههن للقلههم أن يطههرح عههن وجهههه 
نقاب الحياء ليهذكره وال يمكهن لصهفحات الكتهاب ان تتجهرد عهن قهيم األدب واألخهالق لتحملهه، والتهي أثارتهها األحقهاد 

رق بين أ  وحبيب وصديق وقريب وجار وعزيز، وكبرت شهرارة الشهرور لتقسهم أفهراد العوائهل علهى الدفينة التي لم تف
نفسها والبيوت على أهلها فتقاتلوا. ولّما لم يجهد أصهحاب الفكهر الجديهد فرصهة للحيهاة بهين مهواطنيهم، حهاولوا الهدفاع 

مين وأعهههداد الجيهههوش وعهههدتها عهههن أنفسههههم فهههي األمهههاكن التهههي كهههان عهههددهم يسهههمح بهههذلك، لكهههن كثهههرة جمهههوع المههههاج
والوعههود الكاذبههة والحنههث بغههال  االيمههان علههى الكتههب المقدسههة كههل هههذه سههاعدت علههى استسههالمهم وذهبههوا جميعهها 
طعمة لسيوف خصومهم أما من كانوا قليلي العدد ويسكنون أمهاكن نائيهة، فههؤالء كهان حظههم أسهوأ مهن رفهاقهم، إذ 

رعة وقتلهوا ولهم يبهق مهن ذكهرهم أثهر اال مها سهجله المؤرخهون عهنهم. سهلت على مهاجميهم مهمة التخلص مهنهم بسه
 وفي النهاية كانت نتيجة المذبحة إخالء أرض إيران من أتباع الدين الجديد تقريبا. 

بعهد إعهالن البهاب ألمههره الجديهد وإيمهان حهروف الحههي الثمانيهة عشهر بهه، قههرر السهفر الهى مكهة ألداء فريضههة 
ل موسههم الحههج، واصههطحب معههه آخههر مههؤمن بههه مههن حههروف الحههي )المههال محمههد الحههج وإعههالن دعوتههه فيههها خههال

علههي(. وخههالل موسههم الحههج أعلههن البههاب لشههريف مكههة ولعامههة الحجههاج انههه القههائم الموعههود والمهههدي المنتظههر الههذي 
ينتظههره كههل المسههلمين. وبعههد إتمههام مراسههم الحههج، عههاد الههى مدينههة شههيراز ووجههد ان دعوتههه قههد انتشههرت بههين النههاس 

 ازدادت أعدادهم لتصل الى المئات واأللوف.و 
عنهههدما كبههههرت دعوتههههه وزاد شهههأنها بههههين النههههاس، وصههههل خبرهههها الههههى الملههههك، فحهههاول التقصههههي عنههههها ومعرفههههة 
حقيقتههها، فقههرر إرسههال أكبههر عههالم إسهههالمي يعتمههد عليههه فههي دولتههه لفحههص األمهههر وكههان اسههمه وحيههد للتحقههق مهههن 

ان الهههى شههيراز ليمههتحن الشهههاب ودعوتههه، وكههان خهههالل سههفره يرتهههب الموضههوع، فسههافر ههههذا الشههيخ الجليههل مهههن طهههر 
طريقههة المناقشههة ويسلسههل األسههئلة العويصههة التههي سههيطرحها عليههه. وعنههد وصههوله التقههى الشههاب فههي أول لقههاء لهمهها 
ودام حههوالي السههاعتين كههان فيههها الشههيخ وحيههد هههو المههتكلم والشههاب هههو المنصههت، فخههاض فههي مختلههف المواضههيع 

ميهههة والدينيهههة وصهههال وجهههال فهههي محضهههر الشهههاب بطريقهههة أشهههعرته بالخجهههل واالرتبهههاك رغهههم كبهههر سهههنه الفقهيهههة والعل
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وشهههرته، وشههعر فههي داخلههه )كمهها كتههب عههن ذلههك بنفسههه( انههه تمههادى فههي الكههالم، فقههام ليتههرك المكههان مسههرعا. وفههي 
ه اال فتههى صههغير اليههوم التههالي قههرر ان يههدخل فههي صههلب الموضههوع مباشههرة ويطههرح أسههئلته وينهههي النقههاش فمهها أمامهه

السهن، وعنهدما دخهل محضهر الشهاب أدرك لفهرط دهشهته انهه نسهي كهل مها عهزم علهى طرحهه مهن أسهئلة وطبهق عليهه 
الصمت ولم يستطع ان ينبس ببنت شفة في محضر مضيفه، فقام مضيفه بعهدما أدرك حالهة الشهيخ وههدأه وقهدم لهه 

أسههئلته التههي نسههيها بطريقههة سهههلة يسههيرة لههم  الشههاي. ولشههدة اسههتغراب وحيههد وجههد ان مضههيفه راح يجيههب علههى جميههع
يسمع بها من قبل، فقرر وهو في أشد حاالت االرتباك ان يلملم عباءتهه ويتهرك المكهان ويههرب بسهرعة الهى مسهكنه 
وهو يتساءل في نفسه ان كانت أجوبة الشاب هي من قبيل الصدفة أم ان هذا شيء مهن هللا؟ أمها فهي اليهوم الثالهث 

فههة مضههيفه، أدرك مههن أول نظههرة، قههوة شخصههية الشههاب غيههر العاديههة وعظمتههه، وفهههم ان مههن وعنههد أول دخولههه غر 
أمامه ليس كما كان يعتقد، وانتابه شعور بالضعف والهوهن خاصهة عنهد حصهول مها سهبق وقهرره مهع ذاتهه، فقهد قهال 

دا لقدراتهه الغيبيهة. لهو أنهزل ههذا الشهاب تفسهير سهورة قرآنيهة معينهة بهدون ان يسهأله او يخبهره عنهها فسهيكون ذلهك تأكيه
لههذلك وقههع علههى األرض بههين يههدي )البههاب( وأعلههن إيمانههه حههال نههزول التفسههير. ثههم أرسههل الههى الملههك رسههالة بيههد أحههد 
أتباعههه تقههول إنههي وجههدت الملههك الحقيقههي وال يمكننههي العههودة الههى سههابق عهههدي. وكههان إيمههان هههذا الشههيخ سههببا فههي 

 .(9)الى الدين الجديد استشهاده في النهاية بعد ان جذب آالف الناس
بعد عدة سنوات من بداية الدعوة ونتيجة لقيام ثالثة من الشبان البابيين بمحاولة غبية فاشهلة لالعتهداء علهى 
حيهاة ناصهر الهدين شهاه انتقامها لمقتهل مهوالهم. قامهت قيامهة أههل إيهران ضهدهم بمهؤازرة رجهال الهدين والدولهة فأبههادوهم 

ا. ولخضههوع أرض العهراق آنههذاك للحكههم العثمهاني ولقربههه مهن أرض إيههران ولوجههود جميعها فههي كهل أنحههاء الههبالد تقريبه
العتبات المقدسة لدى الشيعة فيه وجالية كبيرة من اإليرانيين المقيمين هنهاك، التجهأ بعهض مهن اسهتطاع الههرب مهن 

ى بغههداد فههي العههراق البههابيين مههن الههذين تخفههوا فههي سههواقي الميههاه وأقبيههة البيههوت وفههي الخرائههب والصههحارى والعههراء الهه
والضواحي القريبة منها هربًا من المذابح الجماعية، وهناك استطاعوا بعد فترة من التشهرد والتهردد والخهوف والتسهتر 
مههن ترتيهههب صههفوفهم تحهههت قيههادة أحهههد أبههرز رجهههال البابيههة الهههذي عههانى الكثيهههر مههن العهههذاب واالضههطهاد ومصهههادرة 

اءهللا(، الهذي نفهث فهيهم روح العقيهدة مهن جديهد ورّبهاهم تربيهة روحانيهة األموال والنفي والسجن، وهو حسين علي )به
فههي ظههروف قاسههية صههعبة، وخههالل أثنههي عشههر سههنة، اسههتطاع ان يعيههد هيكلههة أتبههاع البههاب ويعلههن لهههم انههه الرسههول 

اليهه  الثاني الذي يأتي بعد مبشره الباب والذي بشرت بهما معًا )حسهب قولهه( جميهع الكتهب السهماوية سهابقا، فانضهم
 غالبية البابيين وآمنوا بدعوته، وعرفوا فيما بعد باسم البهائيين.

بانتشهههار الهههدعوة البابيهههة، خهههاف رجهههال الهههدين مهههن اهتهههزاز مكهههانتهم وقهههرروا محاربتهههها والقضهههاء عليهههها، حتهههى 
 يوليهههو 9وصههلت أيههديهم الهههى نفههس البهههاب، فههأمروا بفتهههوى مههن كبهههار العلمههاء بالعدامهههه وكههان ذلهههك فههي مدينهههة تبريههز 

 م. 1851
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 الحواشي
 

 اقتبست رالبية معلومات هذا الفصل من كتاب تاريخ النبيل )مطالع األنوار( لمحمد نبيل زرندي بتصرف الكاتب. - 2
كلمة ميرزا تعني باللغة الفارسية )سّيد( داللة على االحترام اذا جاءت قبل االسم، أما اذا جاءت بعد االسـم فتعنـي انـه مـن  - 1

 األمراء.
(: لقب مؤسس البابيـة علـى محمـد الشـيرازي لـه كتـاب البيـان. مـات قتـيال. )كتـاب المنجـد فـي اللغـة 2750-2727الباب ) – 2

 .2762كانون الثاني  2بيروت في  –واألعالم( دار المشرق بيروت الطبعة الحادية والعشرين 
حساء من اقليم االحساء فـي الشـمال الشـرقي م( في بلدة اال2652مايو سنة  15 –ابريل  15هـ )2277ولد في رجب سنة  – 5

(. وتبعـا للمسـتر أ.ج. بـراون، ولـد 2من جزيرة العرب )انظـر مقالـة عـن الشـيخية للمؤلـف ا.ل.م. نقـوالس جـزء أول صـفحة 
سـنة،  72(. وكـان عمـره 125هـ )انظر مقالـة سـائح حاشـية إي صـفحة 2151هجرية وتوفي سنة  2256الشيخ احمد سنة 
مقبرة الب يع في المدينة المنورة، وراء حائط مرقد الرسول. ونقل جسده الى المدينة ودفن في مقبرة الب يع ووضع جسده في 

خلف حائط ال بة النبوية الى جهة الجنوب تحت ميزاب المحراب. ويقال ان هناك ايضا قبر فاطمة، امام بيت الحزن  صفحة 
جـزء  70ّدة بجـوار المدينـة  انظـر مقالـة فـي الشـيخية صـفحة من مقالة في الشـيخية . تـوفي فـي مكـان يـدعى الحـ 70-72

(. وتبعــا للمســتر إي.ج. بــراون، ولــد الشــيخ احمــد ســنة 1أول . ولــد شــيعيا ولــو ان أجــداده كــانو مــن أهــل الســنة )صــفحة 
 ما (. وكانت نسبته كما رواها نجله الشيخ عبد هللا125هـ )انظر مقالة سائح حاشية إي صفحة 2151هـ وتوفي سنة 2256

يلي: الشيخ احمد بن زين العابدين بن ابراهيم بن صقر بن ابراهيم بن ظاهر بن رمضان بن راشد بن دهيم بـن شـمروخ بـن 
جـزء أول تـأليف نقـوالس(. ان أخـ  عقائـد الشـيخ احمـد هـي كمـا يـأتي: )ان  2صولح )كتاب مقالة على الشيخية صـفحة 

فهم معاني بواطنه الكلية يقتضي معرفة العلوم ابتداء واالطالع عليها وألجل جميع العلوم والمعارف موجودة في القرآن وألجل 
ايضاو هذه العقيدة كان يستعمل طرقا حرفية في تفسـير الكتـاب، واجتهـد ان يطبـق عليـه جميـع أنـواع العلـوم المعروفـة فـي 

لسـادس فـي ترتيـب األئمـة وكـان دائـم العالم االسالمي، وكان يبدي احتراما زائدا ل ئمة وخاصة لالمام جعفر الصـادق وهـو ا
االقتباس من أقواله. وفيما يتعلق بأحوال اآلخرة وقيام األجساد، كان اعتقاده معدودا من الهرطقة، فقد قرر ان جسم االنسان 
ال  مكون من أجزاء متباينة مستمدة من الطبائع األربعة واألجسام التسعة السماوية، وأما الجسم الذي يقـوم فـي يـوم ال يامـة

يتكون اال من األجزاء السماوية. وأما الطبائع األربعة فانهـا تعـود الـى أصـلها بمجـرد الوفـاة. أمـا هـذا الجسـم الهرقـولي فهـو 
الذي يعود، وبسبب هذه اآلراء اعتبره بـاقي العلمـاء مبتـدعا واتهمـوه بأنـه يوافـق آراء المـال صـدرا أكبـر فيلسـوف ايرانـي فـي 

(. عـدد نقـوالس فـي 772-770صفحة  21م، مقالة عدد 2777لجمعية اآلسيوية الملكية سنة الزمن الحديث )انظر جريدة ا
 2كتابا مما كتبه الشيخ احمد ومن بينها ذكر أشهرها كما يأتي:  77كتاب مقالة عن الشيخية في الفصل الخامس نحوا من 

رسـالة الخاقانيـة جـواب فـتح علـي شـاه علـى ال 2شرو آية قل هو هللا أحـد  1شرو الزيارة على الجامعة الكبير للشيخ هادي 
جـواب الشـيخ موسـى البحـرين بخصـوص دعـوى صـاحب  5رسالة في األحالم  5سؤاله بخصوص امتياز القائم على أسالفه 

جواب المال  7في نعيم وجحيم الحياة االخرى  7جواب المال نهدي االستربادي في معرفة النفس  6جواب الصوفية  7الزمان 
ذكـر نقـوالس فـي مقدمتـه علـى كتـاب رسـالة فـي الشـيخية:  22فـي ال يامـة  20أحسـن الوسـائل للوصـول   علي أكبر في 

اقتبس اآلتي من األقوال التي تنسب للشيخ احمد مما قالـه للسـيد الرشـتي  ال يوجـد سـوى السـيد كـاظم الرشـتي الـذي يعـرف 
ظم الرشتي، فلقد تلقاها مني مباشرة وهي التـي تلقيتهـا مقصدي وال يقدر ان يفهمه أحد خالفه، فاطلبوا علومي من السيد كا

 من األئمة الذين تلقوها من رسول هللا)ص(. فهو وحده الذي يعرف مغزى كالمي .
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هـ في سن الستين من عمره. خص  نقوالس الفصل الثـاني مـن الجـزء الثـاني 2157توفي السيد كاظم في يوم عرفه سنة  – 5
 1شـرو الخطبـة التطنجيـة  2الماية وواحد وثالثين رسالة من رسائل السيد كاظم، وأهمهـا  من مقالة عن الشيخية في تعداد

دليل المتحيرين. ويقال أن رسـائله زادت  7في الهيئة  5أسرار شهادة اإلمام الحسين  5تفسير آية الكرسي  2شرو القصيدة 
بهو الموجود بقبـر أميـر المـؤمنين )علـي (. ودفن خلف شباك ال127رسالة )انظر مقالة سائح حاشية ي صفحة  200على 

بن أبي طالب(، وقد حفر عميقا ومائال في عمقه نحو مدخل فناء الحرم. وانتشرت عقائد السيد كاظم حـال حياتـه فـي جميـع 
 (.572صفحة  6جزء  2777أنحاء ايران، وكان له في العراق وحده مائة ألف مريد. )من الجريدة اآلسيوية سنة 

وجميعهم يكونون اسم )الحّي( ألنها  -الى حروف الحّي في البيان الفارسي )الواحد األول الباب الثاني( بقوله:يشبر الباب  – 7
أقرب األسماء الى هللا. وأما ريرهم فيهتدون بهداهم وأعمالهم المدلة، ألن هللا قد ابتدأ بهم في خلق البيان والـيهم يعـود هـذا 

ا منذ القدم ساجدين وسيكونون الى األبد سـاجدين أمـا عـرش السـماء )البيـان الفارسـي الخلق للبيان، فهم األنوار الذين كانو 
 (.15-15جزء أول صفحة 

وكانــت رحلــة   -وعن تأثير رحلة المال حسين بشروئي أول مؤمن بالديانة البابية في نشر دعوة الباب كتب نقوالس: - 6
ر ولكن في الوقت نفسه جلب ضغينة العلمـاء الرسـميين حتـى بشروئي في أصفهان نصرًا للباب وآمن العديدون من المشاهي

انه اضطر الى مغادرة المدينة وكان إيمان المال محمد تقي الهراتي وهو عالم من الطبقـة األولـى قـد أشـعل رضـبهم للنهايـة 
ن عظمـة خصوصًا وان هذا األخير كان ممتلئًا من الحماس وكان فـي كـل يـوم يصـعد المنبـر ويخاطـب النـاس بـدون سـتر عـ

الباب الذي كان أعطاه رتبة النائب الخاص عن اإلمام الثاني عشـر. )مـن كتـاب السـيد علـي محمـد البـاب لنقـوالس صـحيفة 
155 .) 
وكـان الزائــر )المـال حسـين( يزيــد فـي مـدة اقامتــه كلمـا أراد واحتـاج لعمــل  -وكتـب الكونـت جوبينــو عـن المـال حســين أيضـا: 

والبالد والقرى والجدال مع المالوات واظهار كتب الباب وتبليغ الدعوة. وكان الناس فـي كـل المحادثات والمقابالت في المدن 
مكان يستمعون له بفروغ صبر. ويبحثون عنه متعجبين ويستمعون له بلهف ويقبلون الدعوة بسهولة وخاصة في نيسـابور 

والمـاّل علـي الصـغير، وكـان أولهمـا مـن تالميـذ حيث قبل الدعوة اثنان من مشاهير العلماء وهما الماّل عبد الخـالق مـن يـزد 
الشيخ احمد االحسائي وكان عالما متضلعا في العلوم وله تأثير على النـاس وذا فصـاحة فـي المنطـق، وكـان الثـاني شـيخيًا 
ابر أيضا وذا أخالق صلبة وله اعتبار عظيم ويشغل وظيفة المجتهد االول في المدينة وأصبح االثنـان بابيـان. وكانـا مـن منـ

المساجد يصيحان بتنبؤات قاسية على اإلسالم وفي مدة األسابيع األولى ظـن العمـوم ان الـدين القـديم قـد زحـزو نهائيـًا. أمـا 
العلماء الذين تذمروا من تخلية رئيسهم خشوا من الخطابة العامة التي ما كانوا يقومون بها اال نادرًا فلم يشاسوا ان يظهروا 

المال حسين بشروئي الى مشهد وجد األهالي منقسـمين قسـمين فـي أمـره ووجـد العلمـاء متهيجـين  وولوا األدبار. ولما وصل
وقد عيل صبرهم وعزموا على اجراء مقاومة قوية للحملة التي وجهـت الـيهم. )مـن كتـاب األديـان والفلسـفة فـي أواسـط آسـيا 

 (.250 -227للكونت جوبينو صحيفة 
 ألف آية. 500ر000بيان الفارسي ان كتاباته ال تقل عن يقول الباب نفسه في إحدى فصول ال - 7
وكان السيد جعفر بعيدا عن معتقدات الشيخية والمال صدرا ومع ذلك فان حماسه المتوقد وأفكاره المستنيرة قد أخرجتـه مـن  - 7

ي مـن المعـاني مأزق الشيعة الضيق، فكان يفسـر األحاديـث بطريقـة تخـالف طريقـة أقرانـه ويـدعي انـه أختـرق السـبعين يعنـ
سـنة تقريبـا وأتـم دروسـه وجـاء  15الباطنية للقرآن... وكان نجله الذي على أثـره اجتـاز هـذه الصـعوبات قـد بلـغ مـن العمـر 

ليستقر في طهران وفيها اتصل قلبه بكل من اعتقد فيـه العظمـة واالمتيـاز وهـو الـذي اختيـر مـن الشـاه وأمـر ان يـذهب الـى 
م بقـدر مـا يســتطيع لـيعلم السـلطة المحليــة بالنتـائ  السياسـية التــي يمكـن اسـتنتاجها مــن شـيراز وان يتصـل بالبـاب ويســتعل

 (.277-276اإلصالو الذي يظهر عليه انه سيقلب وجه المملكة )من كتاب السيد علي محمد الباب لنقوالس صحيفة 
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ا السـيد يحيـى ولكـن الـذي زاد والحق يقال ان كتابة تفسير جديد على سورة عويصة بدون توقف قلم أده -وكتب نقوالس: 
في دهشته انه وجد في نفس التفسير ما كان يعتقده بنفسه واكتشفه بتأمالته في الثالث آيات وبذلك اتفق مـع المصـلح فـي 

 (.125تفسير كان يظن انه وحده المكتشف له وان ريره لم يطلع عليه )من كتاب السيد علي حمد الباب لنقوالس صحيفة 
 

 
 الفصل الخامس

 ّرة العين )الطاهرة( في سطورق
 

كانت هذه المقدمات والفصول ضرورية لتمهيد الدخول في موضوع الكتاب وألخذ فكرة واضحة عن قدرة 
وشجاعة هذه الشابة الشاعرة التي ظهرت في ذلك الزمان وفي تلك الظروف القاسية. كانت ذات بيان بليغ 

طرة سليمة وضمير منور واشتهرت بين أقرانها انها وقدرة واسعة وفصاحة ال تجارى، جميلة الوجه ذات ف
 معجزة زمانها وفريدة عصرها حتى ان بعض المنصفين من أعدائها اعترفوا لها بالفضل والعلم والكمال.

وألخذ فكرة واضحة عن قدرة وشجاعة هذه الشابة الشاعرة التي ظهرت في ذلك الزمان المبكر وفي تلك 
 -التالي:الظروف القاسية، يطرو السؤال 

لو ان امرأة في هذا اليوم ونحن نجتاز نهاية القرن العشرين ومع كل هذا التقدم والتطور العالمي، 
نهضت في مدينة النجف األشرف أو في كربالء المقدسة أو في جامعة األزهر أو حتى بين مباني الفاتيكان 

ف ونزعت عن وجهها الحجاب وطالبت أو بين أحبار اليهود، ونادت بدين جديد وأفكار جديدة، وخالفت العر 
 بتحرر المرأة وضرورة مساواة حقوقها مع الرجلا 

 فماذا سيكون شكل الرد عليها   
 نترك الجواب للقارئ الكريم.

 
. نسبة لجدتها والدة أبيها ولكن عائلتها (1)اسم هذه المرأة )فاطمة( بنت محمد صالح البارقاني القزويني

هه( في مدينة 1233م )1817 أن هذا االسم لم يستعمل فيما بعد. ولدت في سنة كانت تناديها )أم سلمه( اال
، ولّقبها بهاءهللا في مؤتمر بدشت )الطاهرة(، (3)لّقبها أستاذها السيد كاظم الرشتي )قرة العين( (.2)قزوين في ايران

)النقطة(، و)النقطة الجذبية(  وكانت تعرف بين أهلها به الزكية و)زرين تاج( أي ذات التاج الذهبي، ولّقبت أيضاً 
 وكذلك )قبسة نار محبة هللا( و )الورقة المنجذبة(.

والدها المال محمد صالح البارقاني )ولد وعّميها في مدينة بارقان( وهو مجتهد دين في مدينة قزوين، درس 
مرضية. عمها الكبير وتعلم في قزوين وقم واصفهان وكربالء له ثالثة أبناء، ولد وبنتان عبد الوهاب وفاطمة و 

هه 1263المال محمد تقي كبير مجتهدي مدينة قزوين وإمام الجمعة فيها، وهو عدو لدود للباب، مات قتاًل سنة 
ولّقب بالشهيد الثالث. عمها األصغر يدعى الحاج مال علي وأصبح فيما بعد شيخيًا ثم من أتباع الباب 

ال تقي وأصبح فيما بعد امام الجمعة في قزوين. أخوها المخلصين. تزوجت من ابن عمها المال محمد بن الم
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األكبر عبد الوهاب القزويني مجتهد وعالم دين، أختها األصغر مرضية عالمة وفاضلة معروفة تزوجت من أقا 
 ميرزا محمد علي بن الحاج مال عبد الوهاب مجتهد قزوين وكان لهما بنتًا واحدة.

ثالث عشرة سنة ثم انفصلت عنه بعد إيمانها بدعوة الباب تزوجت قّرة العين من ابن عمها وعمرها 
وعودتها من بغداد الى قزوين في ايران. لها ولدان وبنت، وهما الشيخ إسماعيل والشيخ اسحق وبنت اسمها 
ساره، هرب أوالدها من بيتهم بعد مقتل والدتهم بسبب معاملة والدهم القاسية، فذهب أحدهم الى النجف والثاني 

 ا من طهران، أما البنت فقد توفيت بعد فترة قصيرة من وفات والدتها.سكن قريب

اشتهرت بذكائها الخارق وفصاحتها وشجاعتها المطلقة وجمالها األخاذ وسعة علمها وإطالعها الواسع 
 بالدين اإلسالمي والقرآن والحديث والتفسير والفقه واللغة العربية واللغة الفارسية والشعر باللغتين.

ورجال الدين في طهران. وكانت في عنفوان  (4)هه( بأمر ناصر الدين شاه1268م )1852نقًا سنة قتلت خ
 الشباب وعمرها حوالي ستة وثالثون عاما.

جاء على لسان عبد البهاء نقال من كتاب  مقالة سائح في البابية والبهائية  المطبوع في مصر سنة 
 ي:، عن قّرة العين )الطاهرة( ما يل12صفحة  2712

)ومن أولئك نذكر السيدة الملقبة به )قّرة العين( ابنة الحاج مال صالح الفاضل القزويني العالم النحرير، 
ولقد كانت على ما هو المشهور ماهرة بارعة في فنون شتى وأدهشت وحيرت في المنطق والبيان عقول الفحول 

طالب الشيخ الجليل االحسائى )احمد زين الدين وكانت سفرًا جامعًا في الحديث والتفسير وآية باهرة في علوم وم
في العتبات العالية ثم فدت بروحها نصرة الباب عن  واقتبست المسائل اإللهية من السيد كاظم الرشتى االحسائى(

طيب خاطر ورضاء وكانت الجذوة الموقدة في المباحثة والمناظرة مع العلماء والفضالء ذربة اللسان صاحبة 
بيان في اثبات مطالبها، وشاع ذكرها وذاع خبرها وطار صيتها حتى امتألت قلوب العلماء فصاحة وبالغة وت

والعرفاء شوقًا الى استماع مقالها وتوقانًا الى الوقوف على قوة نظرها واستداللها، وهي ذات الذهن الوقاد 
االشكال عن دقائق  وصاحبة العرفان والوله واالنجذاب وفاقت وبرزت في غير مرة على رؤساء الجدل وكشفت

المسائل وعويصات المطالب، ومن غريب نبئها انه لما سجنت بطهران في بيت المحافك، اتفق إذ ذاك قيام 
إحدى العائالت بعرس في البيت المذكور دعي اليه نساء أعيان المدينة فحضرن، ففي لجة الفرح والمرح شرعت 

تبيان وسمعن منها ما قالت اندهشن بحيث ذهلن عن ذلك في البيان والتقرير فلما أن خاضت غمرة االفصاح وال
الفرح والمرح واستدرن حولها ولهين عن النغمات باستماع كلماتها واستغنين عن لطائف ذلك العرس بمشاهدة 
غرائبها واإلعجاب بعجائبها وال غرو فانها كانت داهية الدهر في التقرير وفتنة الكون في االحتجاج والتعبير، وما 

لخوف واليأس الى قلبها سبياًل، وال كان لنصائح المشفقين الناصحين لها تأثير عليها، وهي وان كانت من وجد ا
ربات الحجال لكنها فاقت فحول الرجال وفازت بقصب السبق في ميدان الكمال. وعضت بالنواجذ على االستقامة 

وذج كفاية فان التفاصيل تفضي الى الى أن أسلمت الروح في طهران بافتاء العلماء العظام. وفي هذا النم
 التطويل واالطناب(. )انتهى(.  

وكتب عنها الكاتب والمؤرخ العراقي عبد الرزاق الحسني في كتابه )البابيون والبهائيون( المطبوع في 
)رّوج دعواه هذا )الباب( بنت المال صالح البراقاني القزويني التي لّقبها  :61. جاء في صفحة 2756صيدا سنة 
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السيد كاظم الرشتي به " قّرة العين " وهي التي حملت عائلة السيد الرشتي الى ترويج خالفة السيد علي محمد 
 الباب وحملت هذا على تحمله لنفقات العائلة المذكورة وخدمات قرة العين له تواريخه غنية عن البيان(. 

  وكتب في تعليقه على مؤتمر بدشت:
مد )الباب( في قلعة ماكو وضرورة تحديد المبادىء الشرعية التي جاء بها )على أثر اعتقال السيد علي مح

من الديانة االسالمية عقد أقطاب البابية مؤتمرًا في )بيداء بدشت( وقد تناول المجتمعون البحث في هذين 
بابية األمرين الرئيسين: أوال، انقاذ الباب من اعتقاله ونقله الى مكان آمن. ثانيا، وضع حد فاصل بين ال

واالسالم. فلذا أصرت )الطاهرة( على وجوب افهام جميع األحباء واشعارهم بأن للقائم مقام المشّرع وحق التشريع 
وعلى وجوب الشروع فعال في اجراء بعض التغييرات كافطار رمضان ونحوه، وأما القدوس فانه وان كان على 

القدوس في مكانه قابضًا على سيفه المسلول وعلى  هذا الرأي اال انه كان متمسكًا بالعادات االسالمية وبقي
وجهه عالئم الغضب الشديد وكأنه ينتظر فرصة ليضرب الطاهرة الضربة القاضية، فلم يحركها منظره المهدد بل 
كان يعلو وجهها الكرامة والثقة التي ظهرت بها عند ابتداء دخولها أمام الجمع المحتشد... ووقفت مكانها 

 من هذا الجمع غير وجلة وال مهتمة بما حصل في قلوب أصحابها... )انتهى(وخاطبت الباقين 
من هذا يمكن اكتساب صورة مبسطة عن قوة وقدرة شخصية الطاهرة! والحقيقة ان هذه السيدة قامت 
بالكثير من األعمال التي عجز عنها الرجال بل انها تفوقت عليهم واستنكروا عليها جرأتها في كثير من المواقف، 
فمنهم من عارضها ومنهم من اشتكاها الى سيدها الباب ومنهم من انتقدها أو وقف ضدها ومنهم من بقي حائرًا 
ال يعرف ماذا يفعل أيكون معها أم ضدها أم ينتظر للنهاية حتى يرى ويحكم، ومنهم من وقف بجانبها وساندها 

 وفداها بحياته. 
 -ومن أعمالها البطولية التي انفردت بها:

حاججة والدها وعمها واثبات خطأ بعض أفكارهما أمام طالبهما وهي صغيرة السن ما زالت تتعلم م - 1
 في مدرستهما.

سفرها مع أختها مرضية وكانت متفقهة في أمور الدين أيضا، من قزوين في ايران الى كربالء في  - 2
 العراق وهما ما زالتا شابتان في العشرينات للبحث عن الموعود.

ها علماء الدين المسؤولين عن تصحيح أوراق أجوبة االمتحانات التي خاضتها للحصول على قال ل - 3
ان اتخذنا سبيل الحق واالنصاف فالنك أفقه وأفضل كثيرًا من جميع الطلبة في  -درجة دينية في مدينة كربالء:

 .مقام العلم والمعرفة، لكنه ال يوجد قانون ديني يقضي باعطاء درجة االجتهاد لألناث
 دّرست طالب السيد كاظم الرشتي من خلف ستار في كربالء بعد وفاته وقبل اعالن الباب دعوته. - 4
 من أوائل المؤمنين بدعوة الباب وكان تسلسلها السابع عشرة وضّمها الى حروف الحي. - 5
وبغداد  بدأت تعلن إيمانها بدون خوف وال تقّية من خالل عالقاتها وأشعارها ودروسها في كربالء - 6

 وقزوين وطهران.
أمرت بوقف اقامة مراسم العزاء السنوية بمناسبة استشهاد االمام الحسين)ع( في شهر عاشوراء في  - 7

بيت السيد كاظم الرشتي في كربالء حيث كانت تقيم في نفس البيت بعد وفاة صاحبه، وأمرت بدال عنها باظهار 
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ة مما أثار زوابع االعتراض من قبل رجال الدين في كربالء الفرح والسرور وبدلت المالبس السوداء بالملون
 ضدها.

دّرست البابية في بغداد في بيت محمد شبل وبيت مفتي بغداد محمود اآللوسي وكان لها معهما  - 8
 مناقشات طويلة، آمن بعدها األول بينما تردد الثاني حسب ما صّرح به شخصيًا.

 حول صحة الدعوة الجديدة. طلبت محاججة علماء الدين في بغداد - 9
رفضت العودة الى بيت الزوجية وفضلت االنفصال عن زوجها لسوء سلوكه وتباين عقيدتيهما مما  - 11

 أثار حقده الشديد، فحاول قتلها بالسم عدة مرات وهي سجينة.
كانت تظهر يديها وتكشف القناع عن صفحة وجهها أمام المؤمنين بدينها وتسترهما بحضور  - 11

 غرباء.ال
أخذت على عاتقها مهمة إعالن انفصال تعاليم الدين الجديد عن الديانة اإلسالمية في مؤتمر  - 12
 بدشت.

أعلنت ألول مرة مساواة حقوق المرأة مع الرجل في ذلك الزمان الموغل في التعصب وضرورة خروج  - 13
 النساء من كفنهن األسود.

 كانت أول قائدة لمجموعة من الرجال. - 14
 ذهبت الى الموت وقابلت جالدها بشجاعة نادرة خّلدها التاريخ. - 15
 قضت مجمل فترة إيمانها بالدين البابي محبوسة او سجينة او منفية. - 16
 

 الحواشي
 
وكان والدها حاجي ماّل صالح القزويني وأخوه الماّل تقي من كبار المجتهدين في ايران  -جاء في كتاب مطالع األنوار: - 2

المتبحرين في األحاديث اإلسالمية والمحترمين من العموم ومن جميع أهالي طهران وقزوين وريرها من كبار مدن ومن 
ايران. وكانت متزوجة بالماّل محمد بن الماّل تقي عمها ويسمونه الشيعة بالشهيد الثالث، ومع ان أسرتها كانت من باالسري 

 ظم الرشتي وتظهر محبتها واخالصها له.فانها بمفردها كانت تميل الى تعاليم السيد كا
م( امرأة قزوينية. اتقنت العربية والحديث والقرآن. قبلها علي محمد 2751وورد عنها في كتاب المنجد: قّرة العين )توفيت  

 )الباب( في مصاف أركان الديانة البابية. حوكمت وأعدمت.
كما سمعت، فلقد  2710م او 2727نية( انها ولدت حوالي سنة وذكرت مارثا روت في كتابها )الطاهرة أعظم امرأة ايرا - 1

أحرق الكتاب الذي سّجل تاريخ ميالدها مع ب ية كتبها ومالبسها في اليوم التالي لمقتلها. اال أن المؤرخين واألحفاد الذين 
 (.2710و  2726يعرفونها قد اتفقوا على انها ولدت بين )

بت له رسالة للدفاع عن تعاليم الشيخ احمد وقدمتها اليه، فأجابها السيد برسالة وللداللة على إعجابها بشخصيته كت - 2
مكتوبة بأرق العبارات وافتتحها بقوله )يا قرة عيني وفرو فؤادي(، ومنذ ذلك الوقت أطلق عليها اسم  قرة العين . )مطالع 

 األنوار(.
استغل أعوانه هذا السكوت وأمروا بقتلها. وكان قبل ذلك قد يقال ان ناصر الدين شاه لم يأمر بقتلها، بل التزم الصمت ف - 5

 )المترجم(. دعاها لتكون زوجته األولى في القصر، ولها في ذلك رد جميل سنأتي عليه.
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 الفصل السادس

 اعتناق قّرة العين للبابية
تيبها السابع عشر، يبدو من تاريخ حياة الطاهرة انها كانت من اوائل المؤمنين بالدعوة البابية، فقد كان تر 

وتشير جميع المصادر البابية ان حروف الحي الثمانية عشر آمنوا خالل فترة قليلة حال اعالن الباب دعوته الى 
المال حسين بشروئي. من هذا يتضح ان الطاهرة آمنت في بداية دعوة الباب وقتلت مع غالبية البابيين في 

ل تاريخ ايمانها يتضح انها حبست في البداية في كربالء في م. ومن خال2592المذبحة الكبرى في ايران سنة 
بيتها لمدة ثالثة شهور وكتب الحاكم رسالة الى الحكومة العثمانية يستفسر فيها عن كيفية التصرف معها بعد ان 
قام ضدها علماء الدين في كربالء والنجف ثم سفرت الى بغداد بعد ان تاخر وصول الرد ثم حبست أول االمر 

ثم جاء الرد من استنبول يقضي  (2)بغداد في بيت الشيخ محمد شبل ثم في بيت مفتي بغداد محمود اآللوسيفي 
بتسفيرها الى ايران باعتبارها تحمل الجنسية االيرانية فسافرت على عجل خالل يوم واحد مع جمع من مريديها 

تبلغ االمر الجديد في كل مدينة وقرية  من الشيو  ورجال الدين والماللي وعدد من النسوة وخالل الطريق كانت
تمر بها وعند وصولها الى مسقط رأسها قزوين حبست في بيت والدها ولم يكن يسمح لها بالخروج من غرفتها 
الى للوضوء وحيكت المؤامرات من قبل زوجها ووالده لتسميمها وقتلها وعندما ضاقت بها االمور والظروف 

، فكانت رحلة تهريبها عملية جريئة ملئت بالحذر والترقب. (2)الى العاصمة طهران القاسية انقذها بهاءهللا ونقلها
بعد فترة وجيزة قررت االنضمام الى أقطاب الدعوة البابية في مؤتمر بدشت فسافرت الى هناك ومكثت لمدة ثالثة 

تعاني من هجوم الغوغاء اسابيع نفذت خاللها دورا مهما بين كبار رجاالت البابية. بعد انتهاء المؤتمر سافرت ل
والعامة في القرى المحيطة بمكان المؤتمر وخالل عودتها الى طهران تم اعتقالها ونقلها لتحبس في بيت رئيس 
الشرطة لمدة قاربت على الثالث سنوات، تعرضت في بدايتها لعمليات التحقيق والسؤال والجواب حتى من قبل 

لى المحققين بكل سهولة ويسر بفضل علمها وفصاحتها صاحب البيت نفسه وكانت في كل مرة تتغلب ع
 وبراهينها القاطعة.

يقول عنها أخوها عبد الوهاب القزويني وهو رجل دين معروف في مدينته ورث العلم والمعرفة عن والده: 
رعبنا )نحن جميعا من اخوة وأوالد عم لم نكن نملك جرأة التكلم في محضرها ومناقشتها ابدًا، فمعلوماتها كانت ت

جميعا، وأي مسألة او رأي نبحث فيه او يصعب علينا كانت تفسره وتوضحه باالدلة والبراهين فورًا وبارقام 
الصفحات وأسماء الكتب وبدون تأمل وكأن جميع كتب القبل والبعد مفتوحة أمام عينها مما يشعرنا جميعا 

جلس خلف حجاب بينما كان عدد بالخجل وتلزمنا السكوت. وكانت تحضر مجالس درس والدها وعمها وت
الحضور يتراوح بين مائتين الى ثالثمائة طالب وعندما كانت تتكلم يستمع لها الجميع بمنتهى العجب وتوضح 
مسائل الدرس بصورة جلية واحيانا تثبت خطأ رأي والدها او عمها امام الحاضرين مما حدى بالعلماء المتعصبين 

لمها وقبول بعض نظرياتها، وأدى ذلك الى انتشار صيتها بين بقية المدن والمغرورين الى االعتراف بغزارة ع
 االيرانية االخرى على انها اعجوبة ومعجزة زمانها(.
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يمكن القول ان هذه الشابة تحملت من االضطهاد والمعاناة والعذاب واالهانة والضرب واالعتداء والتسفير 
ها دامت طوال عمر الديانة البابية، منذ اعالن الباب لدعوته والحجز والحبس، اضافة الى ان مدة حبسها واعتقال

م بسنتين، من هذا يتضح انها كانت عمودا مهما من اعمدة 2491م وحتى بعد استشهاده سنة 2411في سنة 
الدعوة ونجما ساطعا بين نجومه وقوة وحماسة ال تدانى، خاصة وانها عاشت في بالد ال تعطي للمرأة أي حق او 

مشاركة االجتماعية. لقد بزغت هذه الفريدة كالنيزك المشع في سماء تخلف ورجعية ايران في منتصف دور في ال
 القرن التاسع عشر. 

 -تقول المصادر البابية والبهائية ان ايمان الطاهرة بالرسالة البابية كان كالتالي:
اع المذهب الشيخي، وكان في نهاية العقد السادس من القرن الثالث عشر الهجري، كانت الطاهرة من اتب

هذا المذهب يدعو اتباعه الى االستعداد الستقبال ظهور القائم خالل فترة قصيرة جدا اعتمادا على معاني اآليات 
القرانية واالحاديث الشريفة واحاديث االئمة االطهار، وقد تحقق )حسب اعتقادهم( هذا الوعد في سنة الستين 

ينة شيراز انه القائم الموعود. وبما ان الطاهرة كانت تتوقع هذا الظهور مثل هه( عندما اعلن الباب في مد2221)
غيرها من علماء الديانات السابقة فقد آمنت بدعوته على الفور، وحصل ذلك من خالل طريقين، االول هو 

جيل احداها مشاهدتها لهيكل شاب في رؤيا لها اثناء نومها وهو يقرأ بعض اآليات واالدعية اللطيفة، فاسرعت لتس
حال استيقاظها قبل ان تنساها. وحدث ان قرأت بعد فترة نفس اآلية في كتاب تفسير سورة يوسف الذي انزله 
الباب اثناء اعالنه دعوته والذي احضره لها المال علي البسطامي احد حروف الحي، وعلى الفور آمنت بالرسالة 

لروحانية المرهفة شعرت بقرب وقت الظهور الجديد فكتبت الجديدة. والطريق الثاني هو انها ومن خالل حاستها ا
رسالة اعتراف بالرسالة الجديدة قبل ظهورها وارسلتها مع شقيق زوج اختها ممن استعدوا للسفر للبحث عن القائم 
الموعود بعد ان حان موعد ظهوره، وطلبت منه ان يسلم رسالتها اليه بمجرد ان يكتشف مكانه ويتعرف عليه. 

فقد استطاع الرسول بفضل الصالة والدعاء وممارسة الخلوة االربعينية واالستعداد الروحاني، العثور على  وبالفعل
القائم الموعود وااليمان به وكان المؤمن السادس عشر، ثم قّدم للباب رسالة اعتراف الطاهرة. فقبلها الباب ضمن 

ومما هو جدير بالذكر، ان اليهود والمسيحيين كانوا  اوائل المؤمنين به الثمانية عشر وكان تسلسلها السابع عشر.
ينتظرون في نفس الوقت وحسب التقويم الميالدي ذات الظهور، اال انهم اخطاوا في تقدير المكان فذهبوا الى 

 فلسطين واقاموا فيها ينتظرون عودة المسيح، وال زالت ابنيتهم قائمة هناك حتى االن.
خطا في اسم حامل رسالة الطاهرة الى الباب، حيث ذكر اسم المال ويبدو ان البروفيسور براون قد ا

حسين بشروئي بدال عن المال محمد علي القزويني في كتابه  التاريخ الجديد ، فقد ذكرت مارثا روت نقال 
 -عنه:

المال  انه بعد فترة التعبد التي قام بها االتباع، بدا العديد منهم في البحث عن القائم الموعود. وعندما همق 
حسين بشروئي بالسفر الى شيراز، قالت له الطاهرة بانه سيلتقي بالموعود، وطلبت من أخيها الروحاني هذا ان 
يبلغ المعلم الجديد والءها الشديد له ويسلمه الرسالة التي كتبتها. وعندما قابل المال حسين بشروئي ميرزا علي 

على الفور وقّدم له رسالة الطاهرة، ومن ساعتها قبلها الباب محمد في شيراز الذي اعلن انه هو الباب، امن به 
 .(3)كواحدة من اتباعه الثمانية عشر "حروف الحي"
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يبدو أن هناك فرق واضح بين زمن ارسال رسالتها الى الباب، وبين ساعة اعتناقها اليابية، فالرسالة 
ايران، بينما كان اعتناقها للبابية بعد ارسلت مع زوج أختها المال محمد علي قبل سفره للبحث عن الباب في 
 عودة المال علي البسطامي من ايران وتسليمها كتاب تفسير سورة يوسف.

ان الطاهرة قد ابلغت برسالة الباب بواسطة المال علي ) -يذكر صاحب كتاب كشف الغطاء، التالي:
 هه( بعد عودته من شيراز(.1261م )1844البسطامي الذي زار كربالء في سنة 

ويعتبر مؤرخ الديانة البابية نبيل زرندي أوثق مصدر بابي يطلعنا على بداية تاريخ ايمان الطاهرة في 
 -:75كتابه  مطالع االنوار  الفصل الثالث، حيث يقول في صفحة 

)لما علمت الطاهرة بسفر زوج اختها المدعو محمد علي من قزوين، سلمته خطابا مختوما وطلبت منه ان 
 ك الشخص الموعود الذي البد وان يقابله اثناء بحثه، وافهمته ان يقول له:يسلمه الى ذل
 وضياء طلعتك اجتلى  لمعات وجهك اشرقت  
 قلنـا بلى قلنـا بلـى  قـال ألسـت بربكـم  

وقد قابل مال محمد علي زوج اختها، الباب واقبل الى دعوته وسّلمه الخطاب واوصل اليه الرسالة، فأقرها 
روف الحّي. وكانت الوحيدة من بين حروف الحّي الثمانية عشر التي لم تقابل الباب، اال انها قد الباب ضمن ح

 شاهدته ببصيرتها الخفية الثاقبة.
ويقال... آمن مال علي البسطامي ايضا بالباب، ثم ارسل بعدها ليعود الى كربالء حامال البشارة، واخذ 

، وعندما قرأته الطاهرة وجدت بين صفحاته الدعاء الذي معه واحدا من كتب الباب ويدعى "احسن القصص"
سمعته في رؤياها. فغمرتها فرحة كبيرة النها تأكدت ساعتها تماما، ان ميرزا علي محمد الموجود في شيراز، انه 
هو الباب الجديد )المظهر االلهي(. ولقد قرأت الطاهرة الكتاب بتمعن ولهفة، وارسلت وراء مال علي البسطامي 

لته كثيرا عن الباب. ف منت وبدات على الفور بترجمة الكتاب الى الفارسية، وكذلك كتبت تعليقاتها الخاصة وسا
عن هذا الكتاب االول. كما انها كتبت بعض الكتب بالفارسية وأّلفت قصائد عن الباب ولقد نهضت بمحبة 

 خالصة لتنفيذ واجباتها المقدسة(. 
لوفاء  باللغة الفارسية فصال قصيرا خاصا عن قّرة العين )الطاهرة(. وكتب عبدالبهاء في كتابه  تذكرة ا

 -ومن بين العديد من نقاطه:
)ان بعض تالمذة السيد كاظم الرشتي بعد وفاة معلمهم ذهبوا الى مسجد الكوفة ليصوموا ويبتهلوا 

. وبقي االخرون ويتضرعوا لمدة اربعين يوما. وكان من بينهم المال حسين بشروئي والمال علي البسطامي
ينتظرون في كربالء ومن بينهم الطاهرة، فكانت تصوم وتتعبد خالل النهار، وفي المساء كانت تصلي وتدرس 
الكتب الدينية. ذات ليلة، شاهدت في رؤيا لها، شابا من الساللة النبوية واقفا في الهواء، ثم سجد وصلى، 

 تسجيلها عند استيقاظها. وسمعت احدى أدعيته وحفظتها عن ظهر قلب، ثم اسرعت ب
كان للطاهرة ولدان وبنت ولم يعترف منهم احد باالمر، وكانت درجة اطالعها وعلمها على شان ان والدها 
كان كثيرا ما يأسف ويقول: "لو كانت ولدا، لكانت أضاءت بيتي وخلفتني". وقد اطلعت على كتابات الشيخ احمد 

عير كتبا من مكتبته وتاخذها معها الى المنزل. وكان والدها وهي في منزل ابن عمها مال جواد وكانت تست
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يعارضها في اعمالها، وذات مرة اثناء محاوالته معها بعنف انتهرها وازدرى تعاليم الشيخ احمد، فلم تلتفت الطاهرة 
مقترنا  الى نصائح والدها واشتغلت بمكاتبة السيد كاظم سرا وهو الذي سّماها "قرة العين" وكان لقب "الطاهرة"

باسمها وقت ان كانت في "بدشت"، ووافق الباب على ذلك اللقب، وتركت قزوين الى كربالء أمال في لقاء السيد 
كاظم، ولكنها وصلت بعد وفاته بعشرة ايام، واجتمعت مع تالمذة المرحوم وقضت وقتها في العبادة والتضرع في 

ما كانت في تلك المدينة، رأت رؤيا وهو ان شابا سيدًا انتظار ظهور الموعود الذي اخبر عنه السيد كاظم، وبين
يلبس رداًء اسودًا وعمامة خضراء، ظهر لها في السماء وكان رافعا يده بالدعاء وتالوة آيات َكتبت احداها في 
دفترها، ولما استيقظت تاثرت من الرؤيا العجيبة، ولما وصلها فيما بعد كتاب أحسن القصص وهو تفسير الباب 

يوسف، وجدت لفرط سرورها اآلية التي سمعتها في الرؤيا مكتوبة. وكان ذلك الكشف مؤيدا لها في لسورة 
تصديق الدعوة الجديدة واخذت على نفسها ترجمة احسن القصص الى الفارسية وبذلت أقصى جهدها في نشره 

ها من االختالط بالعامة، وتفسيره. وكان منزلها في كربالء محاطا بالحرس الذين عينهم الحاكم لمراقبتها ومنع
ومن كربالء سافرت الى بغداد ومكثت مدة في منزل الشيخ محمد شبل ثم ُنقلت من منزله الى منزل اخر، واخيرا 

 ُنقلت الى منزل المفتي وفيه مكثت ثالثة اشهر(.
 -وكتب عنها المؤرخ نقوالس في كتابه  السيد علي محمد الباب :

وبدال من ، ت تدعى زرين تاج )أي التاج الذهبي( جّذابة منذ صباهاوكان من بين ذرية المال صالح بن
كانت تمضي اغلب اوقاتها في استماع المحادثات الدينية في اسرتها، وتمكنت بذكائها  ،صرف وقتها في اللعب

من حل مشكالت العلوم الدينية وتجادل في امهات المسائل العويصة. اما االحاديث فقد اجادتها. ولم يخف 
ها وانتشر وذاع صيتها في المدينة وكان مواطنوها يعتبرونها آية في الدين ولم تكن كذلك فحسب بل آية في سرّ 

 العلوم والمعارف وآية في الجمال، واصبح يتالال من وجهها شعاع نور الجمال حتى دعوها به )ُقّرة العين(. 
ده يحكي بنفسه: )اننا جميعا من اخوة وكان اخوها عبد الوهاب القزويني الذي ورث العلم والشهرة من وال

واوالد عم، ما كنا نقدر ان نتكلم في حضرتها، الن علمها كان يرعبنا واذا تصادف وتكلمنا عن مسألة فانها 
 كانت تتكلم عنها بكل وضوح واتقان على البداهة حتى نعلم اننا أخطأنا السبيل ونتركها ونحن متحيرون(. 

ا في نفس البهو الذي كان يجتمع فيه من التالميذ ما ينوف عن مائتين وكانت تحضر دروس والدها وعمه
او ثالثمائة تلميذ، ولكنها كانت تحتجب وراء ستار. وكانت كثيرا ما تدحض ادلة هذين العالمين في بعض 
المسائل دينية. وزادت شهرتها في االوساط العلمية في فارس. وكان العديدون من علمائها ال يحجمون عن ان 

تبعوها في كثير من ارائها، ومع ذلك كان من رأي اهل الشيعة ان االسالم ال يجعل للمرأة مقاما في شيء اال ي
للوالدة، فهي ال تفضل عن الحيوان في شيء. وقد تزوجت وهي صغيرة السن بابن عمها محمد قزويني الذي 

ضرت دروس السيد كاظم الرشتي، كان امام الجمعة في المدينة، ثم سافرت الى كربالء فيما بعد، وهناك ح
وكانت موافقة على اراء معلمها النها وجدتها منطبقة على ارائها وافكارها. وبذلك اصبحت قزوين مركز العقائد 
الشيخية. وكانت كما سنرى فيما بعد حادة الفهم سليمة الفكر بعيدة النظر هادئة الخلق وذات شجاعة فائقة. وقد 

َعهتهُه يتكلم عند عودته من قزوين. واشتد اعجابها بما أدى مجموع اجتهادها الى اال شتغال بمسالة الباب. وَسمِّ
تعلمته من ذلك حتى انها واصلت الكتابة مع ذلك المصلح وليقينها فيه اشهرت ايمانها. فقامت لذلك قيامة 
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بهذه الضاللة الخطرة. العلماء واشتد حنقهم وحاول زوجها ووالدها واخوتها عبثا التاثير عليها كي ترفض التمسك 
 .(1)ولكنها لم تقبل ولم تتزعزع واعلنت دينها الجديد بكل قوة

ويبدو ان صاحب كتاب كشف الغطاء قد اعتبر المال علي البسطامي هو مبلغها االول باعتباره اول من 
 -:72سلمها كتاب الباب  تفسير سورة يوسف ، فقد جاء في صفحة 

 هه بعد عودته من شيراز(.1261علي البسطامي الذي زار كربالء سنة )ُبلغت الطاهرة الرسالة من مال 
 -وكتبت مس مارثا روت في كتابها )الطاهرة اعظم امرأة ايرانية( باللغة االنكليزية ما ترجمته:

وبما  اشتهرت الطاهرة ايضا باسم "قرة العين"، وهي اشهر امرأة في تاريخ ايران وستبقى ذكراها الى االبد.
رت خالل القارات الخمس، فقد شاهدت كيف ان حياتها أثرت في النساء والرجال في كل انحاء العالم. انني ساف

والحظت كيف ان قصائدها يلتمسها العلماء في كل بلد، واعلم ايضا ان من بين البهائيين من يتخذ حياة الطاهرة 
من وقت سماعها عن ظهور الباب الى  مثاال ساميا يبتغي الوصول اليه، مع ان الفترة كانت اقل من تسع سنوات

زمن شهادتها بسبب محبتها لحقيقته، اال ان حياتها الرائعة بقيت منذ ذلك الحين تبدو لنا في كل يوم مثل "معلم 
 حّي ". 

تصور في ذهنك واحدة من أجمل شابات ايران، عبقرية، شاعرة، أعلم علماء عصرها في القران والحديث، 
عة في الفقه واالدب، وابنة أعظم وأعلى مجتهد ديني في المقاطعة، غنية جدا، تتمتع تصورها ابنة عائلة ضلي

 بمكانة اجتماعية رفيعة، تعيش في قصر فخم جدا، متميزة بين رفيقاتها الشابات بشجاعتها غير المحدودة.
حوارّية لرسول، هنا تصور ماذا يعني هذا بالنسبة المرأة شابة مثلها ما زالت في العشرينات، لتقف كأول امرأة 

 يمكنك ان تفهم هذه الحكاية.
لهذه المرأة االيرانية الشابة قوة عميقة جدا، وتعرف هذه الَمَلَكة بالبصيرة الثانية. الحظت دائما في التاريخ 
ان أولياء هللا قادرون على التنبؤ بمستقبل األحداث! وتساءلت مع نفسي في بعض األحيان، هل كانت الطاهرة 

"يا الهي، أهب حياتي لتثبيت هذا الدين بين البشر". وهل كانت بحاجة أيضا  -بما فيه الكفاية لتقول:لّماحة 
لتتدرب على االشتياق الى تقديم حياتها كشهيدة لخدمة هذا الظهور العالمي الجديد؟ من المؤكد اننا نعلم انها في 

ن اتباع الباب. فلقد كتبت في احدى قصائدها اول انبهارها الروحاني المتالق، شعرت بمسئولية كونها واحدة م
 االولى: "شاهدت على بوابة قلبي اثر وخيام فاجعتي!"

لقد ذهبت الى البيت التاريخي لتلك المرأة الشابة الشهيرة. كان مكانا كبيرا جميال بنوافذ مزخرفة، ويبدو انه 
عني احد اقربائها على جناح السيدات كان في زمانه من اجمل المساكن في مناطق ايران في تلك االنحاء. اطل

في القصر حيث ولدت الطاهرة، ثم اخذني الى مكتبة جميلة رائعة في الطابق الثاني حيث كانت الطفلة الصغيرة 
تجلس للقراءة، الصبية التي اصبحت فيما بعد شاعرة واول شهيدة في اسيا الوسطى من اجل تثهقيف ومساواة 

لى السجن والقبو للقصر العظيم حيث سجن الوالد ابنته، لكن القريب قال بلطف: المرأة ونزع الحجاب! اطلعني ع
ان والد الطاهرة كان يحب ابنته الموهوبة رغم انه كان يختلف معها بشدة في المعتقدات الدينية، ولقد سجنها في 

ائها الى البابية المكروهة، بيته الخاص محاوال حمايتها من وحشية اولئك الذين كانوا مستعدين لكّيها بالسيا  النتم
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لكنه حتى هو، لم يستطع حمايتها، فلقد جاءوا واخذوها بعيدا الى سجن المدينة. ولقد ذكر لي ان والدته هي 
 االخت الصغرى للطاهرة.

تذكرت العديد من االحداث التي اخبرني بها هذا القريب عن الطاهرة، وكتبت كذلك بعناية كل ما قاله لي 
ن عنها، فاقدمه لكم رغم اختالف التفاصيل، اال ان االحداث ُتظهر نفس النور المشرق عن هذه احفاد البهائيي

 المرأة البهائية االولى، "حضرة الطاهرة"!
عندما كانت طفلة صغيرة كانت ذكية جدا، وكانت متشوقة جدا للمعرفة والعلم وتحفك دروسها التي كان 

ن اكبر العلماء والمجتهدين في ايران، وفي النهاية خصص معلما والدها يعلمها اياها بسرعة، حيث انه كان م
خاصا لها. كان ذلك شيئا غير عادي بالنسبة للبنات في ذلك الوقت، فلم يكن لهن حظا من الثقافة انذاك. وقد 
فاقت اخوتها في تقدمها واجتهادها، واجتازت اختبارات صعبة في دراسة العلوم الدينية. لقد كان القليل من 

لرجال في زمانها يعرفون معاني القران والحديث والقوانين االسالمية مثلما كانت تعرف هي. وبسبب كونها امرأة، ا
لم يمنحوها درجة )مجتهد دين( التي كانت تستحقها بجدارة. وكان والدها يردد بحسرة دائما: "من المؤسف انها لم 

 مبراطورية المشهورين".تولد ذكرا. واال لكانت قد احتلت مكانتي بين علماء اال
اسم والدها الحاج مال صالح، له اخوين يدعى الكبير منهما الحاج مال محمد تقي وهو عدو لدود للباب، 
واالصغر يدعى الحاج مال علي، واصبح فيما بعد من اتباع الباب المخلصين. ُزوجت الطاهرة الى ابن عمها 

اما، ويقول بعض المؤرخين، انها كانت في الثالثة عشر من مال محمد ابن مال تقي عندما كانت صغيرة السن تم
 عمرها عندما تزوجت. 

"ان عمرها كان ثالث عشرة سنة عندما تزوجت، وكان لها ثالثة  -وقال لي سليلها في طهران ايضا:
اطفال، ولدين وبنت، وبعد مدة من استشهاد والدتهم، هرب هؤالء االطفال من بيتهم بسبب معاملة والدهم 

قاسية، فذهب احد االوالد الى النجف، واالخر جاء ليسكن قريبا من طهران، وتوفيت البنت بعد زمن قصير من ال
 وفاة والدتها".

كانت الطاهرة منذ نعومة اظفارها شغوفة بدراسة علوم الدين، وذات يوم عندما كانت في زيارة الى بيت 
العالمين الكبيرين الشيخ احمد االحسائي وتلميذه السيد  ابن اخي مال جواد، اكتشفت في مكتبته مؤلفات كتبت بقلم

 كاظم الرشتي. وبعد تصحفها انجذبت بشدة لهذه الكتب وطلبت استعارتها الى بيتها لدراستها.
اخبرني بعض اقرباء الطاهرة انها عاشت معظم حياتها في بيت ابيها حتى بعد زواجها وكانت مع والدتها 

ن لها غرفة في بيت زوجها وفيها بعض المخطوطات واالوراق التي لم تحرق بعد دائما حتى بدات اسفارها. كا
وفاتها. كان ابن خالها صاحب البيت، كارهًا جدًا العارتها تلك الكتب في ذلك اليوم، النه قال لها: "ان شاهدك 

لمفكرّين الحديثين". والدك وانت تقرأين هذه الكتب في بيتك، فسيثور بشدة لذلك، فهو من المعارضين جدا لهذين ا
 وعلى كل حال، فقد اقنعته الطاهرة باستعارة الكتب واخذتها الى بيت ابيها حيث قامت بدراستها بعناية. 

كانت الطاهرة ما تزال طفلة في ذلك الوقت عندما اعتادت سماع والدها وعمها يستنكرون اعتقادات الشيخ 
والدي وعمي على خطا". فاجابوا عليها: "اقراي كتبنا  االحسائي، وذات مرة قالت: "ان الشيخ على حق، وان

 ومؤلفاتنا، فنحن اكثر علما من الشيخ االحسائي".
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لقد اخذت الطاهرة كل الكتب التي تمكنت من العثور عليها حول تعاليم الشيخ احمد االحسائي من مكتبة 
لسيد كاظم رئيس الطائفة الشيخية ابن خالها، وطلبت ايضا كتابات السيد كاظم الرشتي ودرستها. ولقد اصبح ا

بعد وفاة استاذه الشيخ احمد االحسائي. ومن المهم معرفة شيء عن افكار هذين القائدين العظيمين في تلك 
الفترة، النهما فعال مثل ما فعل يوحنا المعمدان عندما اعلن عن قدوم السيد المسيح، وكذلك الشيخ احمد والسيد 

 .في القريب العاجل كاظم، فقد بشرا بقدوم الباب
لقد تراسلت الطاهرة، تلك المرأة الشابة القزوينية مع السيد كاظم الرشتي لبعض الوقت، وكانت المراسالت 
بين االثنين تتم عن طريق عمها االصغر الحاج مال علي، وسالته العديد من االسئلة العميقة عن الدين، وبسبب 

 نه هو الذي اعطاها لقب "قّرة العين".ما تتمتع به من ادراك عظيم وصفات مثلى، فا
حاولت هذه التلميذة توضيح هذه التعاليم الجديدة لوالدها، لكنه كان يوبخها دائما. وقالت له انها قد وجدت 
العديد من المعاني في هذه الكتابات المستندة الى مفاهيم القران واالفكار االسالمية. وفي النهاية قالت لوالدها: 

يا من هذه المزايا فيك او في عمي تقي". وحاولت ان توضح له حقيقة البعث والوعود االلهية "اني ال ارى ا
وظهور الموعود، لكنه كان يعارض كل هذه االفكار. ذات ليلة، ذكرت الطاهرة احد اقوال االمام جعفر الصادق 

فقالت له تنبهه: "يا ابتي..  اسنادا لدعواها. وبمجرد ان سمع والدها ذلك ثار غضبا وراح يسخر من هذا الحديث.
انك تنتقد قول االمام!" بعد ذلك امتنعت عن الحديث في امور الدين مع والدها، اال انها كانت دائمة االستفاضة 

 والسؤال من السيد كاظم الرشتي في كربالء بواسطة المراسلة.
ال يوجد لها ال صورة  ان الصورة الوحيدة التي يمكن الحصول عليها للطاهرة، هي صورة روحانية، اذ

فوتوغرافية وال زيتية، وهذا ما قاله لي اقرباؤها. ولقد رسم الفنانون صورا عديدة لها، اال انها لم تكن من الواقع، 
بل من تصورهم. في تلك االيام، كانت تفكر فقط بظهور المعلم الجديد للعالم، ولقد ذكرت لعمها انها ترغب ان 

هوره. لم يدرك احد مثلها وضع ايران المزري وكم كانت حقوق المرأة مسلوبة بسبب تكون اول امرأة تخدمه عند ظ
التعصب الشديد السائد في ايران. وقالت ذات مرة لعمها المال علي: "اه.. متى ياتي ذلك اليوم الذي تنزل فيه 

ن اجل بنات قوانين جديدة على االرض! انني ساكون اول من يتبع تلك التعاليم الجديدة وسافدي نفسي م
 جنسي!"

، قدمت صورة واضحة عن الطاهرة، وجاءت 565صفحة  6م الجزء 2777في الجريدة االسيوية لسنة 
  -الترجمة كاالتي:

)كيف المرأة مخلوقة ضعيفة جدا في ايران، وبالتحديد في مدينة قزوين، حيث يحتل رجال الدين مثل ذلك 
رجال الحكومة والمواطنين بسبب كثرة عددهم وأهميتهم وقوتهم،  النفوذ القوي، ويمتلكون القدرة على جلب اهتمام

كيف يمكن ان يكون في مثل هذا البلد وفي مثل هذه المقاطعة وتحت مثل هذه الظروف القاسية، ان تتمكن امرأة 
من تنظيم حزب منشق قوي مثل هذا؟ هذا هو السؤال المهم الذي حّير الكثيرين، حتى ان مؤر  ايران سبهر 

 "انها كانت حقيقة نادرة ليس لها مثيل في التاريخ(. -قال:
 -وجاء في  مطالع االنوار  لنبيل زالندي عن شخصية الطاهرة:
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كان اسم تلك السيدة الخالدة فاطمة وهو االسم الذي سّماها به والدها. وكانت كنيتها ام سلمه، كما سّماها 
م(. وهي نفس 2424-2421هجرية ) 2211تها سنة بذلك اهلها ومعارفها وكذلك دعوها بالزكية. وكانت والد

السنة التي ولد فيها بهاء هللا. وبلغت وقت شهادتها سن السادسة والثالثين من عمرها. ولعل االجيال القادمة 
تجمع سيرة مستوفية من تواريخ حياتها بما خفى عن معاصريها ولعل المؤرخين فيما بعد يقّدرون قوة تاثيرها 

م تلك الخدمات الجليلة التي ادتها للوطن والبنائه. ولعل المؤمنين بالدين الذي خدمته يبذلون ويدونون بتوسع تا
الجهد في اتباع مثلها االعلى ويعددون اعمالها ويجمعون كتاباتها ويبسطون اسرار افكارها ويجددون ذكراها على 

 .(9)ممر االيام ومحبتها في قلوب اهالي وشعوب االرض
 -هـ 0621حداث والتواريخ ان الباب دعى الجتماع بدشت في بداية دعوته سنة ويبدو من تتبع اال

م، وما هذا 0414م وان التحضير لهذا المؤتمر استغرق ثالث سنوات او اكثر اذ انه انعقد سنة 0411
التاخير اال بسبب بطىء طريقة االتصاالت ومصاعب السفر. وقد جاء في كتاب مطالع االنوار عن بداية 

 -:602يمان الطاهرة بامر الباب صفحة تاريخ ا
)واتباعا لالمر االلهي نزل لوح من قلم الباب في تلك االيام التي كان القدوس ال يزال فيها قاطنا في مشهد 
وفي ذلك اللوح يامر جميع االحباء في ايران باالسراع الى ارض الخاء من اقليم خراسان. وانتشر هذا االمر 

عاما ووصل الى سمع الطاهرة التي كانت اذ ذاك مقيمة في كربالء وتعمل جهدها  بسرعة البرق واهاج حماسا
موطنها قزوين ووصلت بعد وفاة السيد كاظم الى تلك المدينة  التساع نطاق االمر الذي اعتنقته وكانت تركت

كيف اكتشفت المقدسة انتظارا لمشاهدة العالئم التي اخبر بها السيد الراحل. وبيهّنا في الصحائف السابقة 
 بوجدانها حقيقة االمر واعترفت بصحته طوعا، فرات في نفسها ان فجر يوم هللا الموعود قد طلع من مدينة شيراز

 بدون ان يعلمها احد ويدعوها. وحررت رسالة لمنبع هذا النور تعرض فيها اخالصها وخضوعها.
أحيى فيها الحماس وزاد كثيرا في وكان رد الباب السريع على قبولها اعتناق االمر بدون مقابلته قد 

شجاعتها، فقامت على نشر تعاليمه بكل قوتها وانتقدت بشدة فساد أخالق جيلها وعملت بكل شجاعة على 
احداث انقالب فكري بتغيير عادات واخالق االهالي وكانت نار محبة الباب اشعلت روحها التي ال تقهر وزاد 

ونة في امره وزادت شجاعتها الباطنية وقوة خلقها اضعافا مضاعفة شرف ما كشفته من البركات الفائضة المكن
بسبب اعتقادها اليقيني في نصرة االمر النهائية وضاعف مجهودها الذي ال حد له عرفانها مقدار فضل هذا 
االمر الذي قامت على ترويجه. فكان كل من يقابلها في كربالء ينجذب من فصاحتها وسحر بيانها ويشعر 

ن اثر كلماتها وال يقدر احد ان يقاوم تاثير لطفها، او يفلت من االنضمام الى لوائها وكان الكل يشهد بالخضوع م
 بكمال اخالقها وسموها ويعجبون بشخصيتها المدهشة ويقتنعون بصدق يقينها(.

 وكتب العالم والمستشرق جوبينو خطا تاريخ بداية ايمان الطاهرة، اال انه ذكر الول مرة ان عمها كان
 -طبيبا، قال:

)وسمعت بنداء الباب ودعوته في شيراز الول مرة في منزلها بين اسرتها وعلمت القواعد واالحكام التي 
يبني عليها دعوته ولم تستقص كل التفاسير ولكنها اعجبت بها واخذت في مكاتبة الباب واعتنقت دعوته وهي لم 

على مكافحة تعدد الزوجات وحاربت عادة  ا وقامتتكتف بالميل المجرد ولكنها اعلنت علنا صحة دعوة سيده
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الحجاب وكانت تظهر في االماكن العامة سافرة وهذا ما اخاف المسلمين عامة العتبارهم ذلك من الفسوق على 
وكان عمها طبيبا ووالدها  .عكس الذين اعتنقوا الدعوة بحماس فكانوا مبتهجين واتسعت جمعيتهم يوما فيوم

فلم تقبل وعارضتهم  ،بكل ما في وسعه ان يردعها او يلجئها الى سير معتدل وتستتر مجتهدا واجتهد زوجها
 .(2)جميعا وما فتات تظهر لهم البراهين على صحة دينها(

 -وعن ايمان الطاهرة بامر بهاء هللا قبل اعالن دعوته، كتبت مارثا روت:
التباع، الن ما القوه كان فوق )على كل حال ال احد منكم او من القراء يشك باخالص ووفاء هؤالء ا

تحمل البشر تماما. ويقال ان الطاهرة عند سماعها بمصيبة باب الباب في قلعة طبرسي قررت الذهاب الى 
القلعة لمساعدتهم بتنكرها بلباس رجل. اال ان بهاءهللا طالبها بعدم فعل ذلك. وقال لها: قبل كل شيء ستفشلين 

قتال ال تناسب اي فرد، وخاصة النساء. اضافة الى ان هناك ظهور جديد في الوصول، وفوق ذلك ان الحرب وال
 يامر باالبتعاد عن الحروب.

ان البابيين في السنوات الست تلك، كانوا يعلمون فقط الطريقة االسالمية القديمة في الدفاع عن النفس ولم 
مبادئ الجليلة، فقد وهبوا ارواحهم بكامل يملكوا سوى فرصا قليلة للتعلم من الباب. ومع انهم اقتبسوا قليال من ال

المحبة، ال من اجل انفسهم بل من اجل االمر المبارك. ولم يكن لديهم الوقت الكافي للتعلم من الباب، فقد كان 
سجينا وبعيدا عنهم جميعا منذ اول اعالن دعوته، ما عدا تلك االشهر القليلة التي عاشها في اصفهان. ومن 

نها كانت كلها كذلك. ان نظام الباب كان الجتثاث العادات القديمة. ان هؤالء المؤمنين يدري فمن المحتمل ا
االوائل بتعاليم الباب، باستشهادهم الخالد، اجبروا العالم النائم الغارق في سباته على النهوض واالنتباه لظهور 

 المظهر االلهي القادم والمعلم االلهي الجديد للعالم اجمع(.
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كربالء بداية إيمانها بالرسالة البابية الجديدة، وررم انها كانت من كبار تعتبر فترة سكن قّرة العين في 
علماء الديانة اإلسالمية وأخذت مكانة السيد كاظم الرشتي بعد وفاته في تدريس طالبه في كربالء وحجة في 
بشتى تفسير القرآن وحفظ األحاديث والشرو وإلقاء الخطب الحماسية، إال ان الجميع قام ضدها واتهموها 

التهم بمجرد معرفتهم بتغيير دينها. ثم طالبوا بحبسها أو قتلها وفي النهاية خرجت من كربالء الى بغداد 
يرافقها الكثير من المؤمنين والمؤمنات من ضمنهن والدة المال حسين بشروئي وأخته والسيدة خورشيد بيكم 

مؤمنة حديثة، اال انها قامت بكل قوتها االصفهانية المل بة بشمس الضحى وأزواجهن. وررم انها ما زالت 
لنشر الدعوة بين علماء المسلمين وريرهم من أتباع ب ية الديانات من خالل خطبها الجريئة ودروسها 
المنظمة ورساالت ردها على معارضة العلماء ومحاججتهم واثبات حججها بالبراهين واإلثباتات وطلبها من 

النجف بالحضور للمباهلة أمام الجميع اذا لم يقتنعوا بدعواها، فانجذبت علماء الشيعة في الكاظمية وكربالء و 
بسببها ل مر الجديد الكثير من النفوس، وبذلك حدثت بلبلة واضطرابات بين السكان أدت في النهاية الى قيام 
 الناس ضدها بتحريض من العلماء واالعتراض عليها واضطهادها ومن معها من البابيين. فطالبوا حاكم
المدينة بحبسها وقتلها، اال انهم فشلوا في تحقيق ذلك، مما اضطر الحاكم الى طلب المشورة من الباب العالي 
ثم تسفيرها الى بغداد إبعادًا للفتنة ومسؤوليتها، وبعد مضي بضعة شهور في العراق، أمرت بمغادرة األراضي 

ال مثيل له، نظرًا لسمعتها الواسعة بين  العثمانية الى ايران. وكانت خالل الطريق تستقبل بشكل حماسي
االيرانيين وكانت تذبح لها الذبائح وتقام لها األفراو وتنصب لها الخيام وتخص  لها المنازل القامتها 
وأتباعها ويحضر للقائها كبار العلماء والفضالء وكانت ال تتردد في تبليغهم الرسالة الجديدة وتقرأ عليهم ما 

وتفاسير باللغة العربية بينما يقوم أتباعها بالترجمة الى اللغة الفارسية للمستمعين، وعند كتبه الباب من آثار 
دخولها قرية كرند استقبلها أهالي البلدة است باال ال شبيه له وقبل مغادرتها عرضوا عليها اثنى عشر ألف 

كرتهم ورفضت قبول عرضهم رجل ليسافروا معها ويقوموا على خدمتها في سفرها وينشروا دعوتها، إال انها ش
وطلبت منهم البقاء في مدينتهم، ويممت وجهها مع أتباعها نحو مسقط رأسها مدينة قزوين بصحبة من 

 أرسلهم والدها لمرافقتها في عودتها.
 -كتبت مارثا روت عن أحداث كربالء ما يلي: 

ولقد ساعدها عمها الحاج  )كانت لها رغبة شديدة في الذهاب الى كربالء للدراسة على يد السيد كاظم،
مال علي وساعد أختها في الحصول على اإلذن من عائلتها للقيام بتلك الرحلة بحجة زيارة األضرحة المقدسة في 
كربالء والنجف، لكن رغبتها الحقيقية كانت في زيارة أستاذها الرشتي. ومن المحتمل ان سهولة حصولها على 

نت بسبب اعتقادهم ان الزيارة سوف تعيدها الى رشدها وسابق معتقداتها! موافقة والدها وزوجها ووالد زوجها كا
وعلى كل حال، يقال ان هاتين الشابتين اللتين ذهبتا لزيارة كربالء كانتا على درجة كبيرة من العلم والجمال 

 والمكانة االجتماعية بين النبالء، فاالثنتان كانتا غنيتين جدا.
م، عندما كانت في سن الثالثة والعشرين او كما يقول البعض 1843في سنة  كانت زيارتها األخيرة لكربالء

في سن السادسة والعشرين، وكان لها ولدين وبنت. واشتهرت كالحدى العالمات الشابات في عصرها ومن أجمل 
 النساء المحبوبات.
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بعد مكة والمدينة في تعتبر كربالء والنجف في العراق من أعظم األماكن المقدسة للزوار الشيعة المسلمين 
جزيرة العرب. وعلى كل حال، ذهبت قّرة العين مباشرة الى بيت معلمها السيد كاظم الرشتي في كربالء، وكان 

قبل وصولها بعشرة أيام. فأقامت في بيته بموافقة بقية أفراد عائلته  (1)حزنها عميقا عندما علمت بوفاته
ي لم يطبع البعض منها أبدا. فدرستها بشغف، وذات مرة قالت واستطاعت الوصول الى العديد من مؤلفاته الت

 لطالبه: " تأملوا كم ترك لنا الشيخ احمد والسيد كاظم الرشتي. لقد أورثونا بحرًا من العلوم "!
أخبرني األصدقاء في بغداد، ان الطاهرة أقامت في كربالء قبل ذلك لمدة ثالث سنوات. وذكر بعض 

ألخيرة أخذت مكان السيد كاظم وبدأت بتدريس طالبه من خلف ستارة، ألن النساء كن الكّتاب انها في رحلتها ا
ال يظهرن أمام الرجال الغرباء بدون حجاب، بل كان سماع أصواتهن يعتبر عالمة من عالمات الضاللة. ان 

ن وثقافتهن العالم ال يعرف شيئًا يذكر عن النساء العظيمات الالتي اشتهرن في ايران ممن حصلن على تعليمه
نتيجة مخالطتهن الطاهرة في كربالء والسفر معها بعد ذلك الى بقية المدن األخرى. ومن بين مجموعة تالمذتها 
كانت السيدة خورشيد بكم االصفهانية ولقبها شمس الضحى، ومن صاحباتها األخريات والدة وأخت المال حسين 

 ل من آمن بالباب.بشروئي الذي ُعرف فيما بعد بباب الباب، ألنه كان أو 
لقد سمع علماء الدين انها أصبحت من المؤمنات الموقنات بالباب وراحت تنشر هذه الحقيقة تماما في 
وسط المجتمع االسالمي، ألن في كربالء والنجف كان يعيش العديد من مشاهير علماء الدين. ومن المؤكد انهم 

حث السيدة خورشيد بكم بداًل عنها. وحالما علمت قّرة شكوها الى الجهات الحكومية. فاعتقلت السلطات بعد الب
العين )الطاهرة( بذلك، كتبت الى الحاكم تقول انها هي التي يبحثون عنها وطالبت باطالق سراح صديقتها. 
فوضع الحاكم بيت قّرة العين تحت المراقبة حتى ال يقترب أو يخرج او يدخل اليه أحد، وكتب الى حكومة بغداد 

يمات. فراقب الحرس بيتها لمدة ثالثة شهور. وعندما لم يأت رد من بغداد، كتبت قّرة العين )الطاهرة( يطلب التعل
الى حاكم كربالء تخبره عن عزمها في الذهاب الى بغداد لتنتظر تعليمات سلطات بغداد او استنبول هناك، ألن 

قّرة العين والسيدة خورشيد بكم ووالدة باب العراق كان في ذلك الوقت تابعا لتركيا. فسمح الحاكم بذلك، وسافرت 
الباب وشقيقته مع العديد من النسوة الى بغداد. وعند حركتها من كربالء قام األهالي بتحريض من علماء الدين، 

 بشتمها ورجمها بالحجارة(.
( صفحة ومن أوائل الذين اعتنقوا البابية عن طريق قّرة العين )الطاهرة(، ورد في كتاب )مطالع األنوار

 -ما يلي: 125
وتمكنت من ان تبلغ أرملة السيد كاظم الرشتي التي ولدت في شيراز وكانت أولى المؤمنات بين نساء 
كربالء الالتي اعتنقن األمر. وسمعت الشيخ سلطان يصف إخالصها للطاهرة واعتبارها والدتها الروحية 

بأخالق أرملة السيد كاظم وكثيرا ما كان يشهد  وصديقتها الحميمة. وقد كان الشيخ سلطان من أكبر المعجبين
بسمو أخالقها وكثيرا ما كان يقول )ان تعلقها بقّرة العين أشتد لدرجة انها كانت ال تسمح لضيفتها العظيمة ان 
تغيب عنها ولو ساعة واحدة، فكان عظيم تعلقها بها مما يثير إعجاب صويحباتها ويقوي يقينهن وايمانهن عربًا 

ًا ممن كن يفدن عليها للزيارة في منزلها، وفي السنة األولى من اعتناقها لألمر وقعت مريضة وبعد كن أم عجم
 ثالثة أيام فارقت الحياة كما حدث للسيد كاظم نفسه(.
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ومن بين الذين أقبلوا الى األمر بتبليغ قّرة العين الشيخ صالح وهو عربي قاطن في تلك المدينة، فكان أول 
األمر في طهران وكان مدحها له عظيمًا لدرجة ان البعض ظن انه يكون مساويًا في الرتبة  من استشهد في هذا

للقدوس. وكان الشيخ سلطان ايضا من الذين آمنوا على يدها ووقعوا في أسر تأثيرها. وإذ رجع من شيراز اعتنق 
مرها ورغباتها، وكان الشيخ األمر بكل جسارة وقوة وتأثير )واجتهد( على إعالء شأنه وبذل جهده في تنفيذ أوا

محمد الشبل ايضا من المعجبين بها وهو والد محمد مصطفى عربي من سكان بغداد وله مقام كبير بين علماء 
المدينة. وبمساعدة هذه الفئة المنتخبة من األتباع القادرين والمخلصين أشعلت قّرة العين قلوب العديدين من 

هم تحت لوائها وقادت أغلبهم لالنضمام الى إخوانهم في ايران من الذين العرب والعجم من سكان العراق وأدخلت
 دعوا لنصرة أمر هللا بأعمالهم وما قدر لهم من سفك دمائهم وتضحية حياتهم.

وكان نداء الباب الموجه أصال الى أتباعه في ايران قد وصل ايضا الى المؤمنين في العراق وأجابت قّرة 
ل فرح وإجالل، واقتفى أثرها جم غفير من المخلصين المعجبين بها من الذين أظهروا العين النداء في الحال وبك

 رغبتهم واستعدادهم للسفر توًا الى خراسان.
وكان علماء مدينة كربالء قد اجتهدوا في أن يثنوا عزمها عن السفر. وإذ كانت عالمة بالداعي الذي 

السيف، حررت لكل من هؤالء السفسطائيين رسالة مطولة حركهم لنصحها على هذا المنوال ومتيقنة من تدبيرهم 
أظهرت فيها األسباب التي دعتها الى السفر وأبانت لهم مكرهم ودهاءهم وسوء نياتهم وسارت من كربالء الى 
بغداد وقابلها مندوبون من أقدر الرؤساء لجميع الهيئات الدينية في المدينة من شيعة وأهل سنة ونصارى ويهود 

قناعها بالعدول عن السفر لعدم فائدته، فتمكنت من اسكاتهم ودحض حججهم، فتركوها وهم متحيرون وأرادوا ا
 مرتبكون عالمون بعجزهم.

 -:7وقال سمندر في كتابه الخطي صفحة 
)ان السبب الحقيقي لهيجان أهل كربالء واتهامهم للطاهرة أمام حاكم بغداد بعدم اعتنائها بمأتم الحسين 

ة في أوائل شهر محرم في منزل المرحوم السيد كاظم في كربالء هو إشهارها بدال عنه يوم الذي يعمل كل سن
ميالد الباب الذي يقع في أول يوم من ذلك الشهر. ويقال انها طلبت من أختها وأقاربها ان يخلعوا ثياب الحزن 

 ويلبسوا بدال عنه مالبس الفرح مخالفين في ذلك علنًا تقاليد الناس(.
  -ذكر: 75الغطاء  صفحة وفي  كشف 

)ان أخت المال حسين ووالدته كانتا من ضمن التالميذ والسيدات الالتي صحبن قّرة العين  في سفرها من 
كربالء الى بغداد حيث أقمن في منزل الشيخ محمد بن شبل العراقي ثم نقلن بأمر حاكم بغداد الى منزل المفتي 

ر المسمى "روح المعاني" وبقين فيه انتظارا لحضور تعليمات من السيد محمود اآللوسي صاحب التفسير المشهو 
 االستانة(.

 -األحداث في بغداد والطريق اليها:
 -كتبت المس مارثا روت عن بداية دخول قّرة العين  وصحبها الى بغداد، قالت:

)بوصولهن الى بغداد سكنت المجموعة في بيت الشيخ محمد شبل العراقي، والد محمد مصطفى 
غدادي، وعند ذاك بدأت تبّلغ األمر الجديد في كل يوم، وكانت تتكلم بقوة شديدة وفصاحة بحيث ان كل من الب
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شاهدها وسمعها قبل ذلك تعجب وقال: )انها ليست المرأة التي نعرفها من قبل(، وبدأت محاضراتها تفتن الكثير 
الحقائق. وفي مدة قصيرة جذبت  من المستمعين، وأوجدت في مستمعيها رغبة حقيقية في التحري عن هذه

ببراهينها غير العادية وعلمها العميق وإثباتاتها المقنعة العديد من األتباع، وجاء الى بغداد العديد من طالبها في 
كربالء لحضور دروسها. ونتيجة لمهاجمتها القوية لجذور سلطة علماء الدين، كان من الطبيعي ان ينهض 

 م لمهاجمتها، فنهض العديد منهم ضدها وضد كل من آمن بتعاليم الباب.العلماء بذعر شديد وبشكل عا
للحضور الى  -من خالل الحاكم  -ومثلما حدث في كربالء، حدث في بغداد، فلقد تحّدت علماء الدين 

مناقشة علنية في أمور الدين الجديد. فاعتذروا ورفضوا ذلك، وطالبوا الحكومة بترحيلها مع رفيقاتها الى بيت 
وكان اسمه ابن اآللوسي وهو ابن سيد محمود اآللوسي. فسكنت في بيته لمدة ثالثة شهور،  (2)تي بغدادمف

خاللها كانت تناظر العلماء وتدافع عن دينها. وفي كل تلك المدة كانوا في انتظار تعليمات السلطات فيما كان 
علمية، ولم يبد أي استغراب من أجوبة قّرة عليهم ان يفعلوا مع قّرة العين. وكان المفتي يسألها كل يوم أسئلة 

 العين. ويقال انه قال: )آه يا طاهرة..! أقسم باهلل انني أشاطرك المعتقد، لكنني أخاف سيوف عائلة العثمانيين(.
وخالل تلك األيام في بغداد، استمر تدفق العديد من الناس اليها الستماع التعاليم منها، وعندما كنت في 

 -وكان طبيب الشاه الخاص  -الدكتور ارسطو حكيم، كيف ان جده الدكتور حكيم مسيح  طهران، سمعت من
جاء مع جاللته في زيارة الى كربالء، وشاهد هذا الدكتور اليهودي، وكان محبوبًا جدا من العائلة المالكة خالل 

ى محاضرة ثم الى مناقشة سفره في بغداد جماعة كبيرة من المثقفين وغالبيتهم من علماء الدين وهم يستمعون ال
مع سيدة تجلس خلف ستارة. فذهب لالستماع اليها وكانت تحاجج هؤالء العلماء وكان حديثها معقوال جدا 
وتغلبت عليهم وعجزوا عن دحض براهينها. فتعجب كثيرا، وعلى الفور اقتنع ايضا انها على حق ثم آمن، ولم 

لقد استمع الى محاضراتها  (.3)بد وان تكون هي الموعوديكن قد سمع عن الباب من قبل، وظن ان السيدة ال
 ثالث مرات، بعدها أكمل زيارته مع الشاه وعاد الى طهران.

بعكس ولده المفتي، دعى ابنه وراح يوبخه، وقال  -وكان يحتقر قّرة العين  -ذات مساء دعى والد المفتي 
لعين حريتها ولكنه أمرها بعدم البقاء في المناطق له: وصلت اآلن رسالة من استنبول وفيها يمنح السلطان قّرة ا
 التركية وأمر ولده بعمل الترتيبات الالزمة لمغادرتها العراق غدًا.

وعلى الفور غادرت قّرة العين وبقية النسوة بيت المفتي وجهزن أنفسهن للرحيل الى ايران. ان أصدقائي في 
م قّرة العين، وأخبروني انه قال: )انني أرى فيها علمًا وثقافة بغداد قالوا لي ان ابن اآللوسي هذا كان معجبًا بعل

 وأدبًا وأخالقًا عالية مما لم أشاهده بعظماء الرجال في هذا القرن(.
وقالوا ايضا: انه عندما دخل والد المفتي البيت وشرع بلعن قّرة العين بعد أن علم انها تركت دين 

الى قّرة العين يسألها الصفح، وتوسل اليها أن تغفر لوالده محمد)ص(، خجل االبن من ذلك وتقدم بعد ذلك 
غلطته. ان المفتي نفسه هو الذي جاء ليقول لها: )أنت حرة، ولكن عليك اآلن بتجهيز حاجياتك للسفر الى ايران 

 بأمر السلطان(.
 -، قال:77وجاء في كتاب  كشف الغطاء  صفحة 
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لتي وقعت فيما بين المفتي في بغداد وبين قّرة العين، )ان في "روح المعاني" إشارات الى المحادثات ا
ويقال انه قال لها: )يا قرة العين أقسم باهلل اني أشاركك في اعتقادك ولكني أعلم ما هنالك من سيوف آل 
عثمان(. وكانت قد ذهبت الى منزل المفتي ودافعت أمامه عن عقيدتها وسلوكها بغاية القدرة. وأما مسألة تركها 

ى الدين فقد عرض األمر على الوالي الذي استأذن القسطنطينية التي أمرت ان تترك األراضي التركية تدعو ال
 حاال(.

 -في الطريق الى كرمانشاه:
 -كتبت مارثا روت عن سفر قّرة العين، قالت:

)وكان قد رافقها في رحلتها جمع كبير من األحباء يزيد عددهم على الثالثين شخصًا لمحبتهم لها 
رهم بالخطر المحدق فوق رؤوسهم. ومن كياسة مفتي بغداد انه أرسل عشرة فرسان تحت إمرة ضابط وشعو 

ليرافقوها مع أصحابها بمنتهى االحترام واألدب من بغداد الى خانقين وحتى الحدود االيرانية. وكان من ضمن 
ومن بين االيرانيين السيد محمد  رفيقات سفر قّرة العين السيدة خورشيد بكم ووالدة ميرزا هادي النهري وآخرون.

يزدي والسيد محمد بايكاني والسيد محسن كاظمي ومال ابراهيم محالتي ومن بين العرب كان الشيخ محمد شبل 
الذي جّهز كل شيء لرحلتها واستأجر البغال وأماكن اإلقامة وشراء الطعام ودفع كامل مصاريف الجماعة من 

اق كان محمد مصطفى البغدادي والشيخ صالح كريماوي والشيخ سلطان ماله الخاص حتى كرمانشاه. ومن العر 
 كربالئي والدرويش ماكوي وجواد وعبد الهادي زهراوي وحسين حالوي والسيد جباني وآخرون.

عند وصول قّرة العين وأصحابها الى كرمانشاه، قابلها العلماء باالحترام وأظهروا لها عظيم تقديرهم 
اصًا للنساء، وللرجال بيت آخر، وحالما علم السكان بوصولهم أسرعوا اليهم لسماع وإعجابهم، وأعد بيتًا خ

التعاليم. ومن جانب آخر قام بعض العلماء المتعصبين بفوضى كبيرة وتسببوا في طردهم من المدينة وسمح 
ة كبيرة رئيس شرطة كرمنشاه للغوغاء بمهاجمة بيوتهم ونهب ممتلكات البابيين، ووضع أتباع الباب في عرب

تجرها الجياد وسيقوا خارجا الى الصحراء حيث تركوهم لوحدهم في العراء، وهناك أعادوا الجياد معهم الى المدينة 
وتركوا العربة بدون جياد. كان هؤالء المسافرون في حالة مزرية، فلم يكن معهم ال طعام وال مالبس احتياطية وال 

وشرحت له ماذا فعل بهم رئيس البلدية وأضافت: "لقد كّنا ضيوفك  أغطية. فكتبت قّرة العين الى حاكم كرمنشاه
 في كرمنشاه، فهل تعتقد انه من اللطف معاملتنا بهذا الشكل؟" وذهب أحد المسافرين الى كرمنشاه ليسلم الرسالة.

استغرب الحاكم جدا عند استالمه الرسالة، ألنه كان جاهال بهذه المظالم وعلم ان كل الذي حصل كان 
حريض من علماء الدين، وعلى الفور أمر رئيس البلدية بالعادة كل الممتلكات التي نهبت الى هذه الجماعة بت

وإعادة الخيول اليهم والتأكد من وصولهم الى همدان سالمين. وقد دعاهم للعودة الى كرمنشاه مرة ثانية، اال ان 
 قّرة العين رفضت ذلك(.

 وحسب ما جاء في كتاب  مطالع األنوار :
)ان استقباال حماسيًا كان بانتظارها عند وصولها الى كرمنشاه وان األمراء وعلماء الدين ورجال الدولة قد 
أسرعوا لزيارتها، وكانوا قد تأثروا جدا من فصاحتها وشجاعتها وحكمتها البالغة وخصالها الحميدة. ولقد قرئ 

وكان من بين النساء الالتي قابلن قّرة العين واستمعن وترجم تفسير سورة الكوثر النازل من قلم الباب أمام الناس. 
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لشرح تعاليم الباب زوجة األمير حاكم كرمنشاة، ولقد اعتنق األمير وعائلته الديانة الجديدة واظهروا جميعًا محبتهم 
 وتعلقهم بقّرة العين(.
 -من نفس الكتاب ورد: 126وفي صفحة 

طريقها الى همدان حيث حظيت بلقاء ال يقل حماسا عن )ان قّرة العين مكثت يومان في قرية صحنة في 
الذي استقبلت به في قرية كرند. وتوسل سكان القرية بالسماح لهم باالنضمام الى موكبها وتقديم المساعدة لها 
 وألتباعها، لنشر االمر. اال انها باركت وشكرت مسعاهم ونصحتهم في البقاء في قريتهم، ثم توجهت الى همدان.

ستمرت الرحلة، وخالل الطريق خصوصا من قرية ساهينه، كان رؤساء القبائل يرحبون بها. وعند وهكذا ا
وصولهم الى همدان كانوا جميعا سعداء، فقد حظوا باستقبال رائع. وقامت األميرات والنساء الشهيرات بزيارتها 

 نها كانت تحمل الحقيقة(.واالستماع لتعاليمها. فليس من العجب انهم كانوا يرغبون في الحديث معها، أل
 -في همدان:

 -وعن دخول قّرة العين الى همدان، قالت مارثا روت:
)وفي همدان انقسم رجال الدين، فقليل منهم راح يحرك الناس ضدها الحتقارها لهم، أما الباقي فراح يتغنى 

)انه مما يليق بنا ان نتبع علنًا بفضائلها ويعجب بشجاعتها. وكان هؤالء األصحاب يتكلمون من المنابر قائلين 
مثالها الشريف ونطلب منها ان تكشف لنا عن أسرار القرآن وان تحل لنا مشكالت الكتاب ألن كل ما وصلنا اليه 
لم يكن اال كقطرة من بحر بالنسبة الى علمها(. وأثناء ذلك قابلها الوفد الذي أرسلهم والدها الحاج مال صالح من 

لى زيارة موطنها وإطالة مكثها بينهم، فقبلت ذلك بعد تردد. وقبل ذهابها أمرت الذين قزوين للترحيب بها وحثها ع
رافقوها من العراق ان يعودوا الى موطنهم ومن بينهم الشيخ سلطان والشيخ محمد الشبل وابنه الصغير محمد 

لي ايران مثل السيد مصطفى عابد وابنه ناصر الذي تسمى فيما بعد بحاجي عباس وأما رفقاؤها الذين هم من أها
وغيرهم، فأمرتهم بالعودة الى أوطانهم ولم ُتبق معها سوى ’ الفتى المليح‘محمد كلبايكاني الذي سّمته قّرة العين 

الشيخ صالح الكريماوي والمال ابراهيم المحالتي واالثنان شربا كأس الشهادة، األول في طهران والثاني في 
ي أحد حروف الحي زوج أختها وكذلك نسيبها السيد عبد الهادي، وكانا قزوين، ومن أقربائها ميرزا محمد عل

 مرافقين لها في الطريق من كربالء الى قزوين.
وعلى كل حال، فقد كان من بين رؤساء الدين في همدان شخص واحد أبدى العداء للطاهرة تماما وكان 

يلة توضح فيها تعاليم الباب وأرسلتها له يحث الناس على قتلها، لكنه كان يخشى الحكومة. فكتبت له رسالة طو 
بواسطة أحد أتباعها المخلصين وهو المال ابراهيم محالتي. فوصل الرسول حامل الرسالة في ساعة اجتماع 
العديد من علماء الدين في مجلس ضمهم لتقرير طريقة مواجهة قّرة العين وما سيفعلون تجاهها. فكانت الرسالة 

مام ثور هائج، فقام المجتمعون على حاملها مال ابراهيم وأشبعوه ضربًا حتى فقد كخفقان علم أحمر اللون أ
الوعي. وعندما أعيد محموال الى قّرة العين، لم تبكه كما توقعت األميرات ان تفعله، واستغربن جميعا عندما 

، ألم يفعل حواريو سمعنها تقول له: "يا مال ابراهيم، هذا هو الوقت الذي نكون فيه مستعدين لتقديم أرواحنا
 المسيح ذلك، وكذلك فعل أصحاب الرسول)ص(". وفعال، بعدما شفي المال ابراهيم من حالته، عاد للخدمة ثانية.
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كانت قّرة العين تخطط للذهاب الى طهران في محاولة منها لمقابلة السلطان محمد شاه لتخبره عن التعاليم 
مقابلتها ومناقشة الدين الجديد معها عندما كانت في كرمنشاه،  الجديدة، اال ان أحد الماللي من الذين رفضوا

كتب سرًا الى والدها يخبره ان ابنته تحتقر مكانة العلماء المرموقة. فأرسل والدها على الفور، ابنه ومعه بعض 
قالت األقرباء الى همدان للترحيب بها وحثها على العودة الى منزلها. وعندما علمت انهم في طريقهم اليها، 

الصحابها: "انهم قادمون، علينا بالعودة الى قزوين قبل وصولهم إلينا". وأرسلت عددا من أتباعها المخلصين الى 
العراق، وتركت قسمًا في همدان، ورافقها البقية منهم. وكان من بين المجموعة األخيرة السيدة خورشيد بكم 

ت أقرباءها الهائجين الذين قدموا للبحث عنها واصطحابها والشيخ صالح كريماوي والمال ابراهيم المحالتي. فقابل
بمفردها الى بيت أبيها. فرفضت تلبية طلبهم، وقالت: "انني لست وحدي، هؤالء هم أصحابي ويجب ان يأتوا 

 معي". فسافر الجميع معا. وكانت رحلة قاسية جدا بطقس سيف استمرت لمدة أسبوع.
 
 
 
 
 
 الحواشي

 
 هـ( عن عمر ناهز الستين عاما. 2157م )2752لرشتي سنة توفي السيد كاظم ا - 2
يعزى لهذا المفتي الذي استضاف قّرة العين في بيته في بغداد بطلب من الحاكم، تأليف كتاب تفسير كبير من أربعة عشر  - 1

خالل إقامتها في  جزءًا باللغة العربية اسمه )روو المعاني(، ترجم وقرئ بشكل واسع في الغرب وفيه تكلم عن قّرة العين
منزله. قال: انه في كل صباو مع أول خيوط الفجر كانت تنهض وتشرع في الصالة والمناجاة والدعاء وكانت تصوم دائمًا. 

 وقال انه لم يشاهد امرأة أكثر طهارة منها وأكثر ايمانا حتى في أكثر الرجال علما وشجاعة. 
اسمها هند وكنيتها أم سلمه ولقبها قّرة العين لّقبها بذلك السيد كاظم  وجاء في نفس الكتاب ايضا: القرتية أصحاب امرأة 

الرشتي في مراسلة لها إذ كانت من أصحابه وهي ممن قّلدن الباب بعد موت الرشتي ثم خالفته في عدة أشياء منها 
تكانة ومزيد حياء وصيانة التكاليف... وقد رأيت من الفضل والكمال فيها ما لم أره في كثير من الرجال وهي ذات عقل واس

 وقد ذكرنا ما جرى بيننا من المباحثات في رير هذا المقام.
 الموعود هو القائم الموعود )صاحب الزمان( الذي ينتظر ظهوره المسلمون في آخر الزمان )المهدي المنتظر(. )المؤلف(. - 2
 
 
 

 الفصل الثامن

 األحداث في قزوين
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متتالية، فلقد حدث أن اندلعت في ذلك الوقت بين أتباع الشيخية اتسمت فترة قزوين بأحداث مضطربة 
والمجتهدين وهما فرقتان إسالميتان مناقشات ومجادالت حامية مستمرة أدت في بعض األحيان الى مقتل 
بعض أفراد الفريقين، كذلك كان وصول الطاهرة وهي على دين جديد وكثرة المناقشات والمباحثات التي جرت 

والدها حول مسائل ال يامة والحشر والنشر والبعث والصراط والميزان والمعراج والوعود المدونة بينها وبين 
حول ظهور الموعود والمهدي المنتظر ومسائل أخرى كثيرة قد زاد من سعة المجادالت، باإلضافة الى انتشار 

لقائها واالستماع لتفاسيرها  خبرها بين الناس باعتبارها اعجوبة زمانها وفريدة عصرها فالكل كان راغبًا في
وأحاديثها وبياناتها وشرحها للمسائل العويصة وانتشار خبر تكرار تفوقها وإسكاتها بالحج  والبراهين واألدلة 
العلمية والنقلية للعديد من رجال الدين الذين حاولوا جهدهم التغلب عليها، وخالفها مع زوجها وتأزم العالقة 

الكراهية والحقد والتخطيط على تسميمها وقتلها ثم طالقها منه، ومشادتها مع بينهما ووصولها الى درجة 
عمها والد زوجها نتيجة عدة جلسات نقاش مطولة رير مثمرة وضربه إياها عدة مرات مما تسبب في جرو 
 في فمها وتنبؤها بطريقة مقتله وما تبع هذه الحادثة من تعرض العديد من أتباع وأصحاب الطاهرة للتعذيب
والقتل ووصول المال عبد هللا )المال صالح الخباز( وتصميمه على قتل المال محمد تقي عم الطاهرة لسماعه 
وهو يشتم الشيخ احمد والسيد كاظم في المسجد علنًا وفي النهاية حبس الطاهرة في بيت أبيها ومحاولة 

سجنها ررم الحراسة المشددة  القضاء عليها بشتى الوسائل والطرق وتحقق نبوءتها الثانية بخالصها من
عليها والتجائها الى طهران بمساعدة بهاءهللا. كل هذه األمور تلقي ضوءًا خاصا على فترة قزوين وتميزها عن 

 ريرها.
بعد حادثة مقتل عم الطاهرة المال تقي، قرر ولده المال محمد االنتقام منها ومن رفاق سفرها باتهامها 

ا الديانة االسالمية واعتناقها ديانة أخرى، ولزجره واحتقاره وهجره. فنجح في قتل وأتباعها بقتل والده، ولتركه
العديد منهم بشتى طرق االحتيال واالنتقام، وتمكن من حبسها في بيت والدها ووضع العديد من السيدات 
اعدة حراسًا على باب ررفتها وطرق كل السبل وتحين الفرص للنيل من حياتها للخالص منها. وحاول بمس

إخوانه وأعوانه دس السم في طعامها عدة مرات، ولما كانت عالمة مسبقا بنواياه، كانت تمتنع عن الطعام 
 المقدم لها وتكتفي اما بالصيام او بما يبعثه لها أصحابها من خارج البيت بشتى الوسائل.
 -مع أهلها: ومما كتبته المس مارثا روت عن حياة قّرة العين بعد عودتها الى قزوين ونقاشها

عند وصول قّرة العين )الطاهرة( الى قزوين، ذهبت لتسكن في بيت والدها، وسكن األعراب في أحد )
الخانات. وفي تلك الليلة اجتمعت األسرة في جلسة عائلية، وقام والدها وزوجها وعمها الذي كان والد زوجها 

"ان ادعيت أنتِّ مع كل علمك وثقافتك وذكائك، أيضا على توبيخها. وفي ذلك الموقف المثير، قال لها والدها: 
إنكِّ أنتِّ الباب او حتى أكثر من ذلك، فسوف أكون مستعدًا للموافقة على ذلك وأقبل بدعواك، لكن ماذا عساي 

 (.أن أفعل عندما اخترت إتباع هذا الفتى الشيرازي؟
 -جاء في كتاب  التاريخ الجديد  تعليقًا على هذه المناقشة:

.! ال يمكن تصور تعجرف وإجحاف هذه العائلة في مثل هذه األحداث! عندما يشاهد أحدهم يا للسماء.)
ابنته برغم مواهبها ومقدرتها الفذة، انها تعتبر نفسها ليست سوى ترابًا بالمقارنة الى شمس الحقيقة"، او عندما 
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هو سلطان العالم، الذي ينتظره تعلن: "مع كل المعرفة التي أملكها، فمن المستحيل علّي أن أخطأ في معرفة من 
كل الناس بلهف، لقد عرفته حقًا بالبراهين واألدلة العقلية ؛ وما معرفتي ومقدرتي العقلية اال كقطرة صغيرة مقابل 
ذلك البحر الواسع العظيم او هي كهباءة تافهة أمام ذلك النجم الالمع العظيم". وعلى الرغم من كل هذا، أجاب 

تبرين ذكاءك وعلمك بهذه الدرجة من الصغر بالمقارنة مع مواهب ذلك الفتى الشيرازي، ومع والدها: اذن انكِّ تع
 .(ذلك، فلو كنت ولدًا )بدال من بنت( وادعيت مثل هذا االدعاء )انكِّ الباب نفسه( فسوف أقبل دعوتك

ا العودة ما دار من نقاش بين قّرة العين وبين عمها وتنبئها بمقتله، ورفضهالمس مارثا روت وجز وت
 -:الى بيت الزوجية وما حصل ساعة ارتيال عمها، فتقول

وفي ثورة عمها المال تقي والد زوجها، راح يلعن الباب وهاج غاضبًا ونهض ليضربها عدة مرات. )
وببديهيتها الملهمة، تفوهت بهذه الكلمات متنبئة عن مستقبله، مما سبب لها في النهاية ان تكوى بالحديد 

 : "يا عمي.. إني أرى فمك مملوء بالدماء!.المحمى، فقالت
وخالل النقاش، برز موضوع عودتها الى بيت الزوجية، الذي رفضته تماما، فحاولوا قدر استطاعتهم ثنيها 
عن قرارها، فلم تقبل باالتفاق مع زوجها، وشرحت أسبابها قائلة: "باعتراضه على دين هللا، فهو نجس، وليس 

 بيننا شيء مشترك ".
ن هذا الزواج باختيار الطاهرة، لقد كان اآلباء في تلك األيام هم الذين يهيئون مراسيم الخطبة لم يك

والزواج، ولقد طلقها زوجها بعد عدة أسابيع من تلك الحادثة، واتهمها هو وأبوه بالكفر والهرطقة. وجاهدا ليل 
 نهار للتقليل من شأنها ومكانتها.

تادت الذهاب الى بيت أحد أقربائها حيث تتمكن من مقابلة زوجات وخالل األيام األولى من عودتها، اع
 مشاهير الرجال وتتكلم معهن صراحة عن تعاليم الباب. وكان حماها )أخو زوجها( وأخته من المؤمنين أيضا.

فجأة.. انتشر خبر اغتيال المال تقي إمام الجمعة وعم كل من الطاهرة وأختها مرضية، رئيس الماللي في 
، وإمام صالة الجمعة في المسجد. وعلى الفور تذّكر ابنه وجميع أفراد العائلة كلمات الطاهرة: "إني أرى المدينة

فمك مملوء بالدماء!". فاتهموها بتحريض القاتل او على األقل بسابق معرفتها بكل شيء عن الحادث. مع ذلك 
 ه الدقة، اال من خالل الرؤيا؟"فقد قالت والدتها: "كيف يمكن لشخص ما معرفة نهاية شخص آخر بكل هذ

لقد شعرت والدتها ان ابنتها كانت بريئة، وكانت هذه األم وابنتها قريبتان جدا من بعضهما دائما، لقد 
 .(اخبرني أقرباء العائلة بذلك

عن محاولة زوج قّرة العين الصاق تهمة قتل والده بها وبأتباعها،  وورد في كتاب  مطالع األنوار 
كرة القصاص من مجموعة رجال مقابل دم رجل واحد، وعن عملية تخلي  قّرة العين وتهريبها ورفض الشاه ف

 -:بعيدا عن أعدائها، ما يلي
وكانت حادثة القتل هذه قد أهاجت غضب ورثة المال تقي وعزموا على ان ينزلوا انتقامهم على الطاهرة. )

وأمرن ان ال يسمحن لها بمغادرة الغرفة اال للوضوء  ونجحوا في حبسها في منزل والدها وجعلوا عليها نسوة حراساً 
فقط. واتهموها فعال بالتحريض على القتل وقالوا )ال نتهم أحدًا غيرك بقتل والدنا ألنك أصدرت أمرًا بقتله( وأرسل 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 65 

الذين قبض عليهم في هذه الحادثة الى العاصمة طهران وحبسوا في منزل الكدخدا )المختار(. وانتشر أصحاب 
 ثة المال تقي في جميع الجهات يتهمون المحبوسين بأنهم انشقوا عن اإلسالم وطالبوا بالعدامهم فورًا.وور 

وكان ورثة المال تقي في هذه األثناء يبذلون جهدهم لالنتقام لدم قريبهم الشهير، وإذ لم يقتنعوا بما سبق 
طفه في قضيتهم، وقيل ان الشاه أجابهم لهم إنجازه، تقدموا بالطلب الى محمد شاه نفسه وسعوا في ان يكسبوا ع

باآلتي: )ان والدكم المال تقي ال يمكن ان يبلغ رتبة أعلى من رتبة االمام علي أمير المؤمنين الذي لما علم 
أتباعه انه وقع ضحية لسيف ابن ملجم لم يعدموا أحدا سوى القاتل، فلماذا ال يكون القصاص في قتل أبيكم على 

سوى القاتل، فاحضروا لي القاتل وأنا أصدر األمر بتسليمه أليديكم لتوقعوا عليه الجزاء  هذا النحو، فال يعدم
 الذي ترون انه يستحقه(.

ولما كان مسلك الشاه غير مطابق لرغباتهم تركوا اآلمال التي كانوا يتعلقون بها واّدعوا ان القاتل لوالدهم 
نفسهم قتله ظلمًا، فكان أول من سفك دمه في ارض هو الشيخ صالح وحصلوا على أمر بالقبض عليه ورضوا أل

ايران. وبينما كان يقاد الى محل الشهادة كان وجهه يلمع بالفرح والحماس وأسرع الى مكان التنفيذ وقابل الجالد 
كأنه يقابل صاحبًا عزيزا وصديقا حميما وكانت تتساقط من فمه كلمات األمل والنصر بدون انقطاع وصاح بفرح 

جله )إني تركت آمال واعتقاد القوم منذ عرفتك يا من أنت أملي ويقيني( ودفنت بقاياه في حوش ضريح عند دنو أ
 االمام زاده زيد في طهران.

وأخذ ورثة المال الذين لم يكتفوا باستشهاد الشيخ صالح يبحثون عن طرق جديدة إلشباع غلهم بسبب 
لمحبوسين حتى أخذوا يشفون غليلهم ويصبون عليهم جام الضغينة الشديدة التي حركتهم... وما كادوا يستلمون ا

انتقامهم. وفي أول ليلة تسلموا المحبوسين أعدموا الحاج أسد هللا أ  الحاج هللا وردي عم محمد هادي ومحمد 
جواد فرهادي وكان تاجرا في قزوين اشتهر بالصالح والتقوى بدرجة عظيمة ال تقل عن تقوى أخيه الشهير، 

إمكانهم توقيع العقاب عليه في بلدته كما أرادوا، عزموا على قتله في طهران بطريقة تبعد عنهم ولعلمهم بعدم 
شبهة اقتراف جريمة القتل. ففي نصف الليل ارتكبوا فعلهم الشنيع وفي صباح اليوم التالي ادعوا انه توفي بمرض 

جريمة التي قضت على حياة مثل هذا ألم به. أما معارفه وأصحابه الذين هم من قزوين فلم يتمكنوا من كشف ال
 الشخص العظيم، فدفنوه باالحترام الالئق به.

أما باقي الرفقاء فقد اعدموا بمجرد وصولهم الى قزوين بحالة وحشية. وكان من بينهم المال طاهر 
ن قبل الشيرازي والمال إبراهيم المحالتي وكالهما مشهور بعلمه وأخالقه، فان األهالي الذين سبق تحريضهم م

بخديعة، هاجوا وماجوا وهجموا عليهم إلعدامهم وحضرت طائفة من الرعاع األوشاب وتسلحوا بالنشاب 
 والسكاكين والبلط والمطاوى وقطعوهم إربا إربا وبدرجة من الوحشية بحيث لم يبق من أشالئهم جزء يصلح للدفن.

جرأة واخذوا يبحثون عن وسائل جديدة  ولما عجز الشاه وحكومته عن إيقاع العقاب على المعتدين، ازدادوا
لصب جام انتقامهم وإشباع أحقادهم التي ال تتوانى وظمأهم لسفك دماء خصومهم، فالتفتوا الى الطاهرة نفسها 
وعزموا على ان يذيقوها نفس الكأس التي شرب منها أقرانها، فلما علمت بقصدهم وهي في حبسها كتبت الرسالة 

حمد الذي ورث مقام أبيه وأصبح إمام الجمعة في قزوين، وقالت له: )انهم عبثا... اآلتية الى زوجها المال م
فاذا كان األمر الذي أتبعه هو  (1)"يريدون ان يطفئوا نور هللا بأفواههم ويأبى هللا اال ان يتم نوره ولو كره الكافرون"
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ام يخلصني من ظلمكم وان لم يفعل الحق وكان الرب الذي أعبده هو اإلله الواحد الحق فانه قبل مرور تسعة أي
تكونوا أحرارا في ان تعملوا في ما تشاؤون وتكونوا أثبتم فساد اعتقادي(. واختار المال محمد ان يتجاهل هذه 

 المباهلة ألنه ال يقدر ان يقبلها وسعى في االحتيال بكل وسيلة وخداع التمام مقصوده.
في خالصها من حبسها وإحضارها الى طهران وان تظهر  قبل الساعة التي عينتها الطاهرة، رغب بهاءهللا

ألعدائها صدق كالمها وتهدم بناء التدبيرات التي أعدها أعداؤها لقتلها. فدعى محمد هادي فرهادي وأوكل اليه 
أمر نقلها الى منزله في طهران ودفع اليه خطابا مختوما ليسلمه اليها بواسطة زوجته خاتون جان. وأمره ان 

وجته ارتداء مالبس سائلة لتدخل الى المنزل الذي حبست فيه الطاهرة وتدفع لها الخطاب وان ينتظر يطلب من ز 
هو على باب المنزل حتى تأتي اليه ليحضرها عنده، وقال بهاءهللا للرسول )بمجرد ان تأتي إليك الطاهرة قم توًا 

ثة جياد فتستلمها وتودعها مكانا أمينا الى طهران. وفي نفس الليلة سوف أرسل الى باب قزوين رسوال ومعه ثال
خارج السور، ثم تأخذ الطاهرة الى هذا المكان وتركبوا الجياد معا وتسيروا في طريق غير مطروق وتجتهدوا ان 
تصلوا قبل طلوع النهار الى ضواحي العاصمة. وبمجرد فتح األبواب تدخلون المدينة وتتقدمون الى منزلي. 

 ركم. وهللا يهديكم ويسدد خطاكم ويحفظكم في كنف حفظه وحمايته التي ال تضام(.واحترس جدا لئال ينكشف أم
وقام محمد هادي على تنفيذ تعليمات بهاءهللا مطمئنًا بتأكيداته فلم يعترضه في طريقه أي مانع وأدى 

وقد أثار نقلها  الخدمة المطلوبة على أتم وجه وتمكن من إنقاذ الطاهرة سالمة في الساعة المعينة الى منزل مواله.
الفجائي الخفي من قزوين دهشة فيما بعد بين األحباء واألعداء على السواء. وأخذوا يبحثون عنها طوال الليل في 
جميع المنازل وخابوا في سعيهم ويئسوا من وجودها. وكان إتمام الوعد الذي نطقت به قد حّير جميع مقاوميها 

وة األمر الخارجة عن طاقة البشر. فاعترفوا حاال بصحة الدعوى حتى أشدهم تعصبًا، وقليل منهم من أدرك ق
واعتنقوا أمرها واعترف الميرزا عبد الوهاب أخوها بصدق الرسالة في نفس اليوم، ولكنه لم يظهر منه ما يثبت 

 صدق اعتقاده فيما بعد.
لذي ذهبت لمقابلته. عندما أدركت الطاهرة انها قد أنقذت وأصبحت في حفك بهاءهللا، عرفت يقينا من هو ا

وكانت عالمة بقداسة وفضل الذي أنقذها بعطفه ورحمته، وكما قبلت أمر الباب من تلقاء نفسها وبدون دعوة من 
موجودة في كربالء عندما  61أحد واعترفت بصحته، فكذلك أدركت بفراستها مجد بهاءهللا المقبل. فكانت في سنة 

ظهره. وقرأت بنفسي في طهران في منزل السيد محمد الذي خصصت أشعارها لالعتراف بالحق الذي سوف ي
كانت الطاهرة تسميه الفتى المليح تلك األشعار التي نظمتها ونسختها بخط يدها. ويشهد كل حرف منها باليمانها 

 ويقينها بعلو الرسالة التي جاء بها الباب وبهاءهللا. ومن تلك القصيدة ما يأتي )مترجما من الفارسية(:
 أنوار الجمال األبهى حجاب الظالم قد خرقت

 ورقصت أرواو محبيه في النور المشرق من وجهه
 كما ترق  ذرات الهباء في الضياء الخارق للظالم

وكان يقينها في قوة بهاءهللا التي ال تقهر ما حداها ألن تنطق بنبوتها بكل ثقة واطمئنان وان تباهل بها 
القوة الثابتة المتينة التي ال تتزعزع توحي اليها في أظلم ساعات أعداؤها بكل شجاعة. فكانت الثقة في تلك 

 .(حبسها ان تقرر بكل شجاعة ما قررته من تأكيد فوزها وخالصها القريب
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، 221جاء على لسان بهاءهللا في كتاب  مطالع األنوار  في الفصل الواحد والعشرون صفحة 
 -قزوين وإحضارها الى طهران:بخصوص الطريقة التي خّل  بها الطاهرة من حبسها في 

كنا نحتفل مع جملة من األصحاب من األعيان والعظماء بعرس أحد البرنسات من العائلة المالكة في )
طهران إذ ظهر فجأة على باب المنزل السيد أحمد يزدي والد سيد حسين كاتب وحي الباب، وأشار إلينا مظهرًا 

نا غير قادرين مع ذلك على ترك االحتفال في تلك اللحظة وأخبرناه انه يحمل رسالة مهمة يريد تبليغها حاال. وك
باالنتظار. ولما انتهى الجمع أخبرنا ان الطاهرة قد حبست في قزوين وان حياتها أصبحت في خطر عظيم. 
 فنادينا محمد هادي فرهادي توًا وأعطيناه التعليمات الخاصة بالنقاذها من حبسها وحراستها لغاية العاصمة. ولما
استولى األعداء على منزلنا لم نقدر على ضيافتها عندنا في مسكننا. فبناء على ذلك عملنا ترتيبنا لنقلها من 
منزلنا الى منزل وزير الحربية )ميرزا أقا خان النوري الذي خلف األمير نظام رئيس الوزراء لناصر الدين شاه( 

التي كانت من ضمن أحبائنا أن تعتني بالطاهرة الذي غضب عليه مليكه ونفاه الى كاشان. وطلبنا من أخته 
وتكون مضيفتها. وبقيت في صحبتها الى ان جاء أمر الباب لنا بالرحيل الى خراسان، فرأينا أن تقوم الطاهرة 
حاال بالرحيل الى ذلك اإلقليم وأمرنا ميرزا موسى "أقا كليم" )أ  بهاءهللا( ان يوصلها الى محل خارج باب المدينة 

ى أي جهة يراها مناسبة لها في األماكن المجاورة. فأخذت الى حديقة وفيها منزل مهجور وبستاني عجوز ومنه ال
حارس له ورجع ميرزا موسى وأخبرنا بانتقالها الى المحل الذي تهيأ لها ومدح المناظر المحيطة به وعملنا بعد 

ولم تمض مدة حتى لحقنا بها في  بها في ظرف بضعة أيام ذلك على ترحيلها الى خراسان ووعدنا باللحاق
)بدشت( وفيها أّجرنا لها بستانا خاصا. وعيّنا نفس محمد هادي الذي تمكن من تخليصها ليكون بصفة بواب لها 

 .(وكان معنا نحو سبعين من االتباع سكنوا في محل قريب من تلك الحديقة

  الطاهرة من حبسها في ومما نقلته المس مارثا روت عن سمندر قزويني ايضا حول طريقة تخلي
 -قزوين وإحضارها الى العاصمة أول مرة، انه قال:

قد أخبر أقا محمد جواد فرهادي  -( 2)خاتون جان -كان أقا محمد هادي زوج هذه الصديقة المخلصة )
المشهور بين جميع البابيين باسم عمو جان، ان األ  أقا هادي قد غادر قزوين سرًا في وقت مقتل ماّل تقي 

هب الى طهران ودخل لدى بهاءهللا الذي أمره بالعودة الى قزوين لمساعدة الطاهرة وإحضارها الى طهران. ولقد وذ
 حمل لها رسالة من بهاءهللا سلمتها لها زوجته بنفس الطريقة السابقة.

بيت وبعد قراءة الرسالة، قالت لها الطاهرة: "اذهبي وسأتبعك". وخالل ساعة واحدة تحركت. فأخذاها الى 
أحد النجارين حيث ال يمكن ألحد ان يفكر في البحث عنها هناك. لم يدم أمر اختفائها طويال، فلقد اكتشف 
غيابها بسرعة، وعلى الفور، طغت الفوضى على المدينة وقام الغوغاء بنهب بيت الحاج أسد هللا. وخالل نفس 

للطاهرة، أخذاها الى سور المدينة بجانب  تلك الليلة، أخذ أقا هادي يساعده أقا قلي وهو خادم ومؤمن مخلص
بوابة شاه زاده حسين. ونجحوا في عبور السور وذهبوا الى مسلخ خارج المدينة حيث كان بانتظارهم بعض 
الخيول هناك، فامتطوها وتوجهوا نحو طهران سالكين طريق القرى مثل "ولداريه" و "اشتهارد". وعند وصولهم الى 

يبعد أربعة أميال عن طهران توقفوا ألول مرة هناك. فاهتم أقا قلي بالخيل بينما راحت  مرقد امام زاده حسن الذي
الطاهرة تأخذ قسطًا من الراحة، أما أقا هادي فذهب الى طهران ليعلن عن وصولها. وحدث أن ذهب أحد 
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م معرفته المسبقة به البابيين ويدعى كربالئي حسن الى الحديقة لمالقاتها، اال ان أقا قلي لم يسمح له بذلك لعد
ولم يسمح له بالدخول، إال انه حاول الدخول مستهزئًا منه، فضربه أقا قلي على صدره مرتين، وهنا تقدمت 
الطاهرة للمساعدة، وقدمت للضيف بعض الفواكه وراحت تتحدث معه حتى جاءت مجموعة من الفرسان وأخذوهم 

 بنفسه حضر مع مجموعة من مرافقيه ليدخلوها الى الى بيت بهاءهللا. )ويقول بعض المؤرخين أن بهاءهللا
 العاصمة(.

ثم أخذوها في اليوم التالي الى قرية كان يسكنها العديد من البابيين. ولقد كوفف أقا قلي كثيرًا إلخالصه، 
ووفق خالل حياته وفي النهاية أصبح ضابطًا كبيرا في الحكومة. ولقد دخل هذا الرجل لدى بهاءهللا. أما 

ص هذا الموضوع فليس عندي تفاصيل محددة، وكذلك ال أعرف بأي وسيلة أخذت حضرتها مرة ثانية الى بخصو 
 طهران وال الحقائق الثابتة عن استشهادها. )التوقيع سمندر(.

وطالق قّرة العين من زوجها وقضية مقتل عمها، واعتراف القاتل انه لم يكن وعن بداية أحداث قزوين، 
 -:126الع األنوار  صفحة جاء في  مطباتبيًا. 
وإذ وصلت الى منزل والدها أرسل ابن عمها ذلك العاتي الخبيث مال محمد بن المال تقي الذي ظن نفسه )

بعد والده وعمه أقدر مجتهدي ايران ارسل اليها بعض النسوة من منزله القناعها بنقل مسكنها من عند والدها الى 
األحمق المغرور لو كان قصدك حقا ان تكون رفيقا لي وزوجا لكنت منزله، فأجابتهن: )قولوا لهذا القريب 

أسرعت لمقابلتي في كربالء ولسرت على قدميك لحراستي وحراسة هودجي طوال الطريق الى قزوين. وإذ ذاك 
كنت أقدر أثناء سفري معه ان أوقظه من نوم غفلته واظهر له طريق الحق، ولكن ذلك لم يقدر له وقد مّر على 

ثالث سنوات فال يمكن له في هذه الحياة وال في الحياة اآلخرة ان اجتمع به فقد طرحته كلية من حياتي  فراقنا
لألبد(. وكان الجواب قاسيا شديدا بدرجة أهاج وأغضب المال محمد ووالده وحكما عليها بالكفر واجتهدا ليل نهار 

ن نفسها بحماس وأظهرت لهما نقائص صفاتهما ان ينتقصا من مقامها وان يثلما شرفها. وكانت الطاهرة تدافع ع
وكان والدها العاقل الساكن يتأسف لهذا النزاع المر واجتهد في عمل الصلح والوفاق بينهما ولكنه خاب في 

 مسعاه.
وهو أخلص أتباع الشيخ احمد والسيد  (3)واستمر هذا النزاع الى ان حضر المال عبد هللا من سكان شيراز

 .(4)هه1263ين في أول شهر رمضان سنة كاظم، ووصل الى قزو 
 وحكى المال المذكور إذ كان يحاكم في طهران أمام صاحب الديوان قال:

إني لم أكن يوما بابيا وإذ وصلت الى قزوين في طريقي الى ماكو بقصد زيارة الباب والتحري عن دعوته، 
من الغوغاء واألوشاب وقد خلعوا عمامة  علمت ان البلد في هياج شديد وبينما كنت أمر في المدينة رأيت كثيرا

رجل وحذاءه ولفوا رقبته بالعمامة وسحبوه وسط المدينة وهم يتوعدونه بتهديداتهم ويؤذونه بضرباتهم ولعناتهم. 
وكانت جريمته التي ال تغتفر كما أخبروني انه تجاسر على مدح الشيخ احمد والسيد كاظم واظهر فضائلهما 

لمال تقي حجة اإلسالم بالكفر وأمر بطرده من المدينة. فذعرت من ذلك وقلت في علنا، ولذلك حكم عليه ا
نفسي: كيف يكون مريد الشيخ احمد والسيد كاظم كافرًا ويعامل بمثل هذه المعاملة القاسية؟ ورغبة في التحقق 

 عليه. من صدق هذه الرواية ذهبت الى محل درس المال تقي نفسه وسألته اذا كان أصدر مثل هذا الحكم
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فقال: )ان المرحوم الشيخ احمد البحريني "االحسائي" يعبد إلهًا ال يمكن ان أصدقه فيه واني اعتبرته 
 وأتباعه عنوان الخطأ والزلل(.

قال المال عبدهللا: كنت أريد ان أصفعه على وجهه أمام تالميذه ولكني تداركت نفسي وحلفت أن أمزق 
مرة أخرى ان يتفوه بمثل هذه الشتائم. فتركته توًا وذهبت الى السوق  حلقه وأقطع لسانه بخنجري حتى ال يقدر

واشتريت خنجرًا ومدية من أحد أنواع السالح وخبأته في مالبسي ألشفي غليلي منه وتحينت الفرصة. دخلت ذات 
معها ليلة المسجد الذي كان يؤم الناس فيه للصالة وانتظرت لغاية الفجر الى ان رأيت عجوزا دخلت المسجد و 

سجادة فرشتها على المحراب ووجدت المال تقي دخل وحده وأخذ يصلي، فجئت من خلفه بسكون واحتراس 
وتبعته ووقفت خلفه وإذ خّر على وجهه ساجدًا سحبت مديتي وغرزتها في قفاه فصاح صيحة قوية فقلبته على 

وجوانبه وتركته يدمي في  ظهره واستللت خنجري وغرزته عميقًا في حلقه ثم طعنته جملة طعنات في صدره
 المحراب.

ثم صعدت الى سطح المسجد وراقبت صياح واضطراب الجمهور فهرع الناس اليه ووضعوه على نقالة 
ونقلوه الى منزله. ولما لم يعلم القاتل انتهز الناس الفرصة للتشفي واالنتقام من بعضهم البعض أمام الحاكم. ولما 

ذي أذى بليغًا وطرحوا في السجن، ناداني صوت الضمير ان أعترف بفعلتي. رأيت أن عددًا غفيرًا من الناس أو 
فطلبت المثول بين يدي الحاكم وقلت له: )اذا أتيتك بالقاتل فهل تعدني ان تطلق سراح المظلومين الذين يعذبون 

صديقي وبناء مكانه؟(. ولما أكد لي موافقته على ذلك، اعترفت بما عملته، ولم يكن في بادئ األمر يميل الى ت
على اعترافي أحضر العجوز التي فرشت السجادة وشهدت بما يوافق اعترافي، ومع ذلك لم يقتنع بالشهادة التي 
أدتها وأخذوني الى سرير المال تقي الذي كان مشرفا على الموت وبمجرد ان رآني عرفني وفي اضطرابه أشار 

في ان يبعدوني عنه، وبعد برهة توفى، فأودعوني السجن.  باصبعه علّي للداللة على إني أنا القاتل وأظهر رغبته
 ولكن الحاكم لم يف بالوعد ولم يقبل إطالق سراح باقي المتهمين.

وكانت سالمة طوية المال عبد هللا وصدقه قد أعجبت صاحب الديوان، فأعطى أوامر سرية ألتباعه 
رضا خان السردار الذي كان مقترنا بأخت بتسهيل هربه من السجن. وفي نصف الليل التجأ السجين الى منزل 

السباه ساالر وبقي مختبئًا في ذلك المنزل الى ان حصلت المعركة العظيمة في قلعة الشيخ طبرسي حيث عزم 
 .(على االشتراك مع المدافعين األبطال عنها وفيها شرب كأس الشهادة مع رضا خان الذي تبعه الى مازندران

وهو يروي ما حدث بعد مقتل عم الطاهرة، وكان ذكرات أحد البهائيين، وتقتطف المس مارثا روت من م
 -ما يلي:شاهد عيان لما جرى من أحداث عندما كان صغيرا، 

وهنا أنقل لكم بعض الفقرات من سمندر قزويني، وهو بهائي معّمر كتب ذلك خصيصًا للدكتورة سوزان )
الطاهرة الى السيدة "كاري جابمان كات" رئيسة اتحاد مودي في طهران، وكان قد ُطلب منها ان تكتب شيئًا عن 

، لتنشره في كتاب طبع عن 1913حقوق المرأة العالمي لمؤتمرهن في بودابست في هنغاريا في شهر حزيران 
 مشاهير النساء. اال ان الرسالة تأخرت في الوصول الى الدكتورة مودي، لهذا لم يرسل شيء الى بوادبست.

التاريخ عن جريمة القتل مهمًا، ألنه مسجل من قبل شخص كان صبيًا في قزوين في يعتبر هذا الجزء من 
 -ذلك الوقت ويتذكر الحادث بدقة، قال:
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"سمع أحد المالوات ويدعى عبد هللا صالح الشيرازي، ان الحاج مال تقي غالبا ما يشتم الشيخ احمد والسيد 
كنه كان متعصبا بشدة للشيخ احمد والسيد كاظم الرشتي. كاظم، ولم يكن عبد هللا صالح بابيًا في ذلك الوقت، ل

فذهب ذات ليلة الى المسجد الذي يصلي فيه المال تقي واختبأ حتى الفجر، وعندما جاء المال تقي للصالة في 
الفجر، هجم عليه هذا الرجل وطعنه بخنجره في فمه وبقية أجزاء جسده، ثم خبأ الخنجر تحت جسر قرب 

يكن يعلم عن الحادث في ذلك الوقت اال هللا. وعندما تجمع الناس الداء الصالة، أدركوا ان المسجد وهرب. ولم 
مال تقي هوجم وطعن عدة طعنات. فأخبروا ولده وبقية أقربائه وحملوا جسده الى البيت. ويشهد هللا علّي عما 

ين هم الفاعلون، أمر ضباط جرى في ذلك اليوم في قزوين من هياج. والعتقاد الناس ان الطاهرة وبقية البابي
الحكومة باعتقال بعض مشاهيرهم، ودخل جمع من طالب الدين الى بيت الحاج سيد أسد هللا )وهو بابي مخلص 
وكانت ابنته حماة الطاهرة(، فاعتقل هو وابن أخيه أقا مهدي لكونهما كانا موجودين في البيت وأخذا الى السجن. 

سيد ‘قرابة للمتهمين. لقد كنت صبيًا صغيرًا، لكنني أتذكر جيدا  ونهب الغوغاء بيت كل بابي يمت بصلة
، كان برفقته العديد من الضباط والجالدين عندما ’معذب وقاتل البابيين‘ذلك الرجل الذي اشتهر بلقب ’ محسن

الغرف طرق باب بيتنا. فلم يفتح له أحد، لذلك تسلقوا الجدار ودخلوا وفتشوا أرجاء البيت وحاولوا اقتحام بعض 
المقفلة آنذاك. فما كان من رب البيت اال ان قام بفتح األبواب، بينما كان جميع أفراد العائلة يرتعدون من الخوف 
من تصرفات أولئك الرجال المرعبة. وأتذكر ما كان يقوله سيد محسن للنساء البابيات: "ان أزواجكن قد ارتدوا 

 ".عن دينهم، وباستطاعتكن الزواج من أي شخص ترغبن
واستنادا الى الشك بتخطيط الطاهرة مع الحاج سيد أسد هللا لقتل المال تقي، طلب ولد القتيل مال محمد، 
زوج الطاهرة، من الحاكم إحضارها الى المحاكمة، فرفض والدها ذهابها، اال انهم جاؤوا بعد ذلك وأخذوها بالقوة 

دار الحكومة، فكان جوابهن: "ال نعلم أي شيء  وبعض النسوة األخريات. واستجوبن في’ كفية‘ومعها خادمتها 
عن هذا الحادث". اال ان مال محمد، بقي يطالب الحاكم بمعاقبتهن بشدة. مما حدا بالحاكم الى الرضو  لطلبه، 
وأمر الجالدين بالحضار الحديد لكيهن. ولكي يرعبوا الطاهرة، وضعوا يدي خادمتها "كفية" تحت مزالق الباب 

الجانب اآلخر. فأدركت الطاهرة تحت وطأة هذه الظروف الرهيبة انه ال ملجأ لهن اال بالتوجه وهموا بحرقها من 
الى هللا، فاتجهت بوجهها السافر نحو سجن الباب في ماكو، وشرعت في الصالة والتضرع، لقد كان الوضع في 

وعند ذلك تحول  تلك اللحظة بعيدأ عن الوصف. وفجأة، عال صوت في الخارج يصيح: لقد وجدوا القاتل!
االهتمام تماما للسؤال: من هو القاتل وأين وجد؟ وبهذا لم يحصل الكي. ثم علم بعد ذلك ان القاتل هو المال 
صالح الشيرازي الذي عندما شاهد االضطراب الشديد في المدينة واعتقال األبرياء، توجه بنفسه الى دار الحكومة 

 خنجر في فمه. وليس لي شركاء. وانكم أعتقلتم أهل هللا بدون سبب".واعترف بجريمته قائال: "أنا الذي غرزت ال
 فسألوه: لماذا قتلت مثل هذا الرجل العالم؟

فأجاب: لم يكن عالما. لقد كان سارقا ومقتبسا لبعض عناقيد عنب الثقافة من هنا وهناك. فلو كان رجال 
د االحسائي والسيد كاظم الرشتي. لقد قتلته حكيما لما استعمل كلمات بذيئة على المنبر ضد معلماي الشيخ احم

 لهذا السبب فقط.
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فجلبوه الى محكمة العدل العليا ليقابل المال محمد طليق الطاهرة والحاج مال صالح والدها. فحوكم وقدم 
 للمحاكمة واعترف بفعلته بمنتهى الصراحة.

 فقالوا: انه يكذب.
 ه، مخبأ تحت جسر قرب المسجد!فأجاب: ان الخنجر الذي استعملته وطعنته به في فم
 فأرسل شخص الى المكان، ووجد الخنجر وأحضره.

 فقال مال محمد مستنكرا بغضب: ان هذا الرجل ال يستحق ان يكون قاتل أبي.
 فأجابه المال صالح: ان كان شكلي ال يعجبك، فأحضر لي لباسًا مناسبًا حتى يبدو قاتل أبيك ذو شأن.

عنقه وأرسل الى السجن. فراح أهل المدينة يأتون جماعات اللقاء نظرة  عندها ربط بسالسل ثقيلة حول
عليه من خالل نوافذ السجن. وكان من بينهم سيد محسن الذي ورد ذكره سابقا، والذي راح يشتم المال صالح 
ار بكلمات بذيئة وهو يقترب من بوابة السجن، فقفز السجين عليه مثل ليث شجاع ورماه بمسمار سلسلته، فاستد

 السيد محسن وفّر هاربًا.
وخالل هذا الوقت، وبينما كان زوج الطاهرة يعذب المؤمنين ويطالب بالعديد من األرواح مقابل حياة والده، 
كانت هي محتجزة في بيت والدها وممنوعة تماما من االتصال بالعالم الخارجي. وحاول زوجها مال محمد وابن 

 في ذلك. ولم يستطع أحد من أصحابها زيارتها ما عدا خاتون جان االبنة عم آخر لها، تسميمها، اال انهما فشال
الكبرى للحاج أسد هللا. وكانت هذه البابية الصديقة المخلصة، عبقرية جدا في خلق األعذار للذهاب الى مكان 

ديدة، حبس الطاهرة. فكانت تتخفى في بعض األحيان بهيئة غّسالة مالبس وأخرى بهيئة متسولة وطرق أخرى ع
وبهذا كانت تحصل على األخبار او تحمل للسجينة الطعام، ألن الطاهرة كانت ترفض تناول الطعام الذي يجهز 
لها داخل البيت. وهكذا كانت تتحمل العيش تحت هذه الظروف الصعبة القاسية. كما أرسل بعض السجناء 

 البابيين ثانية الى قزوين حيث قتلوا.
في السجن، ومع ذلك، بذل ابن الحاج مال تقي ما في وسعه للحصول على  بقي هؤالء السجناء األبرياء

فتوى من رجال الدين في طهران بالعدام أحد السجناء، اال انه لم ينجح. ثم قام باتهام البابيين بهذا وذاك من 
ي عقيدتهم. تعاليم الباب، فأمر جاللة الملك محمد شاه، العالم المجتهد أقا محمود من طهران بالتحقق والبحث ف

لذلك أحضروا السجناء أمامه، وعندما تم استجوابهم اتضح بطالن دعوى المال محمد بخصوصهم. في النهاية 
ذهب المال محمد لمالقاة جاللة الملك ومزق قميصه وشرع في البكاء وقال: "لقد ذبحوا الحاج مال محمد تقي، 

 ولن يعوضه دم أحد؟"
اعترف بجرمه من السجن. فاذا كانت رغبتك في تطبيق القانون، فال  فأجابه الشاه: "لقد هرب القاتل الذي

قانون اداري أو ديني سيحكم على رجل بريء بالموت بدال من القاتل الهارب. وان كنت تطلب انتقاما غير 
 قانوني، فلماذا تتعلق باسم القانون؟ أذهب واقتل واحدا منهم".
و قلب طاهر كما ثبت في العديد من المواقف وأجهزوا لذلك أخذوا الشيخ صالح العربي وهو رجل طيب ذ

 عليه بتفجيره من فم مدفع.
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ثم طالب المال محمد بالسماح له بأخذ بعض السجناء اآلخرين الى قزوين، وكان أحدهم الشيخ المبلغ 
كهم بعدها طاهر الشيرازي والثاني مال إبراهيم محالتي، حتى يرثي ذكرى والده بدفعهم في السير حول قبره ثم يتر 

لحال سبيلهم. فوافق جاللة الملك على هذا الطلب بعد تشديده على ضرورة تأكده من وصولهم سالمين. اال ان 
بعضهم قتل بوحشية تامة خالل الطريق الى قزوين. وعندما كان يحوم باقي السجناء حول القبر، أوثقوا الشيخ 

ببشاعة نتيجة تحريض العامة المجتمعين حول القبر  طاهر الى شجرة وعذب حتى الموت. كما قتل المال إبراهيم
 لنفس السبب.

وهكذا كان طالب الطاهرة، الشيخ صالح العربي والمال إبراهيم من أوائل البابيين الذين سفكت دمائهم على 
. التراب االيراني في سبيل أمر هللا. وأول من قدر لهم من تلك الصحبة الجليلة أن يختموا بدمائهم نصرة أمر هللا

أما الحاج أسد هللا القزويني، البابي المسن الذي فعل الكثير لمساعدتها، فقد مات من البرد واإلرهاق في الطريق 
 الى طهران عندما أخذوه أسيرًا الى هناك. )انتهى(

 -:المس مارثا روت وعن مصير القاتل الح يقي، قالت
سل الى طهران، وبالرغم من اعترافه بجريمته ُكبل ميرزا صالح الشيرازي، قاتل مال تقي بالسالسل وأر )

تخليصا للمؤمنين األبرياء، اال انه لم يطلق سراح أحد منهم. وذات ليلة هرب من سجنه والتجأ الى بيت رضا 
خان ابن رئيس إسطبل الخيل التابع لمحمد شاه، وكان بابيا، وبعد عدة أيام قضاها بصحبة مضيفه، آمن ميرزا 

ل وقت لجوئه عنده، ثم هرب الى قلعة طبرسي في مازندران. وارسل خلفه فرسان من صالح بأمر الباب خال
 .(الشرطة للبحث عنه، اال انه وصل الى القلعة بأمان

 
 الحواشي
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 الفصل التاسع

 مؤتمـر بدشـت
 

ي تلـك الفتـرة المضـطربة ذا يعتبر انعقاد هذا المؤتمر الذي أمر بـه البـاب مـن سـجنه فـي أقاصـي ايـران فـ
أبعــاد رايــة فــي األهميــة بالنســبة للبابيــة وأتباعهــا، فلقــد كانــت آثــاره ونتائجــه مهمــة ومــؤثرة جــدا علــى جميــع 
المؤمنين بالبابية، إذ فصلت أحداثه ووقائعـه بيـنهم وبـين مـن كـانوا يعتقـدون أن البابيـة مـذهب أو فكـرة جديـدة 

دات االســالمية ممـا علــق بهـا مـن شــوائب علـى مـر القــرون، ولـيس دينــًا تتسـم بتجديـد وتطــوير األفكـار والمعتقـ
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ــي تلقاهــا المجتمعــون حينمــا وقفــت الطــاهرة  ــوانين وشــريعة جديــدة. ان الصــدمة الشــديدة الت ــاب وق ــدا بكت جدي
وخطبــت بهــم، كانــت بســبب كشـــفها القنــاع عــن وجههــا وظهورهــا ســـافرة الوجــه بيــنهم، والتصــريح بانفصـــال 

ضـهما، فوقـع الحـدثان علـى رسوس المجتمعـين مثـل وقـع الصـاعقة بحيـث فـزع الـبعض وهـرب الديانتين عـن بع
عدد آخر وتزلزل اعتقاد آخرين ووقف جمع منهم ال يلوون حراكا وال يعرفـون مـاذا يفهلـون أو يتكلمـون، بينمـا 

اقفـة بـين الجمـع مدَّ أحدهم يده الى حلقومه ومزق حنجرتـه بيـده العاريـة مـن هـول الواقعـة. كـل هـذا والطـاهرة و 
ثابتـة ريــر متزلزلــة وال هيابـة بمــا يجــري حولهـا، ررــم لمعــان السـيوف المجــردة بقربهــا واسـتمرت تكمــل خطبتهــا 
عليهم،  مما دفع بهـاءهللا الـى النهـوض مـن مكانـه وإلقـاء عباءتـه فـوق رأسـها وأمـر باصـطحابها الـى خيمتهـا 

 تهدئة للموقف.
في هذا المؤتمر الـى جانـب بهـاءهللا والقـدوس، وكمـا قـال بعـض  لقد كانت الطاهرة من األقطاب الرئيسية

المؤرخين أن عملية االعالن بهذه الطريقة كان متفقـًا عليهـا مسـبقًا ومرتـب لهـا سـلفا، وكانـت الطـاهرة بنفسـها 
م صاحبة االقتراو بإسناد إعالن االنفصال اليها. ثم دأب األقطاب الثالثة فيما بعد، ليل نهار فـي توضـيح وإفهـا
المجتمعـــين بالتـــدري  بـــالمواعظ والنصـــائح الحســـنة للثبـــات علـــى طريـــق الهدايـــة الجديـــد، ألن جميـــع الرجـــال 
الحاضرين كانوا من المتمسكين جدًا باألحكام والقوانين الشرعية االسالمية وال يمكن قبـولهم االنحـراف ولـو قيـد 

الطـاهرة تخطـي هـذه المشـكلة بتبنيهـا  شعرة عن طريق الشرع االسـالمي بـأي شـكل مـن األشـكال، لـذلك اقترحـت
 اإلعالن بنفسها وإفهام المجتمعين تبديل بعض األحكام القديمة.

 ومما ذكره عبدالبهاء في كتابه  تذكرة الوفاء :
)انهه فههي وقههت انعقههاد ههذا المههؤتمر فههي بدشههت، لههم يكهن البههاب قههد أعلههن نفسههه بعهد عههن المرحلههة النهائيههة مههن 

ن فههي البدايههة انههه البههاب، اال ان القههائم تعنههي انههه اإلمههام الموعههود. ولقههد عمههل بهههاء هللا ظهههوره انههه القههائم، فقههد أعلهه
والقههدوس والطههاهرة الترتيبههات الضههرورية لإلعههالن التههام عههن مقههام البههاب وعههن إلغههاء عههدد مههن التشههريعات واألصههول 

 األساسية(.
 -وكتبت المس مارثا روت عن مؤتمر بدشت ايضا:

م جههدًا فههي تههاريخ هههذا األمههر هههو مههؤتمر بدشههت. ومههن المحتمههل ان تسههأل، أيههن تقههع )ان الحههدث التههالي والمههه
بدشههت؟ انههه مصههيف منعههزل يقههع بههين طهههران وخراسههان تتخللههه الحههدائق واألشههجار وتقههع فيههه بعههض البيههوت. وكههان 

لقههد كههان يسههتعمل كاسههتراحة صههيفية للنههبالء. انههه أجمههل مكههان طبيعههي اختههاره بهههاء هللا للتشههاور مههع اتبههاع البههاب، ف
هادئههًا وتنتشههر حولههه الحههدائق الجميلههة، وكههان للحههدائق الههثالث التههي اسههتأجروها فسههحة واسههعة فههي وسههطها. وهنههاك 
كهان بالمكههانهم التشههاور بحريهة، لقههد كههان مهن الخطههورة بمكههان عقههد مثهل هههذا التجمههع فهي طهههران. ومههن المحتمههل ان 

ن. وقبهل ذهابهه أرسهل بههاء هللا الطهاهرة الهى بدشهت مهع المؤمنين توقفوا في ههذه القريهة وههم فهي طهريقهم الهى خراسها
الخدم والتجهيزات والمال الالزم لجماعتها. وبعد عدة أيام، ذهب بنفسه الهى هنهاك، وكهذلك ذههب القهدوس. اسهتأجر 
بهههاء هللا ثههالث حههدائق، خصههص األولههى للقههدوس فقههط، وجّهههز الثانيههة للطههاهرة ومرافقيههها، واحههتفك بالثالثههة لنفسههه. 

خيام البابيين في الساحة الوسطية. وكانت خيمة بهاء هللا من خيهام عهائالت الهوزراء، ألنهه كهان ابهن وزيهر  ونصبت
 سابق.
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 -تعجب أحد الخدم في اليوم األول عند مشاهدته امرأة في هذا المكان تنصهح وتخاطهب العديهد مهن الرجهال 
ر، فقالهت لهه: "إن موضهوعنا عهن هللا، عهن وكانت كلماتها تظهر أهمية قداسهة ههذا المهؤتم -حتى من وراء حجاب 

الدين، عن االمور الروحانية، وفهوق كهل ذلهك تقهديم حياتنها فهي سهبيل الحقيقهة. إعلهم ان أيهة خطهوة نتخهذها ههي فهي 
 سبيل هللا. فهل أنت مستعد إلتباعنا؟" 

 وفي ذلك الجمع، كان في كل يوم يقدم واحد من المجتمعين خطبة عن أمر الباب.
  -أن يسمع كلماتها وهي تخاطب الجمع في بدشت في مجلس تشاورهم حول موضوعين:يمكن للمرء 

 األول: كيف نحرر الباب من سجنه. 
والثاني: اإلعالن الصريح المباشر ان كهان علهى البهابيين االسهتمرار فهي العمهل بهالقوانين اإلسهالمية القديمهة، 

 ظام جديد يتناسب مع الدورة الجديدة. أو ان كان الباب قد قّدم قوانينًا جديدة وعليهم تأسيس ن
   -ومن الممكن انها قالت في خطابها لهم بوجهها السافر:

 )إن صوت السافور الذي أشير اليه في يوم ال يامة والبعث هو صوتي اآلن لكما 
 انهضوا يا إخواني، إن القرآن الكريم قد تم وبدأت دورة جديدةا 

 ألست أنا أختكم وأنتم أخواني  
 كنكم ان تنظروا إليَّ كصديقة وأخت ح ي ية لكم  أال يم

ألنـه لـم يسـمع فـي الـدور السـابق  -فإن كان ليس باستطاعتكم أن تبعدوا عن عقـولكم األفكـار السـوداء 
كيف ستتمكنون من تقديم أرواحكـم فـداء  -من ينادي بضرورة كشف وجه المرأة من خلف تلك الحجب الكثيفة 

 لدين عظيم  
 ركوا ان عادة تغطية الوجه القديمة كانت ال ترضي محمد)ص( بدرجة كبيرة  ألم تالحظوا وتد

 ألم تسمعوا قط ان نساء الرسول محمد)ص( نفسه كن في رحالتهن مكشوفات الوجه  
أال تتذكرون انه في بعض األمور كان محمد)ص( يطلب من أصحابه الذهاب الـى زوجتـه لطـرو األسـئلة 

 عليها  
 يس من سنة محمد)ص(، فاليوم قد ظهر نور جديد ريَّر كل شيءا ولكن حتى لو كان هذا ل

ــق  إن هــذه هــي ســاعة البعــث، لــنم  نفــوس الرجــال ببهــاء الكلمــة اإللهيــة. دعونــا نحــرر نســاءنا ونخل
مجتمعنا الجديد. دعونا ننهض من قبور الخرافات واألنفـس ونقـول ان يـوم ال يامـة قـد حـلَّ، عنـدها ستسـتجيب 

  ضمير والحياة الجديدةا إن نفخة صور البعث هي أناا(كل االرض لحرية ال
فعلى أكتاف الباب النحيلة القوية وعلهى أكتهاف حوارييهه القّلهة وقعهت أعبهاء مهمهة تحطهيم الخرافهات والعهادات 
القديمههة جههدًا. كههان علههى هههذا ان يحههدث قبههل ان تبنههى الحضههارة الروحانيههة الجديههدة علههى أسههس متينههة. لههم يكههن قههد 

 في مختلف مراحل تطور الديانات منذ األزل. حدث مثل هذا
وصههف المههؤر  الفرنسههي المسههيو نيقههوالس هههذا االجتمههاع وقههال انههه اسههتمر لعههدة أيههام، وكانههت النقاشههات تههدور 

 بمجملها حول موضوع االنتقال من التعاليم القديمة الى تعاليم الباب الجديدة.
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نهههاك كانههت واحههدًا وعشهههرين يومههًا. وان مواضهههيع كههان مههؤتمر بدشهههت قصههير المههدة، وفتهههرة مكههوث بهههاء هللا ه
المههؤتمر المثيههرة انتبههاه سههكان المنههاطق المجههاورة وأثههارتهم، فهجمههوا علههى المجتمعههين ونهبههوا ممتلكههاتهم فلههم يقههاومهم 

 البابيون او يقاتلوهم. وهكذا قوطع المؤتمر وانفض بال نظام.
هرة مــن العاصــمة طهــران لحضــور مــؤتمر ويحكــي نبيــل زرنــدي مــؤرخ الديانــة البابيــة طريقــة خــروج الطــا

 -بدشت، نقال عن ميرزا موسى )آقا كليم( أخ بهاءهللا، ما يلي:
 -سمعت آقا كليم يقض اآلتي:

)سهههرنا متكلهههين علهههى هللا، أنههها والطهههاهرة وخادمتهههها الهههى مكهههان فهههي جهههوار العاصهههمة، ولهههم يعترضهههنا أحهههد مهههن 
يسهألونا عهن الجههة التهي نقصهدها. وعلهى مسهافة فرسهخين الحراس الواقفين على بهاب شهميران بهأدنى اعتهراض، ولهم 

من العاصمة، نزلنا وسط حديقة تنسهاب فيهها ميهاه غزيهرة واقعهة علهى سهفح الجبهل وفهي وسهطها منهز لمهجهور، ولمها 
دخلت، قابلت رجاًل هرمًا كان منشهغال فهي إرواء األشهجار، فسهألته عهن صهاحب البيهت، أجهابني: حصهل نهزاع فيمها 

مستأجرين ونتج عن ذلك أن القاطنين في المنزل هجروه وقد طلهب منهي المالهك حراسهة المكهان حتهى بين المالك وال
ينتهي النزاع. فسررت جدا من هذه المعلومات وطلبت منه تناول الغذاء معنا، ولما عزمت علهى العهودة فهي عصهر 

ا لحراسهته وأكهدت لهه أنهي سهأعود ذلك اليوم الى طهران وجدته راغبا في المحافظة على الطاهرة وخادمتها، فتركتهم
 بنفسي في المساء أو ارسل أمينا، وإني سوف أتبعه ثاني يوم بكل معدات السفر الى خراسان.

ولمهها وصههلت الههى طهههران أرسههلت مههال بههاقر أحههد حههروف الحههّي ومعههه خههادم ليصههل الههى الطههاهرة، وأخبههرت 
الحديقهة "بهاغ الجنهة" وقهال: "ان ههذا المنهزل قهد  بهاءهللا بخروجها سالمة من العاصمة، فسّر لهذا الخبر وسمى تلهك

 أعدته لكم يد القدرة اإللهية الستقبالكم حتى ترحب فيه بضيافة أحباء هللا".
ومكثت الطاهرة في تلك البقعة سهبعة أيهام وبعهد ذلهك سهافرت الهى جههة خراسهان ومعهها محمهد حسهن قزوينهي 

 د لرحيلها كل ما يلزم لسفرها(.المسمى بالفتى المليح وغيره. وأمرني بهاءهللا أن أع
 -وجاء في الفصل السادس عشر من كتاب  مطالع األنوار  بخصوص مؤتمر بدشت:

)وكان الصيف قد ابتدأ، وبوصول بهاء هللا، استأجر ثالث حهدائق، واحهدة للقهدوس وأخهرى للطهاهرة وأتباعهها 
هم الهى يهوم تفهرقهم كهانوا ضهيوفًا علهى نفر، ومهن وقهت حضهور  81والثالثة لنفسه، وكان عدد المجتمعين في بدشت 

بهاء هللا، وفي كل يوم كان يعطي ميرزا سليمان النوري لوحهًا يقهرأه بترتيهل فهي مجمهع الحاضهرين. وكهان يسهمي كهل 
فههرد مههنهم باسههم جديههد. وتسههّمى هههو أيضهها بالبهههاء وسههّمى آخههر حههروف الحههّي بالقههدوس وسههّمى قههرة العههين بالطههاهرة 

ن اجتمع في بدشت وصدر باالسم الذي تسهمى بهه أخيهرًا. وكهان بعهض أتبهاع الطهاهرة وصدر لوح من الباب لكل م
مههن المحههافظين علههى التقاليههد القديمههة قههد اشههتكوها فيمهها بعههد للبههاب مههدعين عليههها بههالخروج علههى التقاليههد القديمههة، 

 فأجابهم الباب على ذلك بقوله "ما الذي أقوله عمن أسماها لسان العظمة بالطاهرة".
ل يوم من أيام ذلك االجتماع المشهود كان يلغهي تقليهد مهن التقاليهد المعروفهة، وبهذلك أخرقهت الحجهب وفي ك

الناشئة من تقهديس األحكهام الشهرعية وأزيلهت األصهنام التهي كهان يعبهدها النهاس عبهادة عميهاء. ولهم يكهن أحهد يعهرف 
مهارة، ذلك الهذي مهنح كهل شهخص  مصدر هذا التجديد الجريء او يعين الشخص الذي كان يدير دفة األمور بكل

من المجتمعين فهي تلهك القريهة إسهمًا جديهدًا. وكهان كهل فهرد يعتقهد فهي واحهد حسهبما يظهن ولهم يهدرك مهنهم اال القليهل 
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بهأن بههاء هللا ههو الهذي كهان مصهدر جميهع ههذه التغييههرات ذات األثهر البعيهد وانهه ههو الهذي حهددها بهدون خههوف وال 
 وجل.

ن اطلههع علهى مجريههات األحهوال فهي بدشههت وحكهى ذات يهوم الروايههة اآلتيهة: )كههان وكهان الشهيخ أبههو تهراب ممه
بهههاء هللا قههد لههزم الفههراش ذات يههوم لمههرض ألههمق بههه فأسههرع لزيارتههه القههدوس، فلمهها أدخههل جلههس علههى يمههين بهههاء هللا 

ي رسههول وسههمح لبههاقي البههابيين بالحضههور تههدريجيًا ومهها كههادوا يجتمعههون حولههه حتههى دخههل فجههأة محمههد حسههن قزوينهه
الطههاهرة وهههو الههذي تسههمي حههديثًا بههالفتى القزوينههي وأعلههم القههدوس بضههرورة حضههوره حههاال عنههد الطههاهرة لزيارتههها فههي 

 الحديقة. 
 فأجابه: )اني قطعت نفسي منها قطعيًا وال أقبل أن أقابلها(.

 فخرج الرسول ثم عاد ثانيًا وأعاد الرسالة وتضرع اليه أن يلبي نداءها المستعجل، وقال: 
 )انها مصممة على الزيارة وإذا كنت مصممًا على الرفض فالنها البد قادمة(.
 ولما شاهد امتناعه عن القبول استل سيفه ووضعه تحت قدم القدوس وقال: 

 )أنا ال أرضى أن أذهب بغيرك، فاختر أحد األمرين إما ان تصحبني اليها او تقطع رقبتي بهذا السيف(. 
 قررت أن ال أزور الطاهرة وسأنفذ لك غرضك اآلخر ألنك أوكلته إلّي(.فأجاب القدوس غاضبًا: )إني 

وبينمهها كههان محمههد حسههن قههد ركههع أمههام القههدوس تحههت قدمههه مههادًا رأسههه لتنفيههذ الضههربة فيههها، وإذا بالطهههاهرة 
تحضر فجأة مزينة وبدون قنهاع أمهام أعهين جميهع الحاضهرين فأخهذت النهاس الدهشهة ووقهف الكهل حهائرين أمهام ههذا 

نظر الغير منتظر. وكانوا يظنون ان رؤيتها غير محجبة من أكبر المحهال وبهأن النظهر الهى خيالهها وظلهها غيهر الم
 .(1)جائز ألنهم يعتبرونها مظهر فاطمة الزهراء ورمزًا لعصمة الطهارة في نظرهم

لهه مها بهدا فتقدمت الطاهرة بسكون ووقار تام نحو القدوس وجلست عهن يمينهه. وكهان اطمئنانهها وسهكونها يقاب
من الخوف على وجوه الذين ينظرون اليها، فاضطربت أركانهم واستولى على أرواحهم الرعهب والغضهب والدهشهة، 
وههزهم هههذا الظهههور الفجههائي بدرجهة ان أحههدهم المههدعو عبههد الخهالق األصههفهاني قطههع حنجرتههه بيهده وفههر هاربهها مههن 

وتركهوا اعتقهادهم ونكصهوا علهى أعقهابهم. وبقهي عهدد وجه الطاهرة مغطى بدمه وهو يصر  بهيجان وفعل غيره مثله 
كبير واقفا أمامها بدون حراك متحيرين في أمرهم وبقي القدوس في مكانه قابضهًا علهى سهيفه المسهلول وعلهى وجههه 

 عالئم الغضب الشديد وكأنه ينتظر فرصة ليضربها الضربة القاضية.

الثقههة التههي ظهههرت بههها عنههد ابتههداء دخولههها أمههام فلههم يحركههها منظههره المهههدد بههل كههان يعلههو وجهههها الكرامههة و 
الجمههع المحتشههد، وأضههاء وجهههها بشههعور الفههرح والوبطههة والنصههر ووقفههت مكانههها وخاطبههت البههاقين مههن هههذا الجمههع 
غير وجلة وال مهتمة بما حصل في قلوب أصهحابها علهى البداههة وبهدون سهابقة تفكيهر، وبلسهان لهه شهبه كبيهر بلغهة 

)إن المتقين فـي جنـات ونهـر ببالغة ليس لها مثيل وحماس شديد وختمته بهذه اآلية القرآنية القرآن ألقت خطابتها 
وكانت أثناء تهالوة ههذه اآليهة تنظهر خلسهة الهى بههاء هللا والقهدوس معهًا بحيهث ال  في مقعد صدق عند مليك مقتدر(

لمة التي ينطـق بهـا القـائم والتـي )إني أنا الكيقدر الحاضرون على تعيين من منهما المعني بهذا القول ثم قالت: 
 تفر منها ن باء االرض ونجباسها(.
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ثههم التفتههت الههى القههدوس والمتههه ألنههه لههم يصههنع فههي خراسههان األمههور التههي رأت انههها أساسههية لمصههلحة األمههر، 
فأجابههها: )انههي حههّر أن أتبهههع مهها يمليههه علههّي ضهههميري ولسههت مقيههدًا بهه راء وإرادة أصهههحابي(. ثههم التفتههت الههى جمهههوع 

لحاضرين وطلبت منهم ان يحتفلوا بهذه الفرصهة السهعيدة بمها يليهق بهها وقالهت ان ههذا اليهوم يهوم عيهد وسهرور عهام ا
وهو اليوم الذي فيه تفهك قيهود الماضهي. فلهيقم كهل مهن يشهترك فهي ههذا المجلهس ويعهانق صهاحبه. وكهان ذلهك اليهوم 

لمجتمعهين أعظهم التغييهرات الثوريهة فتغيهرت طريقهة التاريخي واأليام التهي تلتهه قهد أحهدثت فهي أخهالق وعوائهد وحيهاة ا
العبادة تغييرًا فجائيهًا كليهًا وطرحهت العبهادات القديمهة التهي كهان المتعبهدون المخلصهون يتبعهون نظامهها طرحهًا أبهديًا. 
وحصههل اضههطراب عظههيم بههين الههذين قههاموا علههى نشههر هههذا اإلصههالح بكههل جهههدهم. وكههان بعضهههم ال يوافههق علههى 

لتغييههر األساسههي وظنههوا انههه عههين الكفههر وامتنعههوا ان ينسههخوا مهها يعتبرونههه أعظههم أحكههام اإلسههالم حصههول مثههل هههذا ا
التهي ال تنسههخ وطائفههة اعتبههرت أن قهول الطههاهرة هههو الفصههل فهي مثههل هههذه األحههوال وان طاعتهها واجبههة علههى جميههع 

والنائهههب عهههن البهههاب  البهههابيين وتمسهههك الهههبعض ممهههن امتعضهههوا مهههن تصهههرفها مهههع القهههدوس واعتبهههروه انهههه ههههو الممثهههل
والوحيهد الهذي يحههق لهه ان يحكههم فهي مثههل ههذه األمههور الخطيهرة ونظهر فريههق غيهر هههؤالء الهى الحادثههة بأجمعهها انههها 

 عبارة عن امتحان إلهي لفصل الصادقين من الكاذبين والمؤمنين عن الكافرين.

القهدوس تلميهذًا أرسهله الهّي وكانت الطاهرة في كثير من األحيهان تهرفض إطاعهة القهدوس وتقهول: )إنهي أعتبهر 
 الباب لتعليمه وتهذيبه وال أنظر اليه بنظر آخر(.

ولم يمتنع القدوس ان يتهم الطاهرة انها صهاحبة ههذه الفتنهة وادعهى ان الهذين يهدعون الهى رأيهها وقعهوا فريسهة 
 للخطأ.

لهى وّفهق بينهمها تمامهها واسهتمرت حالهة المشهادة بهين االثنهين بضهعة أيهام الهى ان توسهط بههاء هللا وبطريقتهه المث
ولهههم شهههعثهما وألم الجهههرح الهههذي سهههببه ههههذا الهيهههاج والنهههزاع الحهههاد وبهههذلك وجهههه هّمهههة كهههل منهمههها الهههى طريهههق الخدمهههة 

 المنتجة.
وحصههل المقصهههود مههن ههههذا االجتمهههاع المشهههود، الن النهههداء بالنظهههام الجديههد كهههان بمثابهههة الههنفخ فهههي الصهههور 

تهي كانهت تقيهد ضهمائر النهاس ومحيهت بكهل جسهارة وبغيهر وجهل. فتهيهأت فمسحت التقاليد العقيمة المجمع عليهها وال
الطريق إلعالن األحكام والقواعد الجديدة التهي جهاء بهها األمهر الجديهد وعهزم بقيهة الجمهع المحتشهد فهي بدشهت علهى 
ت الرحيههل الههى مازنههدران. ورحههل القههدوس مههع الطههاهرة فههي هههودج واحههد أعههّده لسههفرهما بهههاء هللا. وفههي طريقههها كانهه

الطهههاهرة تهههنظم قصهههيدة وتهههأمر األصهههحاب ان ينشهههدوها أثنهههاء سهههيرهم خلهههف الههههودج وكانهههت الجبهههال واألوديهههة تهههردد 
 أصوات وأناشيد ذلك الجمع المتحمس أثناء سفرهم إيذانًا بمحو القديم وبعث اليوم الجديد.

اد بعههض االتبههاع ان اسههتمرت رحلههة بهههاء هللا فههي بدشههت اثنههين وعشههرين يومههًا وأثنههاء سههفرهم الههى مازنههدران أر 
يسههيئوا اسههتعمال الحريههة التههي نتجههت عههن نسههخ الشههرائع القديمههة وظنههوا ان فههي طههرح الطههاهرة للحجههاب إشههارة منههها 
للتجههاوز عههن حههدود اآلداب وإشههباع األغههراض النفسههية. وسههّبب هههذا التعههدي الواقههع مههن هههؤالء الههبعض غضههب هللا 

امتحانهها شهديدا وأصهيبوا بأضههرار جسهيمة علهى يههد أعهدائهم وكههان  وأوجهب تفهريقهم وتشههتيتهم. ففهي قريهة نيههاال امتحنهوا
هذا التشتيت جزاء وفاقا لذلك اإلفراط الذي ظهر من هذا النفر القليل من غيهر المسهئولين وحفهك األمهر طهاهرا نقيهًا 

 معززًا في شرفه(.
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 -ترجمته:ويقول نبيل زرندي: وسمعت من فم بهاء هللا نفسه وصفا لما حدث بعد المؤتمر، قال ما 
)كّنهها مجتمعهههين فهههي بلهههدة نيهههاال ونزلنههها لالسهههتراحة فهههي سهههفح الجبهههل وفهههي الصهههباح فهههي الفجهههر اسهههتيقظنا علهههى 
صههوت قههذف األحجههار التههي رشههقنا بههها المجههاورون وكههانوا يرموننهها بههها مههن أعههال الجبههل واشههتد هجههومهم علينهها حتههى 

سههي وأرسههلته الههى محههل آمههن وعزمههت علههى التجههأ أصههحابنا الههى الهههرب مرعههوبين مههذعورين، فألبسههت القههدوس مالب
اللحاق به ولما وصهلت اليهه وجدتهه قهد ارتحهل منهه. ولهم يبهق أحهد فهي نيهاال سهوى الطهاهرة وشهاب مهن شهيراز يهدعى 
ميرزا عبد هللا واشتد الهجوم وخربت الخيام. ولم أجد أحدا أسلم له الطهاهرة سهوى ذلهك الشهاب الهذي أظههر فهي ذلهك 

ذ أنهههه أمسهههك سهههيفه بيهههده غيهههر هّيهههاب وال وجهههل مهههن هجهههوم السهههكان الوحشهههي لنههههب شههههامة وعزمههها يفهههوق الوصهههف إ
أمتعتنا ومنعهم من ذلك ومع انه جرح في مواضع كثيرة من جسمه أبهى اال ان يخهاطر بحياتهه لصهيانة أموالنها رغهم 

هههم انههي أمرتههه بههالكف عههن ذلههك. فلمهها هههدأت الحالههة تقههدمت الههى بعههض مههن السههكان وأقنعههتهم بقسههوة وفظاعههة عمل
 ونجحت في إعادة جزء من األموال المنهوبة(.

وعههاد بهههاء هللا مصههحوبًا بالطههاهرة وخادمتههها الههى إقلههيم نههور، وعههّين الشههيخ أبههو تههراب لمالحظتههها وحراسههتها 
 وسالمتها.

ان الطهاهرة اعترضهت وههي فهي طريقهها مهن بدشهت الهى طههران ويقول عبدالبهاء في كتابه تـذكرة الوفـاء: )
لههى العاصههمة تحههت حراسههة مجموعههة مههن الغوغههاء ثههم سههجنت فيمهها بعههد فههي بيههت محمههود خههان واعتقلههت وأرسههلت ا

 كالنتر "رئيس شرطة العاصمة"(.
لمؤلفــه شــوقي  56وعــن دور الطــاهرة المميــز فــي مــؤتمر بدشــت، ورد فــي كتــاب  القــرن البــديع  صــفحة 

 -، جاء فيه:أفندي رباني، ولي أمر الديانة البهائية بمناسبة مرور قرن على دعوة الباب
)... أنههزل مؤسههس الههدورة شههرائعها فههي إحههدى القههالع القائمههة علههى جبههال أذربيجههان بينمهها كههان أتبههاع الههدورة 

 نفسها يفتتحون في نفس الوقت مؤتمرًا ينعقد في إحدى السهول على حدود مازندران.

وة الموجهههة للمناشههط ولمهها كههان بهههاء هللا علههى صههلة وثيقههة بالبههاب عههن طريههق المراسههلة المسههتمرة، وكههان القهه
المتعددة التي يقوم بها زمالؤه من األصحاب، فقد رأس المؤتمر ووجه أعماله وأشهرف عليهها بصهورة مسهتترة ولكنهها 
فعالهة. وكههان القههدوس يعتبههر قطههب الجانههب المحههافك فههي المههؤتمر وكههان يعههارض فههي الظههاهر اآلراء المتطرفههة التههي 

متابعههة منههه لخطههة محكمههة سههبق تههدبيرها وأريههد بههها تخفيههف حههدة الهلههع تههدلي بههها الطههاهرة المشههتعلة حماسههة، وذلههك 
والفههزع اللههذين يثيرهمهها حتمهها مثههل هههذا المههؤتمر. وكههان الغههرض األساسههي مههن هههذا االجتمههاع تطبيههق شههريعة البيههان 
باالنفصههال الكامههل المفههاجف العنيههف عههن الماضههي كلههه بنظامههه وتعصههبه المههذهبي وتقاليههده وشههعائره. أمهها الغههرض 

فرعههي مههن المههؤتمر فكههان بحههث وسههائل تحريههر البههاب مههن اعتقالههه القاسههي فههي جهريههق، ولقههد تحقههق الغههرض األول ال
 بصورة باهرة، أما الغرض الثاني فكان مقضيًا عليه بالفشل منذ البداية.

 وكان مرسح هذا اإلعالن البالغ التحدي والبعيد األثهر قريهة بدشهت حيهث اسهتأجر بههاء هللا ثالثهة بسهاتين فهي
محههيط بهههيج، خصههص بسههتانا منههها للقههدوس وآخههر للطههاهرة، واحههتفك لنفسههه بالثالههث. واستضههاف األصههحاب الواحههد 
والثمههانين الههذين اجتمعههوا مههن األقههاليم المختلفههة مههن أول يههوم اجتمعههوا فيههه الههى يههوم تفرقههوا، وفههي كههل يههوم مههن األيههام 

يرتل أمام المهؤمنين المجتمعهين، وعلهى كهل مهؤمن خلهَع االثنين والعشرين التي أقامها في تلك القرية كان ينزل لوحا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 79 

منهذ ذلهك الحهين. وأنعهم  "اسما جديدا دون ان يكشف له عن شخصية من أنعم عليه به، أمها ههو فقهد تلقهب "بالبههاء
القههدوس" وعلهى قههرة العههين بلقهب "الطههاهرة" بهههذه األسهماء وجههه إلههيهم "علهى الحههرف األخيهر مههن حههروف الحهي باسههم 

 ك األلواح النازلة لكل واحد منهم.الباب بعد ذل

وكههان بهههاء هللا هههو الههذي أدار دفههة األمههور فههي هههذه القصههة الباقيههة بثبههات ودون خطههأ وعلههى غيههر توقههع وال 
انتظار، وكان بهاء هللا هو الذي بلغ باالجتماع قمته النهائية المثيرة. ففي ذات يوم ألمهت بهه وعكهة ألزمتهه الفهراش، 

وظههرت فجهأة  -لتي كانت تعد الرمز النبيل الناصع للعفة، وتجّسهد طههارة فاطمهة الزههراء ا -فدخلت عليه الطاهرة 
أمههام األصههحاب المجتمعههين سههافرة فههي كامههل زينتههها. وجلسههت عههن يمههين القههدوس الفههزع المغتهها ، وهتكههت ببيانههها 

لنهت افتتاحهها. وكهان األثهر الناري األستار المغلفة لقداسة التكاليف اإلسالمية، ونفخت في صور الدورة الجديدة وأع
صهههاعقًا خاطفهههًا، لحظتهههها بهههدت لعهههين النهههاظرين الشهههاعرين بهههالخزي والعهههار، انهههها، وههههي الطهههاهرة الناصهههعة المبجلهههة 
بصههورة تجعههل مجههرد النظههر الههى ظلههها كبيههرة ال تغتفههر، قههد جلبههت العههار علههى نفسههها، وأخههزت الههدين الههذي اعتنقتههه، 

ا. هنالهههك اكتسهههحت أرواحههههم مشهههاعر الرعهههب والغضهههب والحيهههرة وشهههلت وشهههوهت الطلعهههة الخالهههدة التهههي ترمهههز اليهههه
تفكيهرهم. أمهها عبههد الخههالق األصههفهاني الههذي أخههذ منههه الهلههع واالضههطراب كههل مأخههذ فقههد مههّزق عنقههه بيديههه وفههّر مههن 
وجهههها مههنفعال يلطخههه الههدم. وارتههد قليههل مههن األصههحاب عههن ديههنهم وولههوا األدبههار، وجمههد آخههرون أمامههها ال يبههدون 

ذلههك الحههديث اإلسههالمي عههن ظهههور فاطمههة  -وقلبههه يخفههق بشههدة  -كهها وال يتكلمههون، وال بههد أن بعضهههم تههذكر حرا
الزهههراء سهههافرة وههههي تعبهههر الصهههراط يههوم القيامهههة. أمههها القهههدوس الهههذي أسهههكته الهيههاج والغضهههب، فقهههد بهههدا إنهههه يتحهههين 

ضهت الطهاهرة ثابتهة الجنهان غيهر الفرصة ليضرب عنقها بالسهيف الهذي تصهادف انهه كهان يحملهه فهي يهده آنهذاك. نه
هّيابههة وال وجلههة تتهلههل بشههرا وسههعادة. وانطلقههت ترتجههل بيانهها بليغهها حههارا عجيبهها أشههبه مهها يكههون ببيههان القههرآن وجهتههه 

إني أنا الكلمة التي ينطق بها القائم والتي يفـر منهـا ن بـاء " -للبقية الباقية من المؤتمر وختمته بقولها الجريء:
 م دعتهم الى ان يحتضن كل واحد منهم أخاه ويحتفلوا بهذه المناسبة العظيمة.ث االرض ونجباسها 

الواقعههة" وشهههدت األيههام التههي تلههت هههذا "فههي ذلههك اليههوم البههاقي "نفههخ فههي الصههور" المههذكور فههي القههرآن وقعههت 
نههذاك مههن االنفصههال المثيههر عههن طقههوس اإلسههالم وتقاليههده العريقههة ثههورة حقيقيههة فههي نظههر هههؤالء الههذين كههانوا حتههى آ

المتمسكين بشريعة محمد)ص( في عاداتهم ومناسكهم وعباداتهم. وبرغم اضطراب المؤتمر من مبتداه الهى منتههاه، 
وارتداد ههذا النفهر القليهل الهذي رفهض أن يواجهه تعطيهل تكهاليف اإلسهالم وشهريعته فقهد تحقهق ههدف المهؤتمر بصهورة 

 كاملة رائعة.

الطهاهرة( أثنهاء اشهتراكها فهي مهؤتمر بدشهت يرجهع الفضهل فهي كشهفها ... وأخيرا، وليس آخهرا، الهى مبادرتهها )
إلخوانههها المههؤمنين أشههد األمههور تحههديا فههي مكنونههات الههدورة الثوريههة التههي لههم يكههن أحههد يههدركها بتمامههها آنههذاك. كمهها 
يرجهههع اليهههها الفضههههل فهههي انفصههههال النظهههام الجديههههد عهههن أحكههههام اإلسهههالم ومؤسسههههاته انفصهههاال دائمهههها. وقهههد آن لهههههذه 

لفتوحهههات العجيبهههة ان تتهههوج، وتبلهههغ كمالهههها النههههائي باستشههههاد صهههاحبتها فهههي غمهههار العاصهههفة التهههي كانهههت تجتهههاح ا
 العاصمة من أقصاها الى أقصاها(.

وفي شرو بهاء هللا لواقعة بدشت، وما جرى خاللها، جاء في الفصل الواحد والعشرين مـن كتـاب  مطـالع 
 -ما يلي: 223األنوار  صفحة 
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ء هللا" ذات يوم والزمنا الفراش. وكانت الطاهرة قد أرسهلت طلبها لتحضهر عنهدنا ودهشهنا لطلبهها )ومرضنا "بها
وتحيرنها كيهف نجاوبهها. وفجههأة وجهدناها علهى البههاب ووجههها مكشهوف أمامنها ونههوه عهن ههذه الحادثههة ميهرزا أقها جههان 

وتظهر أمام أعهين النهاس سهافرة )كاتب الوحي( ببيان حسن، إذ قال: )ان وجه فاطمة يجب ان ينكشف يوم القيامة 
 وفي تلك اللحظة ينادي منادي الغيب ويقول "غضوا أبصاركم عما رأيتم"(. 

وقههد أخههذت الدهشههة واالضههطراب يتغلبههان علههى جميههع األصههحاب فههي ذلههك اليههوم وامههتأل قلههبهم مههن الخههوف 
ائههد اإلسههالمية المقههررة، والوجههل، ولمهها لههم يتحمههل الههبعض مههن األصههحاب ان يههرى مثههل هههذه المخالفههة الصههريحة للعو 

هربوا في انزعاج من أمام وجهها والتجئوا في ذهولهم الى قصر مهجور في جوار ذلك المكهان، ومهن الهذين تزلزلهوا 
من عملها وسهلوكها وقاطعوهها كليهة السهيد ميهرزا محمهد علهي النههري وأخهوه ميهرزا ههادي وأرسهلنا لهمها كلمهة بأنهه لهم 

مههها وااللتجهههاء الهههى القصهههر. وتفهههرق أخيهههرا األصهههحاب وتركونههها تحهههت رحمهههة يكهههن مهههن الضهههروري لهمههها هجهههر إخوانه
 أعدائنا.

وفهههي اجتمهههاع األحبهههاء األبطهههال فهههي "بدشهههت"، دههههش الكثيهههرون مهههن جرأتهههها وشهههجاعتها حتهههى انههههم رأوا مهههن 
لبهاب واجبهم ان يعلموا الباب بعملها العجيهب الهذي لهم يسهبق لهه نظيهر واجتههدوا ان يسهيئوا سهمعتها لديهه، فأجهابهم ا

بقوله: )ماذا عسى ان أقول في من أسهماها لسهان العظمهة والقهوة بالطهاهرة(، فقطعهت ههذه الكلمهات جهيهزة كهل قهول 
 وأسكتت الذين أرادوا تقويض سلطتها والنيل من سمعتها، فمنذ ذلك الوقت دعيت بالطاهرة من جميع المؤمنين(.

 ب( في مؤتمر بدشت  تقول مس مارثا روت:قد يتساءل القارئ: لماذا لم يشترك المال حسين )باب البا
م، قهد يتسهاءل المهرء عهن سهبب عهدم حضهور بهاب 1932)حتى وقت طباعة كتاب "مطالع األنوار" في سهنة 

البههاب )مههال حسههين بشههروئي( الههى المههؤتمر، ففههي الفصههل السههادس عشههر يتضههح السههبب، فهههو لههم يعلههم شههيئًا عههن 
في طريقهم اليه في مشهد، وحتهى فهي مهذكرات ميهرزا جهاني يجهد المهرء المؤتمر، وغالبية الذين اجتمعوا هناك كانوا 

سهببًا؟ فبههاب البههاب كهان راغبههًا فههي التوجهه مههن مشهههد الهى مازنههدران قبههل عهدة أيههام مههن انعقهاد المههؤتمر الفعلههي، وزار 
اعههه فههي يههوم مغادرتههه تلههك المدينههة مقههام االمههام الرضهها بصههحبة سههبعين مههن أتباعههه. واتفههق ان حصههل شههغب بههين أتب

وسهلطات المدينههة، لههذلك أرسههل البههرنس حمههزة ميههرزا وراء بههاب البههاب واحتجههزه لعههدة أيههام فههي معسههكره. وحالمهها أطلههق 
سراحه، جمع أصهحابه وبهدأ المسهير. وعنهدما وصهل الهى قهرب بهارفروش وصهلته أخبهار وفهاة محمهد شهاه. فأثهار ههذا 

وأتباعههههه بسههههبب ايمههههانهم بتعههههاليم البههههاب،  الخبهههر حالههههة مههههن االضههههطراب الشههههديد فههههي المملكههههة، وههههوجم بههههاب البههههاب
وحوصههروا فههي مقههام الشهههيخ طبرسههي، فلههم يسههتطيعوا سهههوى الههدفاع عههن أنفسهههم فقهههط، وكههان مههن المسههتحيل علهههيهم 
مغههادرة المكههان، فهههم لههم يههذهبوا الههى هنههاك لبنههاء قلعههة او لمحاربههة المسههلمين او محاربههة الحكومههة ال سههمح هللا. لقههد 

 .حوصروا من قبل قوات الجيش
كانهت شههرارة البدايههة قههد انطلقههت فهي أول األمههر مههن قبههل أعههداء الهدين الجديههد، وبسههرعة سههاندهم جنههود الشههاه. 
ولقد سبق وأن كتب القدوس قبل ذلك رسهالة تنبهأ فيهها بظهروف استشههاده ههو وبهاب البهاب، ويمكهن للقهارئ ان يفههم 

 ما تبع ذلك في بقية المذكرات.
ؤتمرين وتشتتهم نتيجة المصادمات، وبينما كهان بعضههم مها يهزال فهي بعد انفضاض مؤتمر بدشت وتفرق الم

قرية نياال، وصلتهم األخبار وهم مازالوا في الطريق عن محاصرة بهاب البهاب فهي طبرسهي. كهان القهدوس قهد وصهل 
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الههى مدينتههه بههارفروش وقههت وصههول األخبههار، وحالمهها اسههتطاع الخههروج أسههرع الههى بههاب البههاب وبههدأ بمسههاعدته فههي 
مهههع حسهههن الحهههك، ان الحصهههار بهههدأ فهههي الوقهههت الهههذي ذههههب غالبيهههة ضهههباط  القلعهههة لتكهههون جهههاهزة للحصهههار. تنظههيم

، وخهالل ههذا 1848أكتهوبر  21الجيش الى طهران لحضهور حفلهة تتهويج جاللهة اإلمبراطهور ناصهر الهدين شهاه فهي 
 برسي".الوقت تمكن الرجال في طبرسي من تحويل هذا القصر الى ما يعرف اليوم باسم "قلعة ط

حالمهها سههمع البههابيون عههن هههذه المصههيبة الخطيههرة التههي وقعههت علههى بههاب البههاب وأتباعههه، نهضههوا مههن فههورهم 
للتوجه اليها ومن أبعد مقاطعات إيران بهل وحتهى مهن العهراق فهي محاولهة للوصهول الهى ههذه البقعهة المهلكهة. وكهانوا 

المخلصهة فهي قلعهة طبرسهي سيسهقط أمهام مهدافع  يعلمون بالتأكيد انه بعهد وقهت قليهل، ان كهل فهرد مهن تلهك العصهبة
األعداء. فماذا كان يرى البابيون المسرعون الى القلعة في خيالهم؟ أو ههل تهذكرون نبهوءة القهدوس فهي رسهالته عهن 

 الموت القادم؟
ويقهههال ان الطهههاهرة عنههههد سهههماعها بمصههههيبة بهههاب البههههاب وأتباعهههه قهههررت الههههذهاب الهههى قلعههههة الشهههيخ طبرسههههي 

رههها بلبههاس رجههل. اال ان بهههاء هللا طالبههها بعههدم فعههل ذلههك. وقههال لههها: قبههل كههل شههيء ستفشههلين فههي لمسههاعدتهم بتنك
الوصول، وفوق ذلك ان الحرب والقتال ال تناسب أي فرد خاصهة النسهاء. إضهافة الهى ان هنهاك ظههور جديهد يهأمر 

 باالبتعاد عن الحروب(.
تماع بدشت ووصـول المـؤتمرين اليـه، مـا ، عن بداية اج122وجاء في كتاب  مطالع األنوار  في صفحة 

 -يلي:
).. وبهههذه الكلمههات وّدع القههدوس أصههحابه وارتحههل مههع ميههرزا محمههد علههي القزوينههي مههن مشهههد وبعههد مههرور 
بضههعة أيههام تقابههل مههع ميههرزا سههليمان النههوري الههذي أخبههره بخههالص الطههاهرة مههن حبسههها فههي قههزوين وبرحلتههها الههى 

عاصمة بعد ذلك. وكان ميرزا سليمان وميرزا محمد علي فهي صهحبة القهدوس حهين خراسان وبانتقال بهاء هللا من ال
وصههلوا الههى بدشههت. وكههان وصههولهم الههى تلههك القريههة فههي سههاعة الفجههر ووجههدوا هنههاك جماعههة كثيههرة عرفههوا انهههم مههن 

لهذي كهان سهائرًا البابيين. ومع ذلك عزموا على السفر الى شاه رود، فلما اقتربوا من هذه القرية قابل ميرزا سهليمان ا
على مسافة خلفهم محمد حناساب الذي كان حاضهرًا فهي طريقهه ايضها الهى بدشهت. فلمها سهأله القهدوس عهن القصهد 
مهن ذلهك االجتمهاع أخبههره بهأن بههاء هللا والطهاهرة قههد قامها برحلتهمها الههى ههذا المكهان وانهمها تركهها فعهال شهاه رود منههذ 

ت مهههن اصههفهان وقههزوين وغيرههها مهههن بههالد إيههران وهههم جميعههها بضههعة أيههام لهههذا الغهههرض. وان جموعهها كثيههرة حضههر 
 منتظرون ورود بهاء هللا في رحلته الى خراسان.

وما كاد بهاء هللا يعلم بوصول القدوس الى شاه رود، حتى قام فهي مسهاء ذلهك اليهوم الهى تلهك القريهة ممتطيهًا 
صهبيحة اليهوم الثهاني فهي سهاعة الشهروق. جواده ومعه الماّل محمد معلم النوري ثم عاد مع القدوس الى بدشهت فهي 

وكان الصيف قد ابتهدأ وبوصهول بههاء هللا، اسهتأجر ثهالث حهدايق، واحهدة للقهدوس وأخهرى للطهاهرة وأتباعهها والثالثهة 
نفههر ومههن وقههت حضههورهم الههى يههوم تفههرقهم كههانوا ضههيوفًا علههى بهههاء  81لنفسههه، وكههان عههدد المجتمعههين فههي بدشههت 

 هللا(.

 -تب الدكتور جين في كتابه  اتحاد األديان واألقوام ، قال:وعن شجاعة الطاهرة ك
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)وكانهههت ههههذه الجسهههارة التهههي وقعهههت مهههن قهههرة العهههين ههههي التهههي زعزعهههت أسهههس األحكهههام اإلسهههالمية فهههي إيهههران 
يضههاف الههى ذلههك ان ثمههرة تعلههيم قههرة العههين األولههى ال تقههل عههن تعلههيم القههدوس مههن حيههث الشههجاعة وان اسههتنارتها 

تها مههن بهههاء هللا وطبعههها ان افتههراض غضههب أغلهههب وأكبههر أصههحابها مهههن عملههها وعههزمهم علهههى الباطنيههة ربمهها أخهههذ
 .(2)توبيخها إنما كان من قبيل المباسطة اللطيفة(

 وكما قال البروفيسور جين:
)إن ظهور امرأة مثهل الطهاهرة فهي أي بلهد وفهي أي عصهر ههي حالهة نهادرة او حهدث نهادر، لكهن ظهورهها فهي 

عجوبة، ال بل انهه معجهزة تمامها. ومثلمها كانهت فهي عفتهها وجمالهها الرائهع ومواهبهها العقليهة الفهذة بلد مثل إيران فهو إ 
وفصههاحتها المتوهجههة وايمانهههها الشههجاع واستشههههادها المجيههد، كهههان وقوفههها نهههادرًا لههيس لهههها مثيههل بهههين نسههاء بالدهههها 

فيكفيهه انهه أظههر بطلهة مثهل قهرة العهين وبقيت ذكراها خالدة الى األبد. إن كان ليس لدين البهاب مهن إدعهاء عظهيم، 
 . (3)"الطاهرة"(

 -وفي تقدير أعمال الطاهرة جاء في المجلة اآلسيوية:
)وكيف تمكنت امرأة ضهعيفة مثهل الطهاهرة ان تجمهع حولهها نفهرًا مهن األتبهاع المنظهور إلهيهم بنظهر الكفهر مهع 

وبسههبب كثههرة عههددهم وأهميههتهم  .ونفههوذ عظههيم قلهة االسههتعداد وخاصههة فههي بلههدة مثههل قههزوين التههي فيههها للعلمههاء تههأثير
فهذا ممها ال نظيهر لهه فهي جميهع  ،وهذا مما استوقف نظر المؤر  اإليراني سبهر .كانت الحكومة واألهالي تهتم بهم

 .(1)(األوقات السالفة
  -وجاء في كشف الغطاء تفسيرا للخالف الظاهري الذي حدث بين الطاهرة والقدوس:

قههدوس والطههاهرة علههى ان األخيههرة تقههوم بتفهههيم الحاضههرين علههى ان األمههر الجديههد )انههه حصههل اتفههاق بههين ال
مستقل بذاته عن القديم وتتكلم عهن نسهخ األحكهام فهي الشهريعة القديمهة وان يعارضهها القهدوس فهي ادعائهها ويهرفض 

اليههها مههن جههراء ادعاءهها وكههان هههذا االتفههاق يلزمهها لتخفيههف وطههأة األمههر بالتجديهد واتقههاء المخههاطر التههي يتعرضهون 
 .(5)(مباغتة جماعة المؤمنين وإطالعهم على مقاصد الدين الجديد

 -وعن دور بهاء هللا خالل أحداث المؤتمر والتأثير الحاصل على المجتمعين، كتب نقوالس:
)وكان بهاء هللا على ما يظهر متخذا خطة الحياد فهي ههذا النهزاع ولهو انهه كهان ههو المحهرك األول وصهاحب 

حقيقي في جميع أطوار هذه الحهوادث. وكهان التهأثير مدهشها مخيفها. فخبهأ الهبعض وجهوههم بأيهديهم ووضهع النفوذ ال
آخههرون رؤوسهههم تحههت عبههائهم حتههى ال ينظههروا وجههه الطههاهرة فانههه اذا كههان النظههر الههى وجههه أجنبيههة محرمههًا فكيههف 

لشهتائم علهى خطابهة امهرأة ال حيهاء النظر الى وجه الطاهرة الصديقة... وانتهى االحتفال بهياج ال يوصهف ووقعهت ا
عنهدها لتظههر فههي الجمهع عاريههة الوجهه وظههن الهبعض انههها جنهت وقهال آخههرون انهها لوقاحههة ولهم يوافههق علهى عملههها 

 .(6)(سوى القليل
 -وعن أهداف المؤتمر، كتب الدكتور جين:

ول عليهه انهه كهان )وقيل ان الغرض من هذا االجتماع تخليص الباب ونقله الى مكان آمهن ولكهن الهرأي المعه
 .(7)لوضع حد بين اإلسالم واألمر الجديد وهو ما ينطبق على المعقول(

 -وكتبت المس مارثا روت أيضا:
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)وكهان الغههرض مههن المههؤتمر تصههحيح خطههأ شههائع فكههان الكثيههرون يعتقههدون ان القههائم الجديههد إنمهها جههاء ليههتمم 
ح العههالم بالعههدل واألمههن وان ذلههك ال يههتم اال األحكههام اإلسههالمية فكههانوا يظنههون ان مهمههة محمههد هههي ألجههل إصههال

بسفك الدماء واالعتماد على مساعدة األحكام اإللهية. وأما البهاب فكهان علهى العكهس مهن ذلهك يتحهرك مهع تالمذتهه 
فههي طريههق اإلقنههاع األدبههي فكههان سههالحه سههيف الههروح وهههو كلمههة هللا. وانههه اذا ظهههر القههائم تتجههدد جميههع األشههياء. 

علههى وشههك الظهههور وكههان البههد مههن تهيئههة األمههور لظهههوره وال يصههح ان يكههون هنههاك فههارق بههين  ولكههن القههائم كههان
األجناس واألقوام المختلفة. وال بين الرجهل والمهرأة. وان ال يكهون الحجهاب عنهوان انحطهاط المهرأة. ولقهد أوجهدت تلهك 

انهها )أي قهرة العهين( بنفسهها حضهرت المرأة ذات المواهب الجليلة حاًل لشؤون المرأة.. وقد قيهل فهي إحهدى الروايهات 
)إنـــي أنـــا صـــوت المهههؤتمر البسهههة القنهههاع واذا كهههان األمهههر كهههذلك فالنهههها مههها لبثهههت ان صهههاحت فهههي الجمهههع الحاشهههد 

وقيهل ان بههاء هللا أتبهع خطهاب ههذه  الصافور والنـداء الـذي يـنفخ فـي الصـور ان انتبهـوا أيهـا النـائمون... الـخ(
(. فلمثهل هههذه الهتالوات تهأثير قههوي شهديد. والمعنهى المقصههود مهن كهل ذلههك 75مهة )المهرأة الشهجيعة بهتالوة سههورة القيا

 .(8)(ان العالم ابتدأ يدخل في دورة جديدة دنيوية وكان من الضروري لها، وجود قوانين وأحكام وقواعد جديدة
 
 الحواشي

فـي يـوم ال يامـة مكشـوفة الوجـه  ورد في األحاديث اإلسالمية ان فاطمة بنت الرسول)ص( ستظهر وهي تمر على الصراط - 0
 وعند ظهورها ينادي مناد من السماء )رضوا أبصاركم أيها الم (.

هنا وفي هذا الوقت )وقت انعقاد مؤتمر بدشت( تبدل اسم قرة العين الى )الطاهرة( وراو أصحابها وأتباعها يطلقـون عليهـا  – 1
 البهائية فيما بعد.اسم الطاهرة بعد أن منحها إياه بهاء هللا مؤسس الديانة 

. وورد في كتاب تاريخ ظهور الحق مترجما عن الفارسية أن 205-202كتاب اتحاد األديان واألقوام للدكتور جين صحيفة  - 2
 القدوس كان يجيب الطاهرة عند مناداته بعبارة )لبيك وسعديك يا سيدتي وموالتي(.

 .171صحيفة  7الجزء  0422المجلة اآلسيوية  - 1
 . 122كشف الغطاء صفحة  كتاب – 5
 .175-172من كتاب السيد علي محمد الباب لنيقوالس صفحة  - 7
 . 70كتاب اتحاد األديان واألقوام صحيفة  - 6

 .202-202مارثا روت، نقال عن كتاب اتحاد األديان واألقوام للدكتور جين صحيفة  – 7
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 الفصل العاشر

 األحداث في طهران
 

العاصهههمة طههههران مهههرتين، األولهههى عنهههدما نزلهههت ضهههيفة لبضهههعة أيهههام فهههي بيهههت بههههاءهللا بعهههد سهههكنت الطهههاهرة 
تخليصههها مههن حبسههها فههي بيههت أبيههها فههي قههزوين أثههر حادثههة اغتيههال عههم زوجههها، والثانيههة بعههد عودتههها مههن مههؤتمر 

 بدشت وحبسها في بيت رئيس الشرطة حيث استمر لما يقارب ثالث سنوات، انتهى باستشهادها. 
من سير األحهداث ان اسهتمرار حهبس الطهاهرة منهذ بدايهة إعهالن دعهوة البهاب وههي فهي كهربالء ثهم فهي  يتضح

بغداد ثم تسفيرها الى إيهران وحبسهها فهي بيهت والهدها ثهم فهي بيهت رئهيس الشهرطة طههران وحتهى بعهد استشههاد البهاب 
مهههؤمن آخهههر بالديانهههة  م، ان حبسهههها اسهههتمر أكثهههر مهههن أي2492وبعهههد محاولهههة اغتيهههال الملهههك فهههي أغسهههطس )آب( 

البابيههة، بههل حتههى مههن البههاب نفسههه، ويمكننهها القههول ان فتههرة سههجنها اسههتمرت طههوال عمههر الديانههة البابيههة منههذ إعالنههها 
م وحتى بعد المحاولة الفاشلة الغتيال الملك، وحهبس بههاءهللا فهي سهجن سهياه چهال )الجهب المظلهم( أثهر 2411في 

 تلك المحاولة.
اء طهول مهدة سهجنها، فهيمكن تلخيصهها كالتهالي: اعتناقهها البابيهة علنهًا وشهجاعتها فهي أما األسباب الكامنهة ور 

إعهالن دعههوة البههاب بهدون خههوف وال وجههل. شههعور رجهال الههدين بخسههارتهم الجسههيمة لههذه الشخصههية الفريههدة بوقوفههها 
ة فيهها. هجرهها ضدهم وكشفها ضعف حججهم. تنبؤها بطريقة مقتهل عمهها واتهامهها بهالتخطيط للجريمهة او المشهارك

لزوجهههها وابتعادهههها عنهههه وإهانتهههه ممههها دفعهههه الهههى تطليقهههها ثهههم اتهامهههها بمقتهههل أبيهههه. كونهههها امهههرأة ضهههعيفة فهههي مجتمهههع 
متخلف سهل ذلك على معارضيها وحسادها التشهير بها وإلصاق مختلف أشكال التهم بهها. تكهرار مباهلتهها علمهاء 

مههدن التههي دخلتههها. نجاحههها فههي الهههرب مههن حبسههها فههي الههدين فههي حقيقههة معتقههدها ودحههض حججهههم فههي جميههع ال
قزوين وانتشار خبر ذلك بين الناس وأثهره السهيف فهي نفهوس العامهة والغوغهاء واسهتغالل أعهدائها عمليهة الههروب فهي 
النيههل مههن شخصههيتها ودورههها الرائههع الكبيههر والفريههد فههي مههؤتمر بدشههت عنههد إعالنههها بشههجاعة فاقههت شههجاعة رجههال 

انفصههال الديانههة البابيههة عههن الديانههة اإلسههالمية. تحههول شخصههيتها حتههى خههالل حياتههها الههى رمههز  زمانههها عههن حقيقههة
لتحههرر المههرأة وقوتههها. انتشههار اسههمها وصههيتها بههين جميههع طبقههات المجتمههع اإليرانههي باعتبارههها معجههزة دينيههة وعلميههة 

رجههال الههدين وخههوفهم مههن وشههعرية لههم تظهههر مههن قبههل ممهها أثههار الحسههد وثّبههت الغههل فههي صههدور معانههديها. خشههية 
إنهاضهها همههم النسههاء وصههحوتهن للمطالبههة بهدور أكبههر لهههن فههي المجتمههع بعهد ان أنههزل المجتمههع الشههيعي فههي إيههران 
دور المرأة الى أدنى المستويات في ذلك الوقت. محاولة قتهل الشهاه مهن قبهل بعهض البهابيين والعاصهفة الرهيبهة التهي 

يلههها بعههض مسههؤوليات األحههداث باعتبارههها نجمههًا المعهها فههي البابيههة يجههب هبههت علههى إيههران أثههر هههذه المحاولههة. تحم
إطفهاء نهوره. محاولهة الههتخلص مهن كهل رمهز للديانههة البابيهة. محاولهة إنهههاء فتنهة الديانهة البابيهة بكههل آثارهها. كهل هههذه 

 األسباب وغيرها كانت وراء معاناة الطاهرة للحبس والسجن والتعذيب واالستشهاد في النهاية.
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 ب عنها عبد البهاء في كتابه  تذكرة الوفاء : كت
. وذات مهههرة، كهههان هنهههاك احتفهههال كبيهههر فهههي ههههذا المنهههزل، كانهههت (2))انهههها سهههجنت فهههي بيهههت رئهههيس الشهههرطة(

مناسهبة خطوبههة ابههن رئههيس الشههرطة، وحضههرها العديههد مهن السههيدات مههن الطبقههة االرسههتقراطية مههن أميههرات وزوجههات 
جلسهههًا رائعهههًا ومميهههزا، وبهههدأت الموسهههيقى والهههرقص وانهههدمج الجميهههع بهههذلك، وزراء وزوجهههات شخصهههيات أخهههرى، كهههان م

فههدخلت الطههاهرة وبههدأت بالحههديث علههى الفههور عههن تعههاليم البههاب، فشههمل الجميههع العجههب واالستحسههان لقولههها بحيههث 
 تركوا الرقص والغناء والتفوا حولها الستماع حديثها الشيق. ونسوا حفل الخطوبة تماما(.

 -ثالث من كتاب مارثا روت ما يلي:ورد في الفصل ال
)كيف يمكنني أن أقدم لكم كل ما عرفته عن مراسالت الطهاهرة مهع جاللهة الملهك ناصهر الهدين شهاه. فعنهدما 

 لقــد أعجبنــي شــكلها، اتركوهــا ودعوهــا كمــا جههيء بههها الههى بالطههه بعههد إحضههارها مههن بدشههت، قههال حههال رؤيتههها: 
رسههالة الهى بيهت رئههيس الشهرطة، ملخصهها انهه طلههب منهها إنكهار البههاب . ويقهال أيضهها ان الشاهنشهاه أرسهل لهها هـي 

والعودة الى اإلسالم، فاذا فعلت ذلك، فسوف يمنحها قصرًا رائعًا وستكون مسهئولة عهن نسهاء قصهره، وتكهون زوجهة 
ت ال له. فأجابته ببيتين من الشعر كتبتهمها علهى ظههر رسهالته وأعادتهها اليهه. ومها يلهي ترجمهة لمضهمون تلهك األبيها

 -تعطي معناها الحقيقي وال تفي بروعة جمالها األصلي:
 لك الملك والغنى والحكم

 ولي العجب والفقر والذلة والبؤس

 ان كان ذلك المقام جيدًا، فخذه

 وان كان هذا المقام سيئًا، فإني أتشوق له، فدعه لي

ا التـاريخ مثـل هـذه المـرأة منـذ  لـم ينجـب لنـوعندما قرأ الشاه ردها، مهدح روحهها الرائعهة وشهجاعتها، وقهال: 
  زمن بعيد .

لقههد أخبرنههي أقربههاء الطههاهرة فههي قههزوين انههها دعيههت قبههل يههوم واحههد مههن استشهههادها الههى بههالط جاللههة الملههك 
ـــاب ناصهههر الهههدين شهههاه، فقهههال لهههها فهههي ذلهههك اليهههوم:  ـــت بالب فلهههم تجبهههه مهههن عنهههدها، بهههل نطقهههت بسهههورة   لمـــاذا آمن

وال أنتم عابدون ما أعبـد. وال أنـا عابـد مـا عبـدتم. وال أنـتم عابـدون مـا أعبـد.  )ال أعبد ما تعبدون."الكافرون": 
 لذلك سأعبد من أشاء وأعبد أنت من تشاء. لكم دينكم ولي دين(.

عندها أطرق جاللته برأسه الى االرض بصمت لبعض الوقت، ثم نهض وتهرك الغرفهة بهدون ان يقهول شهيئًا. 
لهك وخّدامهه قهرروا قتلهها، فقتلوهها فهي اليهوم التهالي بهدون علهم الشهاه، ولقهد وعلى كل حال، فقد سمعت ان حاشهية الم

 حزن كثيرًا عندما علم بذلك.

في بيت رئيس الشرطة، حبست في البداية في غرفة خارجية صغيرة فهوق سهطح المنهزل بهدون سهاللم، فكهان 
ت وكانهت شهاعرة ايضها تأمهل يوضع لها سلم خشبي كلما أرادت الصهعود ثهم يرفهع. وذات يهوم جهاءت إحهدى األميهرا

رؤية الطاهرة ومقابلتها، وبعد ذلك ذكرت هذه األميرة في أحد كتبها عهن حالتهها وكيهف كانهت الطهاهرة سهعيدة جهدا. 
لقد قيل عن فرحها وسرورها فهي كهل مكهان وفهي كهل التهواريخ وأشهار الهى ذلهك كهل مهن تكلهم عنهها. لقهد كانهت طلقهة 

مراحههل الخطهر علههى حياتهها كانههت مصههدر شهجاعة ل خههرين. انهها لههم تكههن متحمسهة فرحههة دائمهًا، وحتههى فهي أعظههم 
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شهيدة فقط، لكنها كانت امرأة شابة باسمة مرحهة. أقهول شهابة ألن عمرهها كهان حهوالي اثنهين وثالثهين عامها أو علهى 
 م.2492األكثر ستة وثالثون عندما أعدمت في أغسطس 

كيفيهة إجهراء الفعهل، اال ان الجميهع اتفقهوا علهى انهها  هنالك روايات كثيرة عن موتهها، أمها االخهتالف فههو فهي
 كانت تعلم من خالل قدرتها على التنبؤ انها ستقتل، كما انها قابلت قاتلها بشجاعة ال تدانى.

 وتستطرد المؤلفة قائلة:
نهة أوال، أقتطف ما قاله عبدالبهاء عنها وعن موتها. فقد كتهب ذات مهرة: )مهن بهين نسهاء زماننها "الطهاهرة"، اب

المجتهد اإلسالمي. أظهرت في وقت ظهور الباب قوة وشجاعة فائقة تعّجب منها كهل مهن سهمع عنهها. لقهد خلعهت 
عنهها الحجههاب رغههم العههرف القههديم عنهد اإليههرانيين، ورغههم ان مجههرد الكههالم مههع الرجهال كههان يعتبههر عمههال شههائنًا، فقههد 

تغلههب علههيهم. وقالههت عنههدما كانههت فههي السههجن: ناقشههت هههذه المههرأة البطلههة كبههار العلمههاء، وكانههت فههي كههل مجلههس ت
 يمكنكم قتلي وقتما تشاءون، إال أنكم ال تستطيعون وقف تحرير المرأة(.

وهكههذا عاشههت فههي بيههت رئههيس الشههرطة حتههى حصههلت حادثههة ارتكههاب اثنههان مههن الحمقههى البههابيين المجهههولين 
شههاد محبوبهه البهاب، فحهاول اإلقهدام علهى "يقول بعض المؤرخهون انههم كهانوا ثالثهة" وكهان قهد تهأثر ههذا الرجهل الست

. فلههم يصههب الشههاه اال بههبعض الخههدوش، وتمكههن فههي اليههوم التههالي مههن 2492أغسههطس  29جريمههة قتههل الشههاه فههي 
عقههد جلسههته العاديههة. اال ان عمههل هههذا البهههابي الفظيههع قههد سههّوَد صههفحة تههاريخ البابيهههة فههي كههل أنحههاء العههالم. وفهههي 

عوب ان ارتكههب مثههل هههذا االنتقههام والعقههاب ضههد األبريههاء كمهها فعههل ناصههر الههدين المقابههل، لههم يحصههل فههي تههاريخ الشهه
شاه وحكومته تجاه كل مؤمن بالباب. ومع انههم لهم يعرفهوا شهيئا عهن ههذه المهؤامرة، فقهد بحهث عهنهم فهي كهل مكهان، 

ئههيس م قتههل حههوالي ثمههانين شخصههًا فههي أفظههع وأبشههع وسههائل يمكههن اسههتنباطها. فالشههاه ور 2492سههبتمبر  29وفههي 
الوزراء ورئيس الفراشين وكل الحكومة كانوا مذعورين وخائفين وأصبحوا متطرفين جدا فهي حقهدهم، لهذلك قهرروا ان 
علهى كههل شهرائح المجتمههع ان تشههارك فهي هههذه المذبحههة وعلهى كههل واحههد ان يكهون مسههئوال عههن إعهدام واحههد او اكثههر 

ت المجتمع تهدل علهى درجهة إخالصهها للشهاه! ان من هؤالء المؤمنين. فكانت شدة بشاعة جرائم كل طبقة من طبقا
هذه الرواية ستوضح ما حصل للطاهرة وتخبركم عما جرى لبهاء هللا، أما اآلخهرين فيمكهنكم القهراءة عهنهم فهي كتهب 

 مطالع األنوار" و "مذكرات سائح" و "التاريخ الجديد"."

نفسههه الههى نيههاوران حيههث مقههر الموكههب فههي اليههوم التههالي لحادثههة االعتههداء علههى حيههاة الشههاه، ذهههب بهههاءهللا ب
الملكي ومركز المعسكر اإلمبراطهوري، فاعتقهل وقيهد بالسالسهل وأخهذ الهى طههران. ولقهد شهاهدُت ذلهك السهجن تحهت 
االرض حيهث وضهعوه )يسهتخدم هههذا الجهب الموبهوء اليهوم، مصههنعًا للتبهغ( وشهاهدت المحكمهة التههي أخهذ اليهها حيههث 

ربوه خمس عشهرة جلهدة. انهه لهم يفعهل شهيئًا وكهذلك لهم يفعهل أحهد مهن ههؤالء وضعوا أقدامه بين عوارض خشبية وض
السجناء شيئًا. لقد كانوا أبرياء، ولقد صهدموا مهن وقهع الجريمهة كمها صهدمت الحكومهة نفسهها. لهم يكهن هنالهك مجهال 

القصهر. بعههد  للنجهاة مهن المههوت أمهام بهههاءهللا، لهوال أن الشهاه أمههر بهالتحقيق فههي قضهيته بشهكل منفههرد مهن قبههل وزراء
ذلههك، تحققههت براءتههه تمامهها، لههذلك لههم يحكههم عليههه بالقتههل، إال ان حقوقههه المدنيههة صههودرت ولههم يطلههق سههراحه، وبعههد 
أربعههة أشهههر نفهههي الههى بغههداد. ومهههن المحتمههل ان ذلههك كهههان بسههبب منزلتههه العاليهههة فههي طهههران، فنجهههى مههن المهههوت 
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حيهههاة، ألنههها كانهههت إرادة هللا إلنشهههاء هههذا الهههدين العهههالمي بأعجوبههة، اال ان البههههائيون يعتقههدون انهههه بقهههي علههى قيهههد ال
 الجديد.

ولقهههد تقهههدمت بعهههض الممثليهههات األوروبيهههة، الهههى الهههبالط اإليرانهههي، فهههي محاولهههة إلقنهههاع الشهههاه بعهههدم تعهههذيب 
 المتهمين قبل عمليات اإلعدام كما كان يجري، اال ان هذه المحاوالت باءت بالفشل.

يهت رئهيس الشهرطة، ومهن المؤكهد انهه لهم يكهن لهها ضهلع بالمحاولهة الفاشهلة كانت الطاهرة تعهيش سهجينة فهي ب
على حياة الشاه، ومع ذلك وبسبب كونها مؤمنة بتعاليم الباب أدينت بالمحاولة. وكما ذكر فهي "تهذكرة الوفهاء"، فهالن 

. اال انههها مهوظفي الدولهة جهاؤوا الهى منهزل رئهيس الشهرطة وأخهذوها تحهت ذريعهة اصهطحابها الهى بيهت رئهيس الهوزراء
كانت قد استعدت لذلك واستحمت في ذلك الصباح واستعملت عطر ماء الورد وارتدت أفضهل فسهتان حريهر أبهيض 
لهديها، وودعهت كههل مهن فهي البيههت وأخبهرتهم انههها سهتذهب فهي المسههاء فهي رحلههة طويلهة. لقهد تنبههأت روحهها الطههاهرة 

بههت معهههم. فأخههذوها الههى حديقههة. فههي البدايههة تههردد بمصههيرها. وكانههت مسههتعدة عنههدما جههاؤوا بطلبههها تلههك الليلههة وذه
الجالد لفترة قليلة في تنفيذ األوامر الصادرة بقتلها لدرجة انه رفهض التنفيهذ. بعهد ذلهك عثهروا علهى عبهد زنجهي أسهود 
مخمههور، فوضههع هههذا منههديال فههي فمههها وخنقههها. بعههد ذلههك رمههوا بجثتههها فههي بئههر فههي الحديقههة وأهههالوا عليههها الحجههارة 

 .والتراب
م، قهههدمت لهههي الهههدكتورة سهههوزان مهههودي تقريهههرا حهههول استشههههاد الطهههاهرة 2511وبينمههها ُكنهههت فهههي طههههران سهههنة 

أخبرههها بههها الرجههل المسههن أديههب المبلههغ البهههائي المشهههور، وكههان قههد تشههرف بزيههارة بهههاءهللا فههي عكههاء. كههان أديههب 
والده مدرسًا في عائلة فتح علهي شهاه. ومها  أستاذًا في الجامعة وأنشأ أخيرا "مدرسة التربية للبنين" في طهران. وكان

يلههي كتههب بتوقيههع أديههب، قههال انههه كههان صههديقا حميمههًا لقلههي الههذي جههاء مههع الطههاهرة الههى طهههران. وهنهها أقتههبس فقههط 
 -الجزء الخاص باستشهاد الطاهرة:

يهها في كل مجلس عقد في طهران، كان الرجال والنساء يتكلمون بمحضر الطهاهرة بمنتههى األدب. وجهاء ال"
العديد من األعيان والسيدات المعجبات لتغمهرهم بالسهرور والوبطهة بسهبب كلماتهها المتشهبعة باألمهل. وكهان الجميهع 
مهههن كهههل الطبقهههات وحتهههى األمهههراء ووزراء الدولهههة ينجهههذبون لفصهههاحتها وينحنهههون بخضهههوع أمامهههها عنهههد الهههدخول فهههي 

ولهههم يكهههن ألحهههدح أقهههل شهههك حهههول ثقافتهههها  محضهههرها. ولقهههد انتشهههرت خطبهههها وتوضهههيحاتها فهههي مختلهههف أنحهههاء إيهههران
 وعلمها.

عندما كنت شابا "أديب" اعتدت دراسة الفلسفة مع ميرزا عبد الوهاب شهقيق الطهاهرة. وعنهدما كنهت أخطهأ أو 
يحصههل لههي إشههكال أسههرع فههي طلههب مسههاعدته. ذات يههوم مههن أيههام الصههيف، ذهبههت اليههه فههي غرفتههه الخاصههة وكههان 

ن حارًا، فقد كان يرتدي جلبابًا أبيضًا فضفاضًا، بعهد جلوسهي بقليهل وعنهدما حصهلت جالسًا لوحده، وبما ان اليوم كا
فرصة مناسبة، قلت له أريد ان أسألك بعض األسئلة، إال اني كنت متردد في السهابق دائمهًا، واآلن اذا سهمحت لهي 

أذهههل العقههول. وال  فسهأفعل. فأعطههاني اإلذن. لهذلك قلههت: ان شهههرة وعلهم وكمههال الطههاهرة منتشهر بههين النههاس بحيهث
 أحد يعرف الموضوع أفضل منك، لذلك أريد ان أعرف منك حقيقة او كذب هذا الموضوع؟

فتنههد وأجهاب: مهع األسهف انهك سهمعت باذنهك عهن كهالم وفصهاحة الطهاهرة فقهط، وإنهك لهم ترهها بعينهك. أعلهم 
بس ببنهت شهفة، كهان يبهدو وتيقن حقًا، انه في أي مجلس كانت تحضهره، ال أنها وال أي شهخص آخهر يسهتطيع ان ينه
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لو ان كل كتهب القبهل وكتهب المسهتقبل مفتوحهة أمامهها، لقهد اعتهادت ان توضهح الموضهوع بتقهديم البهراهين الواضهحة 
 من كتب العلماء صفحة بعد صفحة بحيث ال يملك احد القدرة على اإلنكار. 

ت القهائم الموعهود سهيظهر ايضها لقد ُسمع كثيرًا الحاج مال تقي الذي اغتيل وههو يقهول: "عنهدما تظههر عالمها
زنديق قزوين وان كلمات هذا الزنديق ستكون كلمات امهرأة ديهن؟" واآلن لقهد ظههرت ههذه المهرأة ودينهها. فهي الحقيقهة 

 ان كالمها وتوضيحاتها شاهد حقيقي لها.

ومنهههذ ذلهههك الحهههين، أفتهههى رجهههال الهههدين بمنهههع جميهههع النسهههاء مهههن الدراسهههة، مخافهههة ان يصهههبحوا مهههؤمنين مثهههل 
 الطاهرة. 

م، أطلهههق بعهههض البهههابيين المتعصهههبين النهههار علهههى ناصهههر الهههدين شهههاه، لهههذلك أصهههبح جميهههع 2492فهههي سهههنة 
المههؤمنين بتعههاليم البههاب فههي خطههر عظههيم. فههأخبر محمههود خههان رئههيس الشههرطة كههاًل مههن الشههاه ورئههيس الههوزراء، ان 

حاكمهة، مهدركين انهها كانهت صهديقة الطاهرة ما تهزال تسهكن فهي بيتهه، فخشهيا ان يصهدرا عليهها حكهم المهوت بهدون م
حميمههة ومحبوبههة جههدا مههن غالبيههة سههيدات المجتمههع ومههن الطبقههة االرسههتقراطية، ومههن المحتمههل ان يههؤدي قتلههها الههى 

 قيامهن باحتجاج ال يستطيع أحد إخماده. 
همها ورغبة من رئيس الحكومة في إتمام عملية قتلها، أمر اثنين من أكبر وأشهر علماء الدين فهي طههران، و 

والحاج مال محمد أندرماني في التباحهث معهها، وأعلهن: انهه مهمها قهرر رجهال الهدين بخصوصهها  (2)الحاج مال كنى
 .(1)فالنه سينفذه

وهكذا تمت المباحثهات فهي بيهت رئهيس الشهرطة محمهود خهان، وكانهت فهي كهل جلسهة تتنهاقش معهمها، تتغلهب 
   -ة كتبا حكمهما التالي:عليهما، ولكنهما بقيا غير مقتنعين برأيها. وفي النهاي

  إن هذه المرأة كافرة ورئيسة الكفرة، لذلك فموتها ضروري والزم .

فوافقت الحكومة علهى ذلهك، وأضهافت لحكهم رجلهي الهدين بعهض الهتهم الكاذبهة األخهرى، ونشهرتها بهين النسهاء 
. وعلههى كههل حههال، وعلههى والرجههال. وهكههذا اسههتطاعت الحكومههة تغييههر أفكههار النههاس، فههانقلبوا عليههها ورغبههوا بموتههها

 الرغم من هذا اإلعالن، فقد قتلوها بسرية أثناء الليل وهم خائفون وجلون.

   -م:1930لقد أخبرني )والمتكلمة مارثا روت( حفيد الطاهرة الذي يعيش في طهران في مارس 
ة. إننههي سههمعت مههن والههدي ان ناصههر الههدين شههاه طلههب حضههور ثالثههة مههن المههالوات الكبههار لمناقشههة الطههاهر 

وفي هذا النقاش سألوها مها ههي إثباتهات دينهك؟ فأثبتتهها مهن القهرآن. فحهاول المهالوات مها فهي وسهعهم التغلهب عليهها، 
اال انهم فشلوا في ردها. ورغب الشاه ترتيب جلسة مناقشهة ثانيهة، اال ان المهالوات لهم يسهمحوا بحضهور الطهاهرة فهي 

امها بسهههرعة كبيهههرة. ولهههم يكهههن ناصهههر الهههدين شهههاه راغبهههًا فهههي ذلهههك اللقهههاء، إضهههافة الهههى انههههم طلبهههوا مهههن الحكومهههة إعهههد
 إعدامها.

ولعل األجيال القادمة تجمع سيرة مستوفية من تواريخ حياتها بما خفهى عهن معاصهريها ولعهل المهؤرخين فيمها 
ن بالهدين بعد يقّدرون قوة تأثيرها ويدونون بتوسع تام تلك الخدمات الجليلة التي أدتها للوطن وألبنائهه. ولعهل المهؤمني

الذي خدمته يبذلون الجهد في إتباع مثلها ويعهددون أعمالهها ويجمعهون كتاباتهها ويبسهطون أسهرار أفكارهها ويجهددون 
 ذكراها على ممر األيام ومحبتها في قلوب أهالي وشعوب االرض.
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هُت هههذا الكههم مهن المعلومههات عههن الطهاهرة مههن مصههادر عهدة، بعضههها مهه ن وتسهتطرد مارثهها روت: وهكههذا َجَمعه
 أعمال مطبوعة وبعضها من مخطوطات، وأغلبها نقلته شفاهة من أصدقائها وأقربائها.

وعلههى كههل حههال، فقبههل ذهههابي الههى إيههران رأيههت تههأثير الطههاهرة الكبيههر فههي كههل القههارات الخمههس التههي زرتههها. 
ز، فّكهرت وحالما وقفت بجانب البئر فهي تلهك الحديقهة الصهغيرة فهي قلهب العاصهمة طههران حيهث رمهي جسهدها العزيه

بسطور أحداث الدراما الجميلة "أبطال هللا" لمؤلفتهها السهيدة لهورا دريفهوس بهارني مهن بهاريس حيهث ذكهرت فيهها قصهة 
 -هذه األخت الشرقية بشكل رائع جدًا:

أوقفوا امتهانكم وتجديفكم! يا لسخف أهدافكم! هل تعتقدون إنكم تسهتطيعون دفنهها هنهاك؟ سهوف تظههر مهرة "
أمهامكم جميعهًا! إنكهم قهد زرعهتم ذكراهها فهي عقهول الرجهال، وسهوف تنتقهل محبهة روحهها الهى ماليهين  ثانية والى األبهد

القلوب النابضة الحّية. لقد طمستم أعمهالكم فهي أسهفل السهافلين وشهيدتم صهيتها فهوق القمهم. سهوف تتهوهج الشهجاعة 
 واإلخالص والحقيقة الى األبد بعد الطاهرة.

 -مؤلف الكبير وشاعر تركيا الذي قال فهي كتابهه "ناصهر الهدين شهاه والبابيهة":وأنا أوافق سليمان ناظم بك، ال
 آه يا طاهرة، أنت أغلى من ألف ناصر الدين شاه!" 

في ترحالي حول العالم، وجدت أنهم يعرفهون عهن الطهاهرة فهي كهل مكهان. فالسهيدة ماريانها ههاينش مهن فيينها. 
ان الطهاهرة )قهرة العهين( القزوينيهة مهن إيهران،  -:2529فهي سهنة  النمسا والدة رئيس النمسا، قالت لي عندما زرتهها

هههي أعظههم وأعلههى مثههل لههي فههي حيههاتي. لقههد كنههت فههي السههابعة عشههر مههن عمههري عنههدما سههمعت عههن حياتههها وعههن 
استشهههادها، لكنههي قلههت فههي نفسههي: "سههأحاول جهههدي ان أفعههل لنسههاء النمسهها مهها حاولههت الطههاهرة ان تفعلههه لنسههاء 

ههها مههن أجلهههن". ولههم تفعههل امههرأة فههي النمسهها لتحريههر وتثقيههف نسههاء مجتمعههها كمهها فعلتههه السههيدة إيههران وقههدمت حيات
هههاينش. كانههت صههديقة السههيدة هههاينش الحميمههة اآلنسههة مههاري فههون ناجمههاجير، وكتبههت األخيههرة قصههيدة رائعههة فخمههة 

 لمانية.األسلوب اسمها "قرة العين"، تعتبر واحدة من األدب الرفيع الكالسيكي في اللغة األ

ولقد طلهب منهي البروفيسهور ج. فايهل أمهين مكتبهة شهتاتس بيبليوتهك فهي بهرلين، التهي تعتبهر واحهدة مهن أعظهم 
ثالث مكتبات في العالم، استعارة كتاب "أبطال هللا"، قصة الطاهرة. وعندما أعهاد الكتهاب لهي فهي اليهوم التهالي قهال: 

منه اليوم. نحن نرغب بشراء كهل كتهاب يمكننها الحصهول  لقد سررت بقراءة هذا الكتاب الجميل، سوف نطلب نسخاً 
 عليه عن الديانة البهائية.

وقال لي الطالب اإليرانيون الذين يدرسون في برلين وباريس، انهه فهي بيهوتهم، عنهدما كهان يرغهب اآلبهاء فهي 
 العين". حث بناتهم على العلم والدراسة، غالبا ما يقولون لهن: "ُكنق مثل الطاهرة.. ُكنق مثل قرة

: " كنههت شههابًا يافعههًا عنههدما سههمعت عههن 2521وقههال لههي أميههر إيرانههي عظههيم عضههو فههي عصههبة األمههم سههنة 
 استشهاد الشاعرة الموهوبة الطاهرة )قرة العين( في طهران، وأقول لك لقد بكيتها ثالثة أيام.

"، 2421إيهران سهنة رحالتهي ومها شهاهدته فهي "وقال ارمينيهوس فهامبري فهي بودابسهت فهي هنغاريها فهي كتابهه 
قابههل هههذا الرجههل عبههدالبهاء عنههد زيارتههه الههى بودابسههت  2521حيههث تكلههم عههن البههاب وأتباعههه. وفيمهها بعههد فههي سههنة 

، كهان حفيههده جهورج فهامبري وهههو شهاب فهي العشههرين 2522فه من وأصهبح بهائيهها. وعنهدما زرت بودابسهت فههي سهنة 
 من عمره مهتما جدا بدراسة حياة الطاهرة.
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ي نواب سير أمين جونك بهادور الكبيهر، نهاظم مدينهة حيهدر أبهاد فهي الهنهد الهى مكتبتهه الجميلهة وعندما دعان
م: ان أكثهر 2511التي كان يسميها "كنزي" وكهان مسهلما قهرأ الكثيهر عهن الديانهة البهائيهة، قهال لهي فهي شههر يونيهو 

فهههي الحصهههول علهههى أشهههعارها باللغهههة  مههها شهههّده الهههى الديانهههة البهائيهههة كهههان حيهههاة الطهههاهرة الرائعهههة، وكهههان يرغهههب كثيهههرا
 الفارسية.

والسههيدة سههاروجينا نايههدو مههن حيههدر آبههاد ايضهها، هههي سههيدة معروفههة جههدا فههي الهنههد ومتكلمههة فصههيحة وشههاعرة 
ترجمهت أعمالهها الهى العديهد مههن اللغهات، وتعتبهر أعمالهها لههدعم المهرأة مهن أعظهم األعمهال فههي ههذا القهرن، قالهت لههي 

خالل سفرتي الثانية لنشر تعاليم بههاءهللا فهي أنحهاء الهنهد: "آه.. لقهد اشهتقت لمهدة  2511في الرابع من شهر يونيو 
عشر سنوات في الحصول على أشعار الطاهرة!" وبما ان أحد البههائيين فهي إيهران كهان قهد استنسهخ لهي بعضها مهن 

يهدي ألقهدمها لهها أشعار الطاهرة ووضعها في كتاب صغير جميل كهدية لي، فقد كنت أحهاول كتابهة بعضهها بخهط 
 ولبعض األساتذة في الهند، من ضمنهم الكاتب والشاعر اإلسالمي الشهير سير محمد إقبال من الهور.

عندما علم السيد اسفنديار ك.ب. بختياري بما نويت عليه، وهو بهائي إيراني مخلص يقهيم فهي كراجهي كهان 
تهاب صهغير ألتمكهن مهن تقهديمها خهارج الهنهد في صحبتي في الهور في ذلك اليوم، أخذ هديتي وطبع منهها ألهف ك

ايضا. كانت الطاهرة شاعرة عظيمة جدًا، وبمها ان غالبيهة أشهعارها كانهت روحانيهة وعهن البهاب وأمهره المبهارك، فلقهد 
 أحرقت مع بقية كتاباتها. ولقد لحنت بعض أشعارها وغالبا ما أسمعها مسجلة في بيوت اإليرانيين.

إنههك مههررت فقههط، ان روحانيتههك وشههجاعتك ومهه ثرك سههتتوهج الههى األبههد، ُنبلههك  آه يهها طههاهرة، إنههك لههم تمههوتي،
ورفعههة أخالقههك اإلنسههانية، أغنياتههك الروحانيههة سههتكنز فههي قلههوب ال عههداد لههها. إنههك لحههد هههذا اليههوم، معلمنهها البهههائي 

 تي لم تولد بعد!المثير الحّي! وان أعمالك هي مجرد البداية، ألنك ستنقلين الديانة البهائية الى الماليين ال

 -وعن خالص الطاهرة من حبسها كتبت مارثا روت ايضا:
)كانههت الطهههاهرة فههي ذلهههك الوقههت، ضهههيفة فههي بيهههت بهههاءهللا فهههي طهههران رغهههم البحههث الجهههاري عنههها، وكانهههت 
منشههغلة بههالتبليغ فرديههًا كههل يههوم وتههتكلم مههن خلههف سههتارة. وكههان النههاس مسههتغربين لمشههاهدة العديههد مههن األشههخاص 

يخرجون بيت بهاءهللا ولتردد العديد من البابيين على قصره. فقد كان والهده وزيهرًا ورئهيس سهكرتارية جاللهة يدخلون و 
 الشاه اإلمبراطوري قبلها. 

لقد شاهدت بيت بههاءهللا فهي طههران، ويبهدو انهه كهان غنيهًا جهدًا، كهان البيهت مكونهًا مهن سهبعة بيهوت متصهلة 
المدينهة علهى سهفح جبهل البهرز. ولقهد أصهبح مهن أتبهاع البهاب، مباشهرة بعهد ببعضها. كما كهان لهه بيتهًا صهيفيًا خهارج 

 م.1844باب الباب سنة 
ولههم يلتههق بهههاءهللا مههع البههاب أبههدًا. وكانههت بينهمهها مراسههالت كثيههرة. وكمهها ذكههرت فههي البدايههة، فههان الطههاهرة لههم 

اسههتحالة ذلههك. لقههد ُمههنح المؤمنههون تشهاهد البههاب وكانههت تشههتاق للههذهاب الههى مههاكوه للقائههه. ولقههد أوضههح لههها بهههاءهللا 
اإلذن من الباب بزيارة خراسان اذا أمكن، ليتعلموا من بهاب البهاب ويتشهرفوا بهه. فقهررت الطهاهرة ان تقهوم بهذلك، إال 
 انها في ايام مكوثها في طهران، استطاعت بسرعة تمييز مقام وروحانية بهاءهللا وكانت تستشيره في كل االمور.

ام علهى وصهول الطهاهرة الهى طههران حتهى عهزم بههاءهللا علهى ان يرسهلها الهى خراسهان لم تمض إال بضعة أيه
بصههحبة األحبههاء الههذين اسههتعدوا للرحيههل لتلههك المدينههة وكههذلك عههزم هههو ايضهها علههى الرحيههل مههن العاصههمة الههى تلههك 
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نتهة الهى محهل خهارج الناحية بعد بضعة أيام. ولذلك دعا أخاه أقا كليم وأمره ان يسهتعد لنقهل الطهاهرة مهع خادمتهها قا
أبههواب العاصههمة ليرحلههوا منههه الههى خراسههان. وأمههره ان يحتههرس لههئال يلحههك الحههراس الموجههودين علههى أبههواب المدينههة 

 والذين ال يصرحون بمرور السيدات بدون رخصة حتى يتعرفوا شخصيتها فيمنعوا سفرها(.
 -قال نبيل زرندي: أما عن فترة ما بعد انتهاء المؤتمر وبداية حبس الطاهرة في العاصمة،

)وفهي تلهك األيهام علمههت ان الطهاهرة بعهد انفضههاض الجمهع فهي بدشهت قطنههت فهي جههة نههور ثهم وصهلت الههى 
طهران وحبست فهي منهزل محمهود خهان كالنتهر فهي الهدور األعلهى، ومهع أنهها كانهت مسهجونة وأسهيرة إال أنهها كانهت 

ار البهههابيين فهههي الطهههابق األرضهههي واسهههتمروا تعامهههل بهههاالحترام واالعتبهههار. بينمههها حهههبس أربعهههة عشهههر رجهههال مهههن كبههه
 محبوسين في منزل محمود خان كالنتر من اليوم األول الى اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني(.

 -وعن إيمان الطاهرة بدعوة بهاء هللا حتى قبل تصريحه بذلك، قالت مس مارثا روت:
غريبههًا، إال إننههي شخصههيا أعتقههد بههه، قههال: ان  )عنههدما كنههت فههي طهههران، سههمعت مههن أحههد أحفادههها موضههوعاً 

الطاهرة أخبرت الشاهنشاه انها تؤمن ببههاء هللا، وانهه أمرهها بنشهر أمهر الهدين الجديهد. فأعهدت سهؤالي للمتحهدث، إن 
 كان ذلك ال يعني شخص الباب نفسه؟ وللمرة الثانية، أجاب: كال. انه بهاءهللا!

الل بصههيرتها الثاقبههة ودوره فههي هههذه الديانههة العالميههة. ولقههد أثبههت مههن المؤكههد انههها عرفههت دور بهههاءهللا مههن خهه
 ذلك كل تصرف صدر منها بعد تلك الزيارة.

كما تقول الطاهرة في إحدى رسائلها: "إلهي إلهي أزل الحجاب عهن وجهه بقيهة هللا، إلههي احفهك حسهين سهّر 
احفههك جميههع مههن يطوفههون حههول النقطتههين محمههد وقههّدم يههوم القيامههة، واجعههل يهها الهههي نقطههة البهههائ تنتشههر... الهههي 

 التوأمين وابقهم ثابتين على أمرك العظيم حتى يتمكنوا من رؤية النقطة التي تشع عليهم الضياء".
وذكر عبد البهاء فـي  تـذكرة الوفـاء  عـن كيفيـة اعتقـال الطـاهرة األخيـر ونقلهـا الـى طهـران وحبسـها فـي 

 -منزل الكالنتر:
ُترَِّضته و  هي في طريقها من بدشت الى طهران واعتقلت وأرسلت الهى العاصهمة تحهت حراسهة )ان الطاهرة أعه

 مجموعة من الغوغاء ثم سجنت فيما بعد في بيت محمود خان كالنتر "رئيس الشرطة"(.
وعن اللقاء التاريخي بين الطاهرة وهي ضيفة في منزل بهاءهللا ووحيد الدارابي العالم اإلسـالمي النحريـر 

 -(، قال:212بهاءهللا في طهران. قال عبد البهاء في تذكرة الوفاء )صحيفة  عند زيارته لمنزل
)كانههت الطههاهرة تسههتمع مههن وراء سههتار كلمههات وأقههوال وحيههد حيههث كههان يههتكلم عههن آيههات وعالمههات الظهههور 

 وكنت إذ ذاك طفال وجالسًا في حجرهها بينمها كانهت تسهتمع الهى الهدالئل التهي كانهت تتهدفق مهن شهفتيه .بكل فصاحة
 وأتذكر كيف انها قاطعته فجأة ورفعت صوتها قائلة:  ،بدون انقطاع

)يهها يحيههى ان الوقههت وقههت األعمههال ال األقههوال فههأت بعمههل ان كنههت ذا علههم رشههيد فلتجعههل األعمههال شههاهده 
على صحة االمر واتهرك األقهوال واألحاديهث الماضهية فهاآلن ههو الوقهت الهذي تظههر فيهه آيهات هللا وتخهرق حجبهات 

 فليكن زينتنا وفخرنا في األعمال ال األقوال(. .العالء شأن كلمة هللا والتضحية في سبيله األوهام
ولقــد حصــلت حادثــة صــغيرة ذات معنــى كبيــر أثنــاء زيــارة وحيــد لمنــزل بهــاءهللا، كتبــت عنهــا مــس مارثــا 

 -، قالت:2757 - 2756روت، ويبدو ان هذه الحادثة قد وقعت بين سنتي 
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ة جدًا عبد البهاء، وكان له من العمهر آنهذاك ثهالث أو أربهع سهنوات. ولقهد اعتهادت أن )كانت "الطاهرة" مغرم
تحملهه كثيههرًا. ذات يههوم جههاء سههيد يحيهى الههدارابي المشهههور بوحيههد لزيارتههها. وههو مههن أولئههك المههؤمنين األوائههل الههذين 

 استشهدوا في نيريز فيما بعد. وبقي ينتظر حضورها كثيرًا، حتى قال لها األحباء: 
 "أال تتركين الطفل وتذهبين للتحدث معه؟"

 فقالت في جوابها وهي تضع الصغير بجانبها وتخاطبه: 
 "يا حامي األمر اإللهي، أتسمح لي بالذهاب لمقابلة أحد أتباع األمر؟" 

فاستغرب أولئك الذين سمعوها، ألنه في ذلهك الوقهت لهم يكهن حتهى والهد ههذا الطفهل قهد أعلهن أمهره بعهد. ومهن 
 ل انهما في أحاديثهما الروحانية الخاصة كان قد أخبرها بشيء عن مهمته القادمة!(.المحتم

 الهواما
 

ورد في أحد كتب التاريخ ان الطاهرة سجنت في ررفة صغيرة منفردة فـي البدايـة فقـط، وألن نسـاء رئـيس الشـرطة أحبوهـا  - 0
فة فيهـا شـرفة فـي الطـابق الثـاني مـن المنـزل. ويعتقـد بدرجة كبيرة، طلبوا ان تأتي وتعيا داخل البيت معهم، فكان لها رر 

انها سكنت هناك لمدة ثالث سنوات أو أكثر، وبما ان الحبس لم يكن صارمًا جدا، فقـد اسـتطاعت مقابلـة العديـد مـن النـاس 
 ممن جاءوا تحت أعذار مختلفة لالستماع ألحاديثها.

 ورد االسم في كتاب  مطالع األنوار  )كيني( و )كنى(. - 6
 لمارثا روت. –من كتاب الطاهرة أعظم امرأة ايرانية  – 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الحادي عشر

 مقتـل قّرة العين )الطاهرة(
 

أثر محاولة ارتيال الشاه الفاشلة، اعتقـد الملـك وحاشـيته ان البـابيين اسـتفحل أمـرهم وان لهـم اتجاهـات 
ذورهم وتعقبهم اينما كـانوا سـاعده فـي ذلـك علمـاء سياسية دفعتهم للتجاسر على حياته، فأمر باقتالعهم من ج
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الدين الذين تضررت مصالحهم، فقاموا مثل رجل واحد يبحثون عن كل من له صله بهذا الدين، وحـدثت مجـزرة 
لم يشهد لها تاريخ األديـان السـابقة مـن قبـل فطالـت جميـع البـابيين تقريبـا ونجحـوا فـي القضـاء علـيهم إال فئـة 

 وء الى العراق المجاور لخضوعه للسلطة العثمانية.قليلة استطاعت اللج
كانت الطاهرة خالل أحداث تلك المجـزرة محبوسـة فـي بيـت رئـيس الشـرطة، فأرسـل لهـا الملـك اثنـان مـن 
ــى  ــه ال فائــدة مــن مناقشــتها وانهــا مصــرة عل رجــال الــدين ليحاججوهــا فــي أمرهــا وبعــد عــدة مقــابالت اقتنعــا ان

مها ممــا دفــع بالملــك الــى اســتدعائها لمقابلتــه، ولقــد اعجــب الملــك بشخصــيتها ايمانهــا، فحكمــا فكفرهــا واعــدا
وجمالهــا، فعــرض عليهــا ان تكــون زوجتــه األولــى وســيدة قصــره ان هــي تراجعــت عــن مبــدئها، اال انهــا رفضــت 
وأجابته بتالوة آيات من القرآن الكريم. فأسكت هذا الجواب الملك وأطـرق رأسـه وتـرك عرشـه وانصـرف دون أن 

 فوه بكلمة. فكانت هذه المقابلة اعالنًا لنهاية حياتها، مما دفع بجالوزة القصر الى قتلها والتخل  منها. يت
 -كتبت المس مارثا روت في كتابها )الطاهرة أعظم امرأة ايرانية( مترجما عن االنجليزية:

خهالل ههذا النهور يمكهن للمهرء  )إنني أشعر إنها كانت تعلم مسبقًا باستشهادها وقدمت استقبااًل رائعًا له. ومن
أن يفهههم روحانيتههها الطههاهرة وشههجاعتها المقدامههة لههيس فقههط تجههاه الخطههر المحههدق بحياتههها بههل لكونههها أول امههرأة فههي 
العهالم اإلسهالمي الشهرقي تجهرأت علهى رفهع النقهاب عهن وجههها خهالل فتهرة قصهيرة، والهى امتالكهها الشهجاعة الكافيهة 

ر مع مجموعهة مهن أتبهاع البهاب. إن فاطمهة الزههراء لهم تقهدم المسهاعدة الهى والهدها للذهاب الى مؤتمر بدشت للتشاو 
 محمد)ص( أكثر مما قدمته الطاهرة لمساعدة الباب في إظهار حقيقة هدفه(. 
بخصــوص استشــهاد الطــاهرة،  76وجــاء فــي كتــاب القــرن البــديع الجــزء االول الفصــل الخــامس صــفحة 

 -مايلي:
ي تلهك االمتحانهات القاسهية والشههدائد المروعهة فهي تلهك األيهام الهائجهة المائجهة كههان )وبينمها كهان بههاءهللا يعهان

لقههد بههدأ عملههها  ثمههة نجههم آخههر مههن نجههوم الههدين، ونعنههي بههه الطههاهرة الجريئههة، يهههوي بسههرعة تحههت قههوتهم المههدمرة.
ه بشههادة يمكهن أن الباهر كالشهاب أول ما بدأ في كربالء، وبلهغ أوجهه فهي بدشهت، وههو يوشهك اآلن ان يبلهغ نهايته

توضهههع بجهههدارة واسهههتحقاق فهههي مصهههاف أشهههد القصهههص تحريكههها للقلهههوب فهههي أعنهههف فتهههرات التهههاريخ البههههائي وأشهههدها 
 اضطرابا.

كانت سليلة أسهرة الحهاج مهال صهالح البرقهاني الشههيرة التهي طالمها احتهل أفرادهها المكانهة المرموقهة فهي النظهام 
ولكههن أسههرتها كانهههت تسههّميها زريههن تهههاج )التههاج الههذهبي( والزكيهههة.  المههذهبي بههايران. وكانهههت سههمية فاطمههة الزههههراء،

ولهههدت فهههي نفهههس السهههنة التهههي ولهههد فيهههها بههههاءهللا وكهههان أههههل مهههدينتها يعهههدونها منهههذ نعومهههة أظفارهههها آيهههة فهههي الهههذكاء 
سههتاذها والجمهال. وأجلقههها قبههل ايمانهها بعههض أكههابر علمههاء بالدهها كعبهها بطرافههة آرائههها ووجاهتهها وجههّدتها، وخاطبههها ا

وكانهت السهيدة الوحيهدة التهي سهلكها  ."المعجهب، السهيد كهاظم، بهه "قهرة العهين" ولقبهها لسهان القهدرة والعظمهة "بالطهاهرة
البههاب فهههي عههداد حهههروف الحههي، وعهههن طريههق حلهههم... اعتنقههت الهههدين وثههابرت علهههى نشههره وترويجهههه حتههى فهههي أشهههد 

وقوة حتى النفس االخيهر. ولقهد نصهرت أمهر البهاب األوقات خطورة وخطرا بكل ما أوتي روحها الغالب من حماسة 
بجديههة وحمههاس غيههر عابئههة باحتجاجههات والههدها الشههديدة، غيههر مكترثههة بشههتائم عمههها، غيههر آبهههة لتوسههالت زوجههها 
واخوتها. ال يفت في عضدها التدابير التي اتخذتها المقامهات المدنيهة والدينيهة فهي كهربالء ثهم بغهداد ثهم قهزوين للحهّد 
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ولقد ثابرت على إشعال حماسة العرب والعجم، وأخذ البيعة منهم للظهور الجديد، والهدعوة الهى تغييهر من نشاطها. 
عهههادات قومهههها ومسهههالكهم تغييهههرا ثوريههها، وذلهههك عهههن طريهههق خطبهههها البليغهههة العصهههماء وتنديهههداتها الجريئهههة بالمفاسهههد 

 وأبحاثها ودراساتها وأشعارها وترجماتها وتفسيراتها ومراسالتها.
ي التهي قهد نهضهت فهي كهربالء، أقهوى معقهل للشهيعة، لتوجهه الرسهائل الطهوال للعلمهاء المقيمهين بتلهك كانهت هه

المدينة، والذين كانوا قد رجعوا بمنزلة المرأة الى ما فوق منزلة الحيوان بقليل، وأنكروا عليهها حهق امهتالك أي شهيء 
وتحهّدت مواضهعات أههل  ت بمه ربهم الخبيثهة.حتى الروح. وفي رسهائلها ههذه دافعهت بحهرارة عهن ههدفها الثهاني، ونهدد

تلك المدينة المتعصبين تحديا صريحا سافرا، وذلك بأن تجاهلهت الهذكرى لشههادة اإلمهام الحسهين التهي تقهام باحتفهال 
وببالغتهها  مهيب في فواتح المحرم من كل عام، واحتفلت بدال منه بعيد ميالد الباب الهذي يوافهق غهرة ذلهك الشههر.

عارضههتها المدهشهة أفحمههت الوفهد الممثههل للشهيعة والسههنة والمسهيحيين وأكههابر اليههود فههي بغهداد والههذي العجيبهة وقهوة 
حههاول ان يصههرفها عمهها عاهههدت نفسههها عليههه مههن نشههر بشههارات الرسههالة الجديههدة. وببراعههة فائقههة دافعههت عههن دينههها 

عقهدت جلسهاتها التاريخيهة لألمهراء وبررت تصرفاتها فهي بيهت الفقيهه النابهه الشهيخ محمهود اآللوسهي مفتهي بغهداد. ثهم 
والعلمهاء ورجههال الحكومهة المقيمههين بكرمنشهاه حيههث قهرأت علههيهم وترجمهت لهههم تفسهير البههاب لسهورة الكههوثر، وبلغههت 
هذه الجلسات قمتها باعتناق األمير )الحهاكم( ههو وأسهرته الهدين الجديهد. وكانهت السهيدة الموهوبهة التهي أخهذت علهى 

الضخم لسهورة يوسهف )قيهوم االسهماء( لصهالح أخوتهها فهي الهدين مهن اإليهرانيين، وبهذلت  عاتقها ترجمة تفسير الباب
أقصههى مهها تسهههتطيع مههن جههههد لتنشههر هههذا الكتهههاب العظههيم وتوضهههح محتوياتههه، وبجسههارتها ومهارتهههها وقههدرتها علهههى 

قهههزوين،  التنظههيم وحماسهههتها الظامئههة اسهههتطاعت ان تثبهههت دعههائم فتوحاتهههها فهههي محههيط ال يقهههل جفهههاء وال عههداء عهههن
قزوين التي افتخرت بهأن أسهوارها تضهم مها ال يقهل عهن مائهة عاّلمهة مهن علمهاء اإلسهالم األفهذاذ. ههي التهي قاطعهت 
وحيههدًا النابغههة، أثنههاء لقائهمهها الخالههد فههي منههزل بهههاءهللا بطهههران عنههدما كههان وحيههد يتههابع حديثههه القههّيم عههن عالمههات 

ي حجرههها عبهدالبهاء الههذي كهان طفههاًل آنهذاك، الههى ان يههنهض المظههر الجديههد وأشهراطه، ودعتههه بقهوة، وهههي تضهع فهه
ويظههههر باألعمهههال ال بهههاألقوال عمهههق إيمانهههه ومهههدى بطولتهههه وتضهههحيته. وإبهههان شههههرتها وذيهههوع صهههيتها فهههي طههههران 
تزاحمت على بابها زهرات المجتمع ليستمعن الى أحاديثها الرائعة عن مبهادئ دينهها الفريهدة. وكهان سهحر بيانهها ههو 

المهدعوات فههي حفهل زفههاف ابهن محمههود خهان الكالنتههر الهذي اعتقلههت فهي منزلههه، وصهرفهن عههن الطههرب  الهذي جههذب
والسههمر، وجمعهههن حولهههها متلهفههات ظامئهههات الههى كههل كلمهههة مههن كلماتهههها. وكههان لتأكيههدها الحهههار والقههاطع لهههدعاوى 

لصههدر األعظههم الههذين الظهههور الجديههد ومعالمههه المميههزة خههالل سههبع جلسههات عقههدتها فههي المنههزل نفسههه مههع منههدوبي ا
أرسههلهم السههتجوابها األثههر الكبيههر فههي اإلسههراع بههالحكم عليههها باالعههدام. ومههن قلمههها فاضههت المههدائح التههي ال تشهههد 
بوضوح وصراحة باليمانهها الراسهخ بظههور البهاب فحسهب بهل وتشههد باعترافهها برسهالة بههاءهللا المجيهدة التهي لهم تكهن 

، الى مبادرتهها أثنهاء اشهتراكها فهي مهؤتمر بدشهت يرجهع الفضهل فهي كشهفها قد تكشف أمرها بعد. وأخيرا، وليس آخرا
إلخوانههها المههؤمنين أشههد األمههور تحههديا فههي مكنونههات الههدورة الثوريههة التههي لههم يكههن أحههد يههدركها بتمامههها آنههذاك. كمهها 

لههههذه وقهههد آن  يرجهههع اليهههها الفضهههل فهههي انفصهههال النظهههام الجديهههد عهههن أحكهههام اإلسهههالم ومؤسسهههاته انفصهههاال دائمههها.
الفتوحهههات العجيبهههة ان تتهههّوج، وتبلهههغ كمالهههها النههههائي باستشههههاد صهههاحبتها فهههي غمهههار العاصهههفة التهههي كانهههت تجتهههاح 

 العاصمة من أقصاها الى أقصاها.
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وهكهههذا انتههههت حيهههاة تلهههك البطلهههة البابيهههة العظيمهههة، أول شههههيدة فهههي سهههبيل تحريهههر المهههرأة. فلقهههد التفتهههت الهههى 
 تسـتطيعون قتلـي بأسـرع مـا تريـدون ولكـنكم لـن تسـتطيعوا إيقـاف تحريـر ة: سجانيها عنهد موتهها، وقالهت فهي جهرأ 

كان عملهها بهاهرًا بقهدر مها كهان قصهيرا. وكهان محزنها بقهدر مها كهان مليئهًا باألحهداث، ولقهد عمهت شههرة ههذه  المرأة .
م الجليلههة السههيدة الخالههدة اآلفههاق، وطبقههت الخههافقين علههى خههالف زمالئههها مههن المههؤمنين الههذين ظلههت معظههم أعمههاله

مجهولههة ال يتغنههى لههها احههد مههن معاصههريهم فههي الههبالد األجنبيههة. أمهها هههذه السههيدة فقههد ذاع صههيتها بسههرعة ملحوظههة 
حتههى بلغههت عواصههم أوروبهها الغربيههة، وأثههارت اإلعجههاب والعطههف وانتزعههت الثنههاء البههالغ مههن الرجههال والنسههاء وذوي 

عبهههدالبهاء اسهههمها الهههى سهههارة وآسهههية ومهههريم العهههذراء الجنسهههيات والمههههن واللغهههات المختلفهههة. فهههال عجهههب ان أضهههاف 
وفاطمة الزههراء، اللهواتي شهمخن علهى بنهات جنسههن بمزايهاهن الذاتيهة ومكهانتهن الفريهدة علهى مهر الهدورات السهابقة، 
ووصههفها بقولههه: "كانههت آفههة الزمههان فههي التقريههر وفتنههة العههالم فههي االحتجههاج". ووصههفها مههرة أخههرى بأنههها: "قههبس مههن 

 هللا" و "سراج موهبة هللا.نار محبة 
وذات ليلههة أدركهههت ان سههاعتها قهههد دنههت، فلبسهههت ثيههاب العهههرس وتزينههت وتعطهههرت بالطيههب، وأرسهههلت تطلهههب 
زوجة الكالنتر وباحت لها بسر دنو استشهادها، وأسّرت اليها بوصاياها األخيرة. ثم اعتكفهت فهي جناحهها وانتظهرت 

اتحادهها مهع محبوبهها. وكانهت تهذرع غرفتهها وههي ترتهل مناجهاة تعبهر في تعبد وتبتل وابتهال تلك الساعة التي تشهد 
عههن الحههزن والنصههر حههين أقبههل فراشههو عزيههز خههان السههردار فههي سههكون الليههل يسههوقونها الههى حديقههة ايلخههاني خههارج 
أسوار المدينة، موضهع شههادتها. وعنهدما وصهلت الهى الحديقهة كهان السهردار مهع معاونيهه الههين مخمهورين يغرقهون 

حك. فههأمر عفههو الخههاطر بههأن تخنههق علههى الفههور وأن يلقههى بههها فههي حفههرة. وبههنفس المنههديل الحريههري الههذي فههي الضهه
احتفظههت بههه بههالغريزة لهههذا الغههرض، ودفعههت بههه فههي اللحظههة األخيههرة الههى ابههن الكالنتههر الههذي رافقههها، خنقههت البطلههة 

 ما رغبت. الخالدة، وألقي بجثمانها في بئر ثم أهيل عليها التراب والحجارة على نحو
والواقع ان قصة حياتهها العجيبهة انتشهرت طهوال وعرضها بمثهل مها انتشهرت بهه قصهة حيهاة البهاب منبهع الهامهها 

وأثنهى   انا آية في العلم وآية فـي الجمـال  . المباشر. واليك ثناء معلق معروف على حياة الباب وأصحابه، قال: 
 هـي جـان يكتب تاريخ حياتها في صهورة مرسهحية، قهال: عليها كاتب مرسحي معروف كانت سارة برنارد سألته ان 

دارك االيرانية، زعيمة تحرير المرأة في الشرق. شبيهة هيلويز العصور الوسطى وهيباشيا االفالطونيـة الحديثـة 
  بطولــة زريــن تــاج شــاعرة قــزوين الجميلــة المنكــودة الطــالع... هــي وشهههد اللههورد كههرزون مههن كدلسههتون بههأن   .

وكتهب االسهتاذ أ.ج. بهراون المستشهرق االتجليهزي  ص  التاريخ الحديث على تحريك المشاعر  .قصة من أقدر ق
 ان ظهور امرأة كقرة العين يعتبـر ظـاهرة نـادرة فـي أي زمـن مـن األزمـان وفـي أي قطـر مـن األقطـار بـل الشهير 

ين البـابي مـن سـبب يمـت انه في قطر كايران يعتبر اعجوبة ان لم يكن شيئا يقارب المعجزة... ولو لـم يكـن للـد
وأبهدى رجهل الهدين االنجليهزي المعهروف  به الـى العظمـة سـوى انـه أخـرج لنـا بطلـة مثـل قـرة العـين لكفـاه سـببًا  .

  ان البـذور التـي بـذرتها قـّرة العـين دكتور ت. ك. تشين في احد كتبهه تلهك المالحظهة ذات الداللهة الكبيهرة، قهال: 
ا... هـذه السـيدة النبيلـة... يرجـع اليهـا الفضـل فـي افتتـاو عهـد االصـالو في العالم االسالمي بدأت تـؤتي أكلهـ

ــران...  وأشههار اليههها الدبلوماسههي الفرنسههي الملحههو  المكانههة والكاتههب القههدير كونههت دي جوبينههو  االجتمــاعي فــي اي
ين كانـت  وفـي قـزو ثهم أضهاف:   مما ال شك فيه انه من أعجب ظواهر هذا الدين وأدعاها الى االهتمـام .بقولهه: 
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 لقد اخبرني كثيرون ممـن عرفوهـا عـن قـرب واسـتمعوا وكتب مرة اخهرى:  تعتبر اعجوبة عن جدارة واستحقاق  .
اليهـا فــي فتــرات مختلفــة مــن حياتهــا... انهــا كانـت اذا تكلمــت تحركــت مشــاعر المســتمع ومــ  صــدره االعجــاب 

ى أحـق بالتخليـد مـن ذكراهـا، ولـيس هنـاك   لـيس هنـاك مـن ذكـر وكتب سير فالنتين تشيرول:  ومال الى البكاء .
من ذكـرى ألقـدر مـن ذكراهـا علـى اشـعال الحماسـة مـن جديـد. ومـا زال التـأثير الـذي خّلفتـه فـي حياتهـا ينسـكب 

 على قضية بنات جنسها... 
ومهها أكثههر الههذين تلهفههوا علههى معرفههة المزيههد عههن حياتههها مههن المعجبههين بههها المتحمسههين لههها فههي قههارات العههالم 

وما أكثر الذين سما مسلكهم بمثلها الملهم! وما أكثر الذين حفظوا مدائحها الفريدة عهن ظههر قلهب، لحنهوا  الخمس!
أشههعارها او تههألق طيههف روحههها الغههالب أمههام أبصههارهم، او أكنههوا لههها فههي قلههوبهم حبهها وإعجابهها ال ينههال الههدهر مههن 

يسهلكوا، بهنفس االخهالص واالقهدام، نفهس الطريهق سناه، وما أكثر الذين تحرقت أرواحهم شهوقا ألن يقتهدوا بهها، وان 
 التي اختارتها لنفسها، والتي لم تنحرف عنها قيد شعرة منذ اعتنقت دين الباب الى النفس األخير.

 -، ورد بخصوص مقتلها:197من كتاب مطالع األنوار صفحة  62وفي الفصل 
مهن أشههر تالميهذ البهاب، وههي امهرأة لهم )وفي تلك االيام أثناء الهياج المتواصهل حصهل استشههاد تلميهذ آخهر 

تكههن أقهههل شههجاعة وال عظمهههة مههن السهههابقين واسههمها الطهههاهرة، وانههدمجت فهههي سلسههلة الحهههوادث التههي حصهههلت أثنهههاء 
العاصهههفة التهههي ماجهههت بهههها العاصهههمة والتهههي هبهههت عليهههها بشهههدة وقسهههوة مسهههتحكمة والهههذي أحكيهههه اآلن عهههن أحهههوال 

اهدوا الحادثة عيانا، فقد كان مكثها فهي طههران محفوفها بعالئهم المحبهة شهادتها راجع الى أخبار موثوق بها ممن ش
 واالعتبار الزائد من رؤساء النسوة في العاصمة. فوصلت في تلهك األيام الى ذروة العال والحظوة(.

عن ساعات حياة الطاهرة األخيـرة فـي بيـت رئـيس الشـرطة،  260وجاء في نفس الكتاب السابق صفحة 
 -حبة البيت:وصفا عن لسان صا

)أمهها الطههاهرة تلههك المثههال المشههتعل لألمههر التههي كههان يظهههر عليههها القههدرة السههتمالة جميههع نسههوة ايههران ألمههر 
محبوبههها بسهههبب إيمانههها الجههريء وحماسههها المتههوهج وعلمههها الواسههع وشههجاعتها التههي ال تقهههر وخلقههها المتههين، فالنههها 

لتهي كهان قهد آن فيهها أوان انتصهارها وكهان عملهها الهذي ويا لألسف وقعت فريسة لغضب عدو مفترس في الساعة ا
 أوقف قبل أوان إتمامه قد ظهر بأنه انمحقت آثاره كليهة في أعين الذين أنزلوها في البئر التي أعدت لدفنها.

وكان المنزل الذي حبست فيه يموج بالنسوة المعجبات بها الالئي كن يتوافدن بكثهرة علهى أبوابهها ويشهتقن ان 
مجلسها وينتفعن بعلمها ومن بين هؤالء النسهوة زوجهة الكالنتهر التهي امتهازت بمها أظهرتهه مهن االحتهرام  يحضرن في

الزائههد للطههاهرة وألنههها كانههت مضههيفتها كانهههت تعههرض عليههها خيههرة النسههوة فهههي طهههران وكانههت تخههدمها بكههل حمهههاس 
 أصدقائها ما يأتي:وتشاركها في عملها بتوثيق عرى ألفتها مع باقي النسوة. وقد سمع منها بعض 

)ذات ليلهة بينمها كانهت الطههاهرة فهي منزلهي طلبتنهي للحضههور أمامهها فوجهدتها مزينهة للغايههة ومرتديهة بدلهة مههن 
الحريههر األبههيض. وكانههت الغرفههة معّطههرة بأحسههن األطيههاب. فههأظهرت دهشههتي مههن مثههل هههذا المنظههر الغيههر عههادي. 

المتاعههب التههي تالقينههها فههي سههبيل سههجني"، فههذهلت فههي  فقالههت: "انههي اسههتعد للقههاء المحبههوب وأريههد ان أخلصههك مههن
ابتداء األمر، ثم بكيت من فكرة االفتراق منها، فقالت لي لتطمئني "ال تبك ألن ساعة الحهزن لهم تهأت بعهد وأريهد ان 
أبهث إليههك آخهر رغبههاتي. ألن السهاعة التههي سههيقبض علهّي فيههها والتهي سههوف أتجههرع فيهها كههأس الشههادة قههد أسههرعت 
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اب. وأطلب منك ان تسمحي لنجلك ان يرافقني الى مكان إعهدامي وليؤكهد علهى الحهراس والجالديهن الهذين في االقتر 
سهوف أسههلم أليههديهم ان ال يجبرونههي علههى خلههع هههذه الثيههاب. ومهن رغبتههي ان يطههرح جسههدي فههي بئههر وان تمههأل بعههد 

ورك، فعليههك ان تسههلمي لههها هههذا ذلههك بههالتراب واألحجههار. وبعههد مههرور ثالثههة أيههام علههى وفههاتي سههتأتي إليههك امههرأة تههز 
الملههف الههذي أسههلمه اآلن لههك. وآخههر طلبههاتي ان ال تسههمحي ألحههد بههأن يههدخل غرفتههي، فمههن اآلن الههى الوقههت الههذي 
يأتي لخروجي من هذا المنزل أريد ان ال يقطع أحد صلوتي. ففي ههذا اليهوم اعتزمهت الصهوم وال أقطهع ههذا الصهوم 

الكلمهات ان أغلهق الغرفهة وال أفتحهها حتههى تهدق سهاعة الفهراق. وطلبهت الههّي حتهى أقابهل محبهوبي". وأمرتنهي مهع هههذه 
 ان ال أفشي سر شهادتها حتى يعرفه أعداؤها بأنفسهم.

وأوجبت علّي محبتها العظيمة طاعتها. ولوال رغبتي في تنفيذ رغباتهها مها كنهت أسهمح لنفسهي ان أبتعهد عنهها 
دعي فهي حالههة جههزع وحههزن عميهق ومكثههت بههال نههوم مكتئبههة ولهو لحظههة واحههدة. فأغلقههت بهاب الغرفههة وعههدت الههى مخهه

على فراشي. وأفجع قلبي علمي بدنو ساعة شهادتها، وكنت أناجي ربي فهي يأسهي وأقهول رب اذا شهئت امنهع عنهها 
الكههأس الههذي ترغههب فههي تجرعههه. ففههي تلههك الليلههة كنههت مههن شههدة قلقههي أقههوم وأذهههب الههى عتبههة غرفتههها وأبقههى هنههاك 

رج من فمهها مهن المناجهاة ونغمهات المهدائح فهي محبوبهها ولهم أتمكهن مهن االسهتمرار علهى ههذه صامتة استمع لما يخ
الكيفية إال قليال لما كان يساورني من االضطراب واألسهى. وإذ مضهت أربهع سهاعات مهن الليهل سهمعت دق البهاب. 

تلههك الليلههة غيههاب وأسههرعت الههى نجلههي وأخبرتههه برغبههات الطههاهرة، فأقسههم ان ينفههذ كههل مهها تههأمر بههه. وتصههادف فههي 
زوجههي. ولمهها فههتح نجلههي البههاب أخبرنههي ان الفراشههين المرسههلين مههن عزيههز خههان السههردار كههانوا واقفههين علههى البههاب 
الخههارجي يطلبههون تسههليم الطههاهرة أليههديهم. فانزعجههت مههن الخبههر وذهبههت الههى بابههها وفتحتههه بيههد مرتعشههة ووجههدتها 

كانهههت تتمشهههى وترتهههل مناجهههاة جامعهههة بهههين الحهههزن والنصهههر.  مقّنعهههة ومسهههتعدة لتهههرك الغرفهههة. وعنهههدما دخلهههت الغرفهههة
وبمجههرد ان رأتنههي اقتربههت منههي وقبلتنههي ووضههعت فههي يههدي مفتههاح صههندوقها الههذي تركتههه لههي وبههه بعههض األشههياء 
الصههغيرة كتههذكار لبقائههها فههي منزلههي. وقالههت لههي )كلمهها فتحههت الصههندوق وشههاهدت األشههياء التههي فيههه فانههك تههذكريني 

 وتفرحي لفرحي(.

هههذه الكلمههات وّدعتنههي ورافقههها نجلههي وغابههت عههن أنظههاري، فكههم شههعرت للوقههت والسههاعة بضههربات الحههزن وب
واألسههى وأنهها أشههاهد جمههال هيكلههها يبتعههد تههدريجيا مههن أمههامي. وامتطههت الجههواد الههذي أرسههله لههها السههردار وحرسههها 

 محل استشهادها.نجلي وجملة من الخدام الذين مشوا على جانبيها وذهبت الى الحديقة التي كانت 

وبعهههد مهههرور ثهههالث سهههاعات، عهههاد نجلهههي ووجههههه مغطهههى بالهههدموع وههههو ينهههزل اللعنهههات علهههى السهههردار وعلهههى 
ضههباطه الفسههقة. وأردت تهدئههة خههاطره وإذ جلههس بجههانبي، سههألته ان يحكههي كيفيههة استشهههادها. فأجههاب وهههو يبكههي: 

الننهها ذهبنهها الههى حديقههة االيلخانههة تههوًا )والههدتي أنهها ال أقههدر ان أوف وصههف مهها شههاهدته بعههين رأسههي حههق الوصههف، ف
وتقههع خههارج بههاب المدينههة، وهنههاك شههاهدت لههذعري السههردار وضههباطه غههارقين فههي أعمههال الخنهها المخجلههة وقههد لعبههت 
الخمرة بعقولهم وعلت أصواتهم بالقهقهة والضحك، وإذ وصلنا الى البهاب ترجلهت الطهاهرة ونهادتني وطلبهت منهي ان 

لمخاطبته وهو فهي نشهوته ومرحهه. وقالهت: )انههم علهى مها  ردار ألنها تشعر بعدم الميلأكون وسيطا بينها وبين الس
يظهر يريدون خنقي وقد أعددت منذ زمن منهديال حريريها ليسهتعمل فهي ههذا الغهرض. وأنها أعطيهه لهك وأريهد ان تقنهع 

 هذا السكير ان يستعمله في أخذ روحي(.
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 وإذ اقتربت اليه صاح قائال:  ولما ذهبت الى السردار وجدته في حالة سكر عميق.
 )ال تكدر علينا صفو مرحنا فلتؤخذ هذه الشقية التعسة وتخنق وتطرح في البئر(. 

وقد دهشت من صدور مثل هذا األمر. واعتقدت ان ال حاجة إلعهادة السهؤال وذهبهت الهى اثنهين مهن الخهدام 
. فعمال علهى إجابهة طلبهها ولفها المنهديل حهول الذين سبقت لي معرفتهما وأعطيتهما المنديل الذي سلمته لي الطاهرة

رقبتههها حتههى أسههلمت الههروح. وأسههرعت الههى البسههتاني ألسههأله عههن محههل يصههح لمههواراة جسههدها فيههه. فأرشههدني لفههرط 
سههروري لبئهههر حفهههرت حهههديثا وتركهههت بهههدون إكمهههال. وبمسهههاعدة آخهههرين أنزلنههها الجسهههد فهههي قبهههره ومألنههها البئهههر بهههالتراب 

فسهها. ثهم تفهرق القهوم وههم فههي حهزن وسهكون تهاركين تحهت األنقهاض تلهك الفريسهة التههي واألحجهار كمها أرادت ههي بن
 أنارت مملكتهم بضياء لن يزول أبدًا.

وقد بكيت بدموع حرى على تلك الفاجعة التي رواها لي نجلي. وغلب علّي التهأثر حتهى وقعهت علهى االرض 
مهن شهدة األلهم وأصهابه مثهل مها أصهابني وكهان مغشيًا علّي، ولما أفقت من غشهيتي وجهدت ان نجلهي قهد وقهع مثلهي 

مطروحهها فههي فراشههه تنهمههر منههه دمههوع الحههزن واألسهههى. وإذ شههاهد حههالي ومهها أصههابني واسههاني بقولههه )إن دموعهههك 
ستكشفك أمام عينّي والدي وقد يحمله مركزه ومقامهه ان يتركنها ويقطهع كهل عالقهة بينهه وبهين أسهرته. واذا لهم نحهبس 

م ناصههر الههدين شههاه ويجعلنهها فريسههة لعههدو لههدود. ويحصههل مههن ناصههر الههدين شههاه علههى أمههر دموعنهها فانههه يتهمنهها أمهها
بالعدامنا وربما نفذ حكمه بأن يذبحنا بيده. فلماذا نرضى بمثل هذا النصهيب مهن يهده مها دمنها لهم نعتنهق ههذا األمهر. 

ولنجعهل حبهها مكنونها وكل ما علينا هو ان ندافع عهن الطهاهرة ونكهذب أقهوال كهل مهن يتهمهها فهي عرضهها وشهرفها. 
 في أفئدتنا لألبد ونؤكد للجميع نبالة وشرف حياتها أمام كل عدّو حانق شانيء(.

وكانههت كلماتههه قههد خففههت هيجههان قلبههي، وذهبههت وأحضههرت الحقيبههة التههي تركتههها لههي وفتحتههها ووجههدت فيههها 
يهاقوت وعقيهق وفيهروز، قنينة من ألطف الطيب وبجانبها سبحة وقالدة مهن المرجهان وثهالث خهواتم عليهها فصهوص 

وبينمهها أنهها أنظههر الههى ممتلكاتههها األرضههية تأملههت فههي أحههوال حياتههها وحوادثههه وتههذكرت شههجاعتها وصههدقها وحماسههها 
وعلهههّو نفسهههها فهههي أداء الواجهههب واخالصهههها الالمتنهههاهي. وأخههههذتني رجفهههة مهههن التعجهههب وجهههال فهههي خهههاطري ذكههههرى 

ا بكهل ثبهات ال يظههر مهن أي امهرأة فهي تلهك الهديار. وتفكهرت قصائدها وذكرى سجنها وبالئهها والسهخرية التهي قابلتهه
مليًا في مالحة ذلك الوجه الذي بقهي لألسهف مهدفونا تحهت ردم مهن التهراب واألحجهار. وكهم كانهت ذكهرى فصهاحتها 
المهؤثرة تثيهر شههعور قلبهي كلمها رددت تلههك الهدرر التههي كانهت كثيهرا مهها تخهرج مههن فمهها وكانهت سههعة علمهها وتبحرههها 

وم الشهرعية والكتهب المقدسهة اإلسهالمية تمهر علهى خهاطري بسهرعة البهرق، فيسهاورني القلهق حتهى يكهاد يأخهذ في العله
بلبي وتذكرت وأنها واقفهة بجانهب حقيبتهها مها صهدر منهها مهن الولهوع المفهرط والخشهوع والخضهوع للهدين الهذي أعتنقتهه 

الصههعوبات التههي تحملتههها فههي سههبيله والمثههل وحماسههها أثنههاء مههدافعتها عنههه والخههدمات التههي أسههدتها اليههه والمتاعههب و 
األعلى الذي ضربته ألتباعه والقهوة التهي أظهرتهها فهي رقهي أمهره واالسهم الهذي نقشهته لنفسهها فهي قلهوب أبنهاء وطنهها 
وصههرت أتعجههب عههن الباعههث الههذي جعههل مثههل هههذه المههرأة العظيمههة تتههرك الثههروة والكرامههة التههي تحوطههها وتتبههع أمههر 

وجعلههت أفكههر فههي نفسههي فههي الههداعي الههذي دفعههها والسههر فههي تلههك القههوة التههي ألجأتههها الههى  غههالم منكههور فههي شههيراز
االنفصهههال واالبتعهههاد عهههن منزلهههها وعهههن ذوي قرابتهههها وشهههددت قواهههها فهههي كهههل أدوار حياتهههها المفعمهههة بأريهههاح التقلبهههات 

صهادرة مهن هللا؟ وههل واالضطهادات التي جرتها أخيرهها الهى قبرهها. تسهاءلت فهي نفسهي، ههل كانهت مثهل ههذه القهوة 
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كانههت يههد هللا هههي التههي ترشههدها وتوجهههها وتمخههر بههها فههي عبههاب مخههاطر حياتههها؟ وفههي اليههوم الثالههث مههن شهههادتها 
جهاءت المههرأة التهي أخبرتنههي مقهدما بمجيئههها وسهألتها عههن اسهمها ولمهها علمهت انههه مطهابق للههذي أخبرتنهي بههه الطههاهرة 

 د رأيت هذه المرأة من قبل ولم أرها بعد ذلك(.سّلمتها الملف الذي أّمنتني عليه ولم أكن ق
وتنقل مارثا روت عن لسان أديب وهو من البهائيين المعـروفين، مـا سـمعه مـن ابـن رئـيس الشـرطة عـن 

 -حادثة مقتل الطاهرة، فيقول:
 )وبالنسبة لهذا العبد )أديب(، فقهد كنهت أحهاول كشهف حقيقهة األمهر البههائي نائمهًا ويقظهًا، إذ لهم تكهن صهورته
واضحة لي آنذاك. لقد رغبت البحث بنفسي، لذلك ذهبت الى أحهد أقربهائي وكهان صهديقًا حميمهًا لهي وأثهق بهه، كهان 

 رجل دين من الماللي وأكبر مني سنًا ويميل الى طائفة المتصوفة.
 فسألته: ماذا تعرف عن البهائية وعن الطاهرة؟

ل عليهها مهن االبهن األكبهر لهرئيس الشهرطة، فأجاب: ليس عندي معلومات دقيقة، اال انهه مهن السههل الحصهو 
وهو من المتصوفة وصديق حميم لي وسأدعوه ذات يوم الى بيتهي ليكهون ضهيفي، وسهأدعوك كهذلك وعنهدها يمكننها 

 سؤاله.

وعندما التقينا في اليوم المحدد، قلت له إنني سمعت أوجه مختلفة عهن حقيقهة مصهير الطهاهرة، لكنهها طالمها 
 فالنكم وال شك تعلمون كل الظروف أفضل من أي شخص آخر.كانت سجينة في بيتكم، 

فأجههاب: فههي ذلههك اليههوم الههذي قتلههت فههي ليلتههه الطههاهرة سههرًا، كانههت عارفههة بمصههيرها وكههأن هنههاك مههن أخبرههها 
بذلك، فاستحمت وغّيرت مالبسها ونزلت الى الطابق األرضي وطلبت السماح والعفو من كل أههل البيهت فهردًا فهردًا 

مههن إزعهاج. كانههت مثههل مسههافرة تتمتههع بكامهل الفههرح والسههرور قبههل بهدء رحلتههها. وعنههد الغههروب كانههت  لمها سههببته لهههم
تتمشههى بخطههوات بطيئههة ذهابهها وإيابههًا علههى غيههر عادتههها فههي الشههرفة العلويههة، والتزمههت الصههمت ولههم تكلههم أحههدًا، اال 

روب بهثالث سهاعات. فهي تلهك انها كانت تكلم نفسها بصوت مهنخفض. واسهتمرت علهى ههذه الحهال الهى مها بعهد الغه
 الليلة صدر قرار حكومي شديد بمنع التجول ومن يفعل بغير ذلك يتعرض للعقاب.

جههاء إلههّي والههدي وقههال: لقههد عملههت كافههة الترتيبههات الالزمههة وأمههرت كههل حههراس الليههل ليكونههوا بكامههل اليقظههة 
ن أريهدك أن تأخهذ ههذه السهيدة بكامهل والحذر ويراقبوا الشهوارع وتقهاطع الطرقهات، خشهية ان تحهدث اضهطرابات. واآل

السههههرية الههههى حديقههههة ايلخههههاني ومعههههك الخههههدم، وتسههههلمها الههههى السههههرداركل عزيههههز خههههان وتنتظههههر هنههههاك حتههههى ينتهههههي 
 الموضوع، ثم عد وقّدم لي التقرير، حتى أذهب وأخبر الشاه.

ب الغرفهة العلويهة، بعد ذلك نهض وقال: تعال معي. فذهبنا الهى الطهابق العلهوي معهًا. وعنهدما وصهلنا الهى بها
رأيناههها جههاهزة وكأنههها تنتظرنهها. فقههال لههها والههدي: لنبههدأ فههورًا. عليههك بالههذهاب الههى مكههان آخههر. فتقههدمت بههدون تههردد. 
وعنههدما وصههلنا الههى البههاب الخههارجي، وجههدنا حصههان أبههي الخههاص حاضههرًا، فامتطتههه، ووضههع والههدي عباءتههه فوقههها 

. ثم تحركنا مع عدد كبير من الحهرس األشهداء، وسهلكنا طرقهًا ملتويهة حتى ال يعرف الناس ان هذا الفارس هو امرأة 
 حتى وصلنا الى الحديقة حيث ترجلت من حصانها وأدخلت في غرفة الخدم في الطابق األرضي.

ذهبت الى الطهابق العلهوي، ودخلهت علهى السهردار وكهان جالسهًا لوحهده ينتظرنها. فأبلغتهه تحيهة والهدي وقهدمت 
 له رسالته. 
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 هل عرفكم أحد خالل الطريق؟ فسألني:
 أجبته: ال أحد.

فنههادى علههى أحههد خدمههه، وحّيههاه بطريقههة لطيفههة واستفسههر عههن صههحته، ثههم قههال لههه: هههل حصههلت علههى هديههة 
 ألحد أفراد أسرتك في هذه الرحلة؟

 قال الخادم: ال.

م وسههوف أكافئههك فقههدم لههه السههردار حفنههة مههن فئههة التومههان الواحههد ذهبههًا، وقههال لههه: خههذ هههذه اآلن وأرسههلها لههه
الحقههًا، ثههم أضههاف: خههذ هههذا المنههديل الحريههر واذهههب ولفههه حههول رقبههة هههذه السههيدة البابيههة وأخنقههها، ألنههها هههي سههبب 
ضاللة الناس. فغادر الخادم الغرفة وأنا أرافقه. فذهب لغايته على الفور، أما أنها فوقفهت عنهد البهاب. وعنهدما تقهرب 

ببعض الكلمات. فجأة، رأيته يعود أدراجهه ورأسهه منحنهي وههو يكلهم نفسهه من الطاهرة، نظرت اليه وتفوهت تخاطبه 
 مدمدمًا باللغة التركية، ومّر بي وخرج عبر الباب ولم يعد. فعدت الى السردار وأخبرته بما حدث.

طلههب السههردار فنجههان قهههوة، وبعههد أن أطههرق قلههياًل، نههادى علههى خادمههه وقههال لههه: لقههد فصههلت ذات مههرة مههن 
 أسودًا اعتاد أداء مثل هذه األعمال القذرة. فأين هو؟العمل خادمًا 

 أجاب الخادم: انه يعمل اآلن في المطبخ.

 فقال السردار: قل له ان يحضر الى هنا.

 بعد قليل دخل رجل قذر الهيئة تعلوه مالمح شيطانية. 
فسهوف أعيهدك  فقال له سيده: أال تهرى أمهورك انزلقهت الهى أي حهال؟ إذا تبهت وانقطعهت عهن أعمالهك السهيئة،

 الى سابق وظيفتك، ومن الممكن ان تقضي بقية حياتك في سعادة.

 فأجاب الرجل على الفور: سوف لن أعصيك أبدًا.

قال له سيده: حسنًا. أنا متأكد من أنك لهم تشهرب شهيئًا. أذههب الهى الغرفهة األخهرى وأشهرب كأسها مهن الخمهر 
 ثم عد لي وسأعطيك عدتك ومالبسهك.

ل. فقههال لههه السههردار: إنههك رجههل شههجاع، هههل بالمكانههك قتههل امههرأة موجههودة فههي الطههابق فههذهب وعههاد بعههد قليهه
 السفلي؟

 فأجاب الخادم بكلمة واحدة فقط: نعم. ثم خرج وخرجت معه.

وحالمهها تقههّرب منههها، لههف بسهههرعة القمههاش حههول عنقههها بشههدة وعنهههف، فههأغمّي عليههها وسههقطت علهههى االرض 
رها، ثههم تقههدم أحههد الحههراس وسههاعد القاتههل فههي حملههها كمهها هههي فههي فههانحنى عليههها وراح يضههربها علههى جنبههها وصههد

مالبسها ورموها فهي بئهر موجهودة فهي الطهرف البعيهد للحديقهة، ثهم ردمها البئهر بالحجهارة والنفايهات. فعهدت الهى البيهت 
 .(2)وأعطيت والدي تقريرا كاماًل عن األحداث

  -يلخانة التي خنقت فيها الطاهرة، قال:وذكر نقوالس في كتابه  السيد علي محمد الباب  عن حديقة اال
. وفههي وسهط هههذا 2451)ههو مكهان فسههيح أمهام الوكالههة البريطانيهة والسهفارة التركيههة وههذا المحههل اختفهى منهذ 

الميدان وعلى رصيف الطريق خمس او ست شجرات منفهردة تهؤدي الهى البقعهة التهي استشههدت فيهها البطلهة البابيهة 
م وجههدت ان الميههدان قههد 2454اليلخانههة تمتههد الههى تلههك الناحيههة ولمهها عههدت فههي سههنة النههه فههي ذلههك التههاريخ كانههت ا
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اختفههههى وظهههههرت فيههههه مبههههاني جديههههدة وال أعلههههم اذا كههههان المالههههك قههههد احتههههرم هههههذه األشههههجار التههههي قههههد غرسههههتها أيههههدي 
  .(2)صالحة

ة بركههات )انههه وآلخههر لحظههة مههن حيههاة الطههاهرة كانههت سههعيدة وجذلههة وكانههت تنتظههر بلهفهه يقــول عبــدالبهاء:
 العالم األبهى. وعلى هذه الحال، ضّحت بحياتها الغالية. عسى ان تفرح روحها وتسعد في العالم األبهى(.

هنالك اختالف في وجهات النظر حول طريقة استشهادها، فقد كتب الدكتور جاكوب بوالك وهـو نمسـاوي 
 م، قال فيه:0423في سنة  وطبيب سابق لدى الشاه اإليراني وأستاذ في كلية الطب في طهران، كتاب

 )انه شاهد طريقة إعدام الطاهرة وإنها تحملت موتها البطيء "بثبات خارق(.

وقـــال الكونـــت جوبينـــو الفرنســـي فـــي كتابـــه )فلســـفة األديـــان فـــي آســـيا الوســـطى( المطبـــوع فـــي ســـنة 
 -م:0423

 )ان الطاهرة قد أحرقت، بعد أن خنقها الجالدون(.

 -قال مؤرخ آخر: 
قههت بهوتر قههوس. لقههد حهاولوا إجبارههها علههى خلههع قناعهها، اال انههها رفضههت فلفهوا وتههر القههوس حههول )انهها قههد خن

وردموهها بالحجهارة  -وهي ما زالت على قيهد الحيهاة  -عنقها من فوق القناع وهكذا خنقوها، ثم رموها في بئر جافة 
 والتراب(.

 ة االيرانية:_وقال عنها اللورد كرزون في الجزء األول من كتابه  ايران والمسأل
)قههد أظهههر الجمههال مههع الجههنس اللطيههف تعلقههه بههاألمر الجديههد وكانههت تلههك الشههاعرة المحبوبههة السههيئة الحههك 
زريهن تهاج شهاعرة قههزوين او قهرة العهين قهد خلعههت برقعهها ورفعهت مشههاعل التبليهغ عهن األمهر الجديههد فهي كهل مكههان. 

 .(1)وكانت شجاعتها من أعظم الحوادث أثرا في التاريخ الحديث(
 -وكتب نقوالس عن لقاءها األخير مع رجال الدين واصدار حكم الموت عليها:

)ومكثت هناك مدة طويلة تستقبل الزوار العديدين من الرجال والنساء وكانهت تهؤثر علهى النسهوة وتظههر لههم 
واحترامهها. حقيقهة الههدور الكريههه الههذي عينههه لهههن رجههال الههدين وكانههت تقههنعهن كيههف ان الههدين الجديههد أعطههاهن حريههة 

وكادت هذه المجهادالت تمكهث مهدة طويلهة لهوال ان الميهرزا أقها خهان الهذي تعهين صهدرا أعظهم أمهر حهاجي مهال ميهرزا 
محمههد أنههدرماني وحههاجي مههال علههي كنههى ان يههذهبا اليههها ليمتحنهها اعتقادههها. فباحثاههها فههي سههبعة مجههالس وناقشههتهما 

لموعههود. فههردا عليههها بههان األمههام الموعههود يظهههر مههن بكههل حمههاس وأظهههرت لهمهها ان البههاب هههو اإلمههام المنتظههر وا
جابلقهها وجابرسهها فأفهمتهمهها بقههوة بههان هههذا كههذب محههض واختههراع المحههدثين الكههذابين. وان المههدينتين المهههذكورتين ال 
وجود لهما مطلقا وما هما سوى خرافة تليهق بالمجهانين. وأظههرت لهمها األوامهر واألحكهام الجديهدة واثنهاء تبيهين وجهه 

قة كانت دائما تظهر فساد نظرية جابلقها. وأجابتهمها منفعلهة )بهان األدلهة التهي تسهوقانها ههي أشهبه بهأقوال طفهل الحقي
غبي جاهل. فاللى متهى تسهيران وراء ههذه األكاذيهب والخرافهات الجنونيهة. والهى متهى ال ترفعهان رأسهيكما لتريها شهمس 

ل لزميله ما هي الفائدة مهن زيهادة البحهث والمناقشهة مهع الحقيقة. وإذ تأثر الحاجي مال علي من هذه األقوال قام وقا
كافرة. فذهبا الى منزل أحدهما وكتبا حكما أبانا فيه عن ردتها وكفرهها ورفضهها التوبهة وحكمها عليهها باإلعهدام باسهم 

 .(1)القرآن(

This file was downloaded from QuranicThought.com



 112 

  -وذكر نقوالس ما حدث خالل حفلة عرس ابن الكالنتر، ايضا:
ن كالنتهههر. فكانهههت نسهههوة الطبقهههة العاليهههة معزومهههات ومهههع إنههههن )واثنهههاء وجودهههها تصهههادف حصهههول عهههرس ابههه

صرفن مبالغ طائلة لجمهع وسهائل الطهرب فهالنهن رغهبن بطلهب رؤيهة قهرة العهين. ومها كهادت تحضهر أمهامهن وتبتهدئ 
في الكالم حتى أبطلن الموسيقى والرقص وتركن تناول المرطبات والحلويهات اللذيهذة وصهرفن المغنيهات والراقصهات 

 .(9)ن النظر ألي شيء سوى قرة العين(وامتنعن ع
 -وكتب عنها لفانتين شيرول:

)وال يوجههد تههذكار محتههرم أشههعل حماسهها مثههل تههذكارها وكههان تأثيرههها فههي حههال حياتههها ممهها انتفههع بههه أصههحاب 
 .(2)جنسها(

 -وورد في  مقالة سائح  للمستشرق براون، تقييما لشخصية قّرة العين:
او أي عصههر مههن الحههوادث النههادرة وأمهها ظهورههها فههي مملكههة مثههل إيههران )وظهههور قههرة العههين فههي أي مملكههة 

فالحدى العجائب بل يكاد يكون معجزة. وكانت على ما جمعت من الجمال النهادر والطههارة علهى جانهب عظهيم مهن 
دي المواهب العقلية والبالغهة والقهوة والشهجاعة الذاتيهة واالخهالص وكهان استشههادها الباسهل ممها ال مثيهل لهه وههو أبه

الذكرى فيما بين مواطنيها من النسوة. ولو لم يكن للدعوة البابية من أسباب العظمة والفخهر سهوى انهها خلقهت امهرأة 
 .(7)لكفاها(باسلة مثل قرة العين 

 -وجاء في كتاب  اللمعة  لمؤلفه السير فرانسيس ين  هسباند:
هورة بتقواههها وفضههلها وعلمههها وأخيههرا )وأعظههم األمثههال فههي جميههع الحركههة هههو قههرة العههين الشههاعرة، فكانههت مشهه

تمسههكت بههدعوة البههاب عنههدما قههرأت بعههض آياتههه ونصههائحه واشههتد إيمانههها مههع كونههها غنيههة ونبيلههة علههى شههأن انههها 
تركهههت ثروتهههها وصهههيتها ومركزهههها وأطفالهههها ألجهههل خدمهههة موالهههها وقامهههت علهههى نشهههر مبدئهههه ودينهههه... وكهههان جمهههال 

لة زواج وفرح ليستمعوا اليها بدال من الموسيقى التهي أعهدها المضهيف. خطابها بدرجة انها جذبت الضيوف من حف
 .(4)أما أشعارها فمن أعظم األشعار في اللغة الفارسية في قوة التأثير(

 -وكتب الدكتور جين )شيني( في كتابه  اتحاد األقوام واألديان  يصف شخصيتها:
ن لينهدهش مهن الحمهاس المتهأجج الهذي أظهرتهه ومهن )واذا نظرنا الى الدور الذي لعبته قرة العين فهان االنسها

انقطاعها التام عن العالم. فهذه الدنيا كانت بالنسبة اليها عبارة عن حفنهة مهن التهراب كمها يقهول القهدوس وقهد كانهت 
خطيبة بليغة ومتقنة ألعوص أنواع الشعر الفارسي. ومن أشعارها ما له أهمية خاصة ألنه يظهر فيهه االعتقهاد فهي 

ري )بدعوة الرب( وانه سوف يصدق دعوته الجميع. فمهن يكهون ذلهك الشهخص يها تهرى؟ ويظههر ان قهرة شخص بش
العين استبطأته في إظهار دعوته وهل يمكن ان يكون هناك شخص تفكر فيهه سهوى بههاءهللا؟ فكانهت الشهاعرة حقهًا 

 .(5)بهائية(
 -سطى :أما الكونت جوبينو فقال في كتابه  األديان والفلسفات في آسيا الو 

)أما المبلغة األخرى وهي السيدة التي تكلمهت عنهها التهي أتهت الهى قهزوين وههي بكهل تأكيهد إحهدى الظههورات 
 .(21)المهمة ذات األثر البليغ في الديانة البابية فضال عن انها موضع احترام البابيين(
 -:031وكتب أيضا في نفس الكتاب عن تأثيرها على السامعين في صفحة 
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ير من الذين عرفوهها وسهمعوها فهي أوقهات مختلفهة مهن حياتهها يهذكرون لهي دائمها انهها فضهال عمها )وكان الكث
اشتهرت به من العلم والغزارة في الخطهب فهان إلقاءهها كهان مهن السههل الممتنهع وكهان النهاس أثنهاء تكلمهها يشهعرون 

 .(22)(باهتزاز وتأثير الى أعماق قلوبهم مفعمين باإلعجاب وتنهمر دموعهم من اآلماق
 -:027وكتب عن قدراتها ايضا في الصفحة 

)والكثيهرون مههن المسهلمين والبههابيين يمتهدحون اليههوم جمههال قهرة العههين وممها ال نههزاع فيهه ان روح وأخههالق هههذه 
السيدة الصغيرة كانت على غاية مهن الرفعهة وعلهو الشهأن. وكانهت كثيهرا مها تشههد المجتمعهات التهي تغشهاها العلمهاء 

قريبهها تحضههرها وكههان لههها شههغف بههها وكانههت دائمهها علههى اسههتعداد لمتابعههة المجههادالت والمحههاورات بههل كانههت يوميهها ت
العميقهة التهي كهان والهدها وعمهها يتههذاكرونها وكهذلك ابهن عمهها الهذي تزوجههها، بهل كانهت تفحمههم بأفكارهها وتدهشهههم 

اديهة رؤيهة سهيدة تشهتغل بمثهل ههذه بمالحظاتها الدقيقة التي تدل على شهدة نباهتهها. ففهي إيهران لهيس مهن االمهور الع
األمهور بهل ان تلههك ظهاهرة نهادرة الحصههول فانهه كههان مهن االمهور المتعههذرة ان تجهد سههيدة مثهل قهرة العههين فهي فضههلها 
وعلمههها فانههها زيههادة علههى معرفههة اللغههة العربيههة معرفههة جيههدة للغايههة فانههها اشههتهرت فههي علههوم الحههديث وفههي تفسههير 

 .(22)لها باقي العظماء وأخيرا كانت في قزوين بحق إحدى المعجزات(القرآن بطريقة لم يتمكن من مث
 -وكتب الدكتور شيني عن بعض نتائ  تأثيراتها على المجتمعات االسالمية، قال:

)فهان الغههرس الههذي غرسهته قههرة العههين فهي الههبالد اإلسههالمية ابتههدأ يثمهر وأخههذت هههذه األيهام فههي الظهههور، فههان 
ان كمنولث في يونيو الماضي أنبأ بأن أربعهين سهيدة مهن المطالبهات بحهق االنتخهاب خطابا أرسل الى جريدة كريستي

قهد نفههين مهن القسههطنطينية الههى عكهاء )التههي كانههت مهدة طويلههة سههجن بههاءهللا( ففههي السههنوات األخيهرة ابتههدأت حقههوق 
لونههها. واآلن االنتخههاب تنتشههر فههي داخههل الحههريم بسههكون وكههان الرجههال غيههر عههالمين بهههذه الحالههة وكههل النههاس يجه

ابتهههدأ الطوفههههان ينهمههههر وابتهههدأ رجههههال اسههههالمبول يعهههدون العههههدة باتخههههاذ طهههرق شههههديدة، فقههههد تكونهههت نههههوادي السههههيدات 
لالنتخاب وكتبت مهذكرات بديعهة تتضهمن مطهالبهن وانتشهرت وظههرت مجهالت نسهوية وفيهها مقهاالت بديعهة وعقهدت 

بههراقعهن فههي إحههدى المنتههديات وانههزعج النهههاس مجههامع وجمعيههات عديههدة، وذات مههرة رفههع نحههو مههن أربعمائهههة سههيدة 
الجامدون من حصول ذلك االمر وأخذ المسلمون الطيبهون والحكومهة فهي العمهل وشهتتت الحكومهة شهمل األربعمائهة 
سهههيدة الراغبهههات فهههي الحريهههة الهههى جملهههة فهههرق. ونفهههت إحهههدى ههههذه الفهههرق وههههي مكونهههة مهههن أربعهههين سهههيدة الهههى عكهههاء 

يههع النههاس فههي الههتكلم عههن ذلههك. وانههه مههن المههدهش حقهها ان تههرى العديههدين مههن وسيصههلن بعههد بضههعة أيههام. وأخههذ جم
الرجههال فههي جانههب رفههع الحجههاب مههن وجههوه النسههاء. وكثيههر مههنهم يفكههر بههان هههذه العههادة لههم تكههن قديمههة فقههط بههل انههها 

سهاعد عملهها خانقة لحرية الفكر. وأرادت الحكومة ان تقتل ههذه الحركهة الفكريهة للحريهة ولكنهها زادت فهي اشهتعالها و 
 .(21)في خلق رأي عام أوسع نطاقا وزاد إطالع الناس على هذه المسألة العصيبة(

 -أما الكونت جوبينو فذكر:
أما المبلغة األخهرى وههي السهيدة التهي تكلمهت عنهها التهي أتهت الهى قهزوين وههي بكهل تأكيهد إحهدى الظههورات 

 ا موضع احترام البابيين.المهمة ذات األثر البليغ في الديانة البابية فضال عن انه
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وكههان الكثيههر مههن الههذين عرفوههها وسههمعوها فههي أوقههات مختلفههة مههن حياتههها يههذكرون لههي دائمهها انههها  -وأيضــًا:
فضههال عمهها اشههتهرت بههه مههن العلههم والغههزارة فههي الخطههب فههان إلقاءههها كههان مههن السهههل الممتنههع وكههان النههاس أثنههاء 

 م مفعمين باإلعجاب وتنهمر دموعهم من اآلماق.تكلمها يشعرون باهتزاز وتأثير الى أعماق قلوبه
 -وكذلك:

والكثيههرون مههن المسههلمين والبههابيين يمتههدحون اليههوم جمههال قههرة العههين وممهها ال نههزاع فيههه ان روح وأخههالق هههذه 
السيدة الصغيرة كانت على غاية مهن الرفعهة وعلهو الشهأن. وكانهت كثيهرا مها تشههد المجتمعهات التهي تغشهاها العلمهاء 

يوميهها تقريبهها تحضههرها وكههان لههها شههغف بههها وكانههت دائمهها علههى اسههتعداد لمتابعههة المجههادالت والمحههاورات بههل كانههت 
العميقهة التهي كهان والهدها وعمهها يتههذاكرونها وكهذلك ابهن عمهها الهذي تزوجههها، بهل كانهت تفحمههم بأفكارهها وتدهشهههم 

مهور العاديهة رؤيهة سهيدة تشهتغل بمثهل ههذه بمالحظاتها الدقيقة التي تدل على شهدة نباهتهها. ففهي ايهران لهيس مهن األ
األمهور بهل ان تلههك ظهاهرة نهادرة الحصههول فانهه كههان مهن األمهور المتعههذرة ان تجهد سههيدة مثهل قهرة العههين فهي فضههلها 
وعلمههها فالنههها زيههادة علههى معرفههة اللغههة العربيههة معرفههة جيههدة للغايههة فالنههها اشههتهرت فههي علههوم الحههديث وفههي تفسههير 

 ن من مثلها باقي العظماء وأخيرا كانت في قزوين بحق إحدى المعجزات.القرآن بطريقة لم يتمك
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م بعـد محاولـة 2751حـدثت فـي سـنة  يقدر بعض المؤرخين عدد قتلى البابيين في المذبحـة الكبـرى التـي
ثالثة من البابيين االعتداء علـى حيـاة ناصـر الـدين شـاه بحـوالي عشـرين ألـف شـخ ، بينمـا يقـول ريـرهم ان 
العــدد وصــل الــى ثالثــين ألفــا فيمــا بعــد، باعتبــار ان المالحقــة واالضــطهاد والقتــل اســتمرت حتــى بدايــة القــرن 

ولــوا الــى البهائيــة التــي تحــّرم شــريعتها اســتخدام العنــف ومبــدأ القتــل العشــرين، ررــم أن رالبيــة البــابيين قــد تح
 والقتال. 

الروايـة اآلتيـة بخصـوص حادثــة االعتـداء علـى الشـاه ومــا  378 قـال رنـان فـي كتابـه )األنبيــاء( صـحيفة
  -تالها من المذابح العظيمة التي حصلت في طهران وفي ريرها من المدن االيرانية:

 "45ثيههل لههه فههي تههاريخ العههالم "مههن كتههاب مقالههة سههائح المقدمههة للمسههتر بههراون صههحيفة )انههه كههان يومهها ال م
ويبلههغ عههدد الشهههداء فههي ايههران مهها ال يقههل عههن عشههرة االف "وهههذا تقههدير خههاص واال فكثيههر يقههدر بثالثههين ألههف او 

الههههزمن اكثهههر" وحصههههلت أغلهههب تلههههك الحههههوادث فهههي األيههههام األولهههى لألمههههر ولكنههههها اسهههتمرت تتنههههاقص تهههدريجيا حتههههى 
 .(1)الحاضر(

 17ومههن الوثههائق الخاصههة بالبهائيههة التههي هههي فههي حيههازتي أصههل مقالههة كتبههت باللغههة األلمانيههة وطبعههت فههي 
في جريدة ألمانية او نمسوية ولم يذكر فيها ولألسف اسهم المنشهف. وأظهن انهي  291تحت نمرة  1852أكتوبر سنة 

ان هههذا الههدكتور النمسههوي طبيبهها لناصههر الههدين شههاه فههي اسههتلمتها مههن أرملههة الههدكتور بههوالك منههذ بضههعة سههنوات وكهه
ابتداء حكمه وهو مؤلف كتاب قهيم خهاص بهاليران والمسهائل واألحهوال المتعلقهة بهها. ذلهك بخهالف كثيهر مهن الرسهائل 

بمعرفهههة ضههابط نمسهههوي وههههو  1852أغسهههطس سههنة  29الصههغيرة. وتسهههتند هههذه المقالهههة علههى خطهههاب مكتهههوب فههي 
ي كان في خدمة الشهاه وأفجعهه مها شهاهده مهن الفظهائع حتهى انهه أرسهل اسهتقالته. وترجمهة الكابتن فون جوميونز الذ

   -هذه المقالة ك التي:
منذ بضعة أيام ذكرت حكاية الشروع في قتل الشاه وههو متأههب للصهيد وكهان المته مرون مهن طائفهة البابيهة. 

خطهاب الكهابتن النمسهاوي فهون جوميهونز  وأما عن هذه الطائفهة وعهن االجهراءآت التأديبيهة التهي اتخهذت ضهدهم فهان
الههذي نشههر أخيههرا فههي جريههدة صههديق العسههكر "سههولد انفههرود" يكشههف عههن أمههور كثيههرة وخاصههة عههن حادثههة الشههروع 

   -المذكور وكان نص الخطاب المذكور ك التي:
عزيههزي ان خطههابي األخيههر كههان عههن حادثههة الشههروع فههي قتههل الشههاه  1852أغسههطس سههنة  29طهههران فههي 

ذكر لك نتيجة التحقيق الهذي حصهل مهع المجهرمين. فبهالرغم مهن التعهذيب الفظيهع الهذي قاسهياه فهان التحقيهق واآلن أ
لم يثمر عن أي اعتراف شامل فكانت شهفاه المتعصهبين مغلقهة حتهى بعهد كهيهم بأعمهدة مهن الحديهد المحمهى واثقهاب 

ذيب. ولكههن اسههتمع منههي يهها عزيههزي يهها أجسههادهم بالمخههاريز وارادوا ان يكشههفوا المحههرض الحقيقههي بواسههطة هههذا التعهه
مههن لههك قلههب أوروبههي واخههالق أوروبيههة اسههمع منههي وتتبههع هههؤالء التعسههاء الههذين فقههأوا أعيههنهم واضههطروهم ان يههأكلوا 
آذانهم المبتورة بدون ضجيج او من قلعت أسنانهم بقسوة غيهر متناهيهة بيهد الجهالد او مهن ضهربت هامهات رؤوسههم 

علت أجسادهم في األسواق العمومية حتى أضنتها نيران حهريقهم بعهد ان عملهوا ثقوبها بالمطارق الحديدية او من اشت
فههي أجسههادهم ووضههعوا فيههها الشههموع الموقههدة. وقههد رأيههت الههبعض مسههحوبا فههي األغههالل فههي السههوق ومعهههم العسههكر 

الشهههموع وفهههي أجسهههامهم ثقهههوب وضهههعت فيهههها الشهههموع المتقهههدة حتهههى ان الهههدهن سهههاح وابتهههدأ أزيهههزه يسهههمع بهههين نيهههران 
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كالمصباح الذي يطفأ حديثا. وليس من النادر ان نباهة الشرقيين تسوقهم الى اختراع تعهذيبات جديهدة. فقهد ينزعهون 
جلههد أرجههل البهههابيين بعههد غمسهههها فههي الزيهههت المغلههي او يقطعههون قهههدم األسههير علهههى هيئههة حهههافر الفههرس ويضهههطروه 

ولكن عندما يجبرونهه علهى الجهري ال يقهدر الجسهم  للجري. وما كان الشهيد يظهر أي صياح فكان مالزما للسكوت
ان يتحمههل مهها يتحملههه الههروح فلههذلك كههان يقههع فيقولههون "خلههص عليههه وأرحههه مههن اآلالم" فيقههول الجههالد "ال" ويبتههدئ 
بجلهده بالكربههاج. وقههد رأيههت بنفسههي ان األسههير الههذي وقههع عليهه مئههة تعههذيب يجههري مههن البدايههة للنهايههة. وفههي النهايههة 

سههاد المثقوبههة علههى شههجرة ورؤوسهههم الههى أسههفل وكههل إيرانههي لههه ان يجعلههها هههدفا لههه بههأن يصههوب عليههها يعلقههون األج
رصاصهة فهي جثهة. وعنهدما أعيهد  151بندقيته او سهالحه ليجهرب نيشهانه وههو مطمهئن. وقهد رأيهت بنفسهي نحهو مهن 

صههدقون الروايههة او صههورتها او قههراءة مهها كتبههت تتغلبنههي فكههرة ان الههذين معههك فههي مملكتنهها العزيههزة "النمسهها" ربمهها ال ي
يتهمونني بالمبالغة فيا ليت يا الهي لم أعش حتى أراها. ولكن لداعي مهنتي كنهت ويها لألسهف كثيهرا مها أشهاهد ههذه 
المظههالم المفجعههة. وأنهها اآلن ال أتههرك منزلههي أبههدا حتههى ال اضههطر الههى مشههاهدة منههاظر مفزعههة أخههرى. وبعههد إعههدام 

ان يسهمروهم علهى بهاب المدينهة او يطرحهوهم فهي العهراء للكهالب والثعالهب لتأكلهها.  البابيين يشطرونهم نصفين فأمها
وهكذا يستمر العقاب حتهى فيمها بعهد حهدود ههذه الهدنيا ذلهك ألن المسهلمين الهذين ال ُيههدفنون ال يسهتحقون ان يهدخلوا 

ههد الحهديث صهممت علهى جنة الرسول وان روحي تثور من رؤية هذه الفظائع وبسبب المظالم المذكورة في هذا الع
 .(1)قطع عالقتي بمناظر هذه الجرائم. ثم زاد بأنه طلب االستقالة ولكنه لم يتلق نبأ بقبولها(

 -و كتب الكونت جوبينو عن محاولة ارتيال الشاه وطريقة تنفيذها، قال:
اب الطويلههة )وفههي الصههباح خههرج الملههك راكبهها جههوادا للتنههزه وكههان يسههبقه كالعههادة رجههال اإلسههطبل حههاملين الحههر 

يتقهدمهم السهياس ومعهههم الجيهاد بأيههديهم والخيهول المطهمههة والمزركشهة، وجماعهة مههن الخيالهة الرحههل ومعههم البنههادق 
والفيشههلك والسههيوف علههى السههروج وألجههل عههدم إزعههاج الملههك بههالتراب الههذي تثيههره أرجههل الخيههل كههان هههؤالء يتقههدمون 

البعد من الرؤساء العظام والضباط الذين يحوطونه ولهم يكهد قليال عنه في المسير. ويسير الملك وحده على بعض 
يخرج من السراي ويبتعد قليال عن حديقة محمهود حسهن الصهندوق دار او صهراف التهوفير حتهى شهاهد علهى جانهب 
الطريق ثالثة رجال وهم الثالثهة عمهال فهي الحديقهة واقفهين كهأنهم باالنتظهار واحهد علهى اليمهين واثنهين علهى الشهمال 

تبه فهيهم وأخهذ فهي المسهير ولمها وصهل إلهيهم وجهد انههم بهدأوه بصهوت واحهد بالسهالم والصهياح )نحهن فهداؤك( فلهم يشه
وعندنا عريضة ولكنهم بدال من بقائهم في أماكنهم كما ههو المعتهاد تقهدموا سهريعا اليهه وصهاحوا علهى عجهل )عنهدنا 

ذا الوقههت أمسههك الرجههل الههذي علههى عريضههة( وتعجههب الملههك وصههاح علههيهم )أيههها األوبههاش مههاذا تريههدون؟( ففههي ههه
اليمهين بالسههرج بيههده اليسههرى وكههان بيههده اليمههين غههدارة أطلقههها علههى الملههك. وفههي نفههس الوقههت أطلههق الههرجالن اللههذان 
علههى الشههمال النههار ايضهها. وقطعههت إحههدى الطلقههات العقههد اللؤلههؤ الههذي كههان معلقهها فههي جيههد الجههواد وأخههرى أخرجههت 

ج. وتعلهق الرجهل الهذي علهى اليمهين بفخهذ الملهك وجذبهه علهى االرض وكهاد يهنجح رشًا كثيهرا أصهاب يهد الملهك والسهر 
فههي عملههه لههوال ان االثنههين اللههذين كانهها علههى الشههمال عمههال نفههس العمههل فبقههي الملههك معلقهها بههين االثنههين. وفههي هههذه 

حركههات  األثنهاء ضهرب الملهك رأس أحههد االثنهين بقبضهة يههده وكهان الجهواد قههد اضهطرب وقفهز قفههزات متواليهة عطلهت
البههابيين ومضههى وقههت غيههر قليههل. وإذ رأى رجههال الحاشههية ذلههك اضههطربوا أوال ثههم جههروا عليههه. وهجههم أسههد هللا خههان 
رئههيس اإلسهههطبل وههههو خيهههال رجالهههه وضههرب الرجهههل الهههذي علهههى اليمهههين بسههيفه ضهههربة قاضهههية. وفهههي األثنهههاء قهههبض 
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همهها. وحضههر الههدكتور كلوكيههت طبيههب الملههك الرؤسهاء اآلخههرون علههى االثنههين اللههذين كانهها علههى الشههمال وشههدوا أوثاق
وبمسههاعدة اآلخههرين تمكههن مههن إدخههال الملههك فههي حديقههة الصههندوق دار محمههد حسههن ألنهههم لههم يعرفههوا مههاذا عسههاه 
يحصهل، ومهع انههم كهانوا عهالمين بعظهم الخطهر اال انههم مها كهانوا يعلمهون مقهدار اتسهاعه. وكهان لهذلك ضهجة كبيهرة 

. وبينما جاء الوزراء والصدر األعظم في الحديقهة التهي أدخهل الملهك فيهها ضهربت لمدة ساعة في كل أنحاء نياوران
الطبههول واألبههواق والصههفافير لجمههع العسههكر مههن كههل الجهههات وركههب الغلمههان علههى الجيههاد بسههرعة زائههدة وكههان كههل 

حههاكم  النههاس يصههدرون أوامههر. ولههم يسههمع احههد شههيئا ولههم يههروا شههيئا. وجههاء رسههول مههن طهههران بههأمر أردشههير ميههرزا
المدينة يسأل عما حصل وعما يمكن ان يصنع في العاصمة. ومنذ الصباح الى الليهل كهان النهاس جميعها يعتقهدون 
ان الملههك قتههل يقينهها. وكههان العسههكر مسههلحين يمههرون فههي االسههواق بشههكل تهديههد حتههى ان التجههار هجههروا المتههاجر. 

الخبز لمدة أيام وههذه ههي العهادة عنهد حهدوث أي وكانت دكاكين الخبازين محاطة بالناس الذين يرغبون في تخزين 
اضههطراب وفههي الصههباح ازداد الهيههاج. وأغلههق اردشههير ميههرزا أبههواب المدينههة والقلعههة. ولكههن العسههكر كههانوا متههأهبين 

 .(3)والمدافع كانت مصوبة ولم يعلم على من يطلقها وكان منتظرا االوامر(
 -شاه لم تكن ثورية وال مؤامرة سياسية، فقال:وقد اعتبر اللورد كرزون ان حادثة محاولة قتل ال

)ان مهههن الخطهههأ البهههّين اعتبارهههها كهههذلك وألن البابيهههة كانهههت تعهههد منهههذ نشهههأتها معاديهههة للحكومهههة المحليهههة والن 
البابيين شرعوا في قتل الشاه استنتج الناس خطأ ان الحركة البابية هي سياسية في منشهئها واشهتراكية فوضهوية فهي 

يظههر مههن كتابهات البهاب وال مهن كتابههات أتباعهه وجهود أي أسهاس لهههذا االدعهاء. نعهم ان اضههطهاد  كيانهها ولكنهه ال
البابيين من الحكومة قد ألجهأهم للقيهام علهى هيئهة ثوريهة وبسهبب الغضهب الهذي تهال المشهاحنة بهين الطهرفين والقسهوة 

المتعصهبة إلسهقاط الشهاه وضهربه  التي استعملتها أرباب الحكومة بعد انتصارهم ال يسهتغرب ان تمتهد بعهض األيهدي
والبههابيون فههي الوقههت الحههالي موالههون للحكومههة كغيههرهم مههن الرعايهها. ولههيس مههن العههدل إطههالق ألفهها  االشههتراكية او 
الشيوعية او اإلباحية التي استعملت فهي حهق ههذه الطائفهة الفتيهة. فلهم يكهن فيهها علهى وجهه التحقيهق فكهرة الشهيوعية 

ني استعمال القوة في كيفيهة إعهادة التوزيهع لألمهوال او االشهتراكية التهي انتشهرت فهي القهرن كما يعرفها األوروبيون يع
التاسع عشر بمعنى تغلب العمهال علهى أصهحاب رؤوس األمهوال. فلهم يجهل ذلهك بخهاطر البهاب او تالميهذه. والفكهرة 

المسهههيحية مهههن تقسهههيم االشههتراكية الوحيهههدة التهههي أوصهههى بههها ههههي كمههها حصهههل للمسههيحيين فهههي أوائهههل ظههههور الديانههة 
المنافع بين المؤمنين والتصدق بالزكاة والتوسع فيها. أمها وصهمة اإلباحيهة فقهد اخترعهها أعهداؤهم بسهبب زيهادة حريهة 
النسههاء التههي أمههر بههها البههاب وهههي فههي العقههل الشههرقي تعههادل اإلباحيههة والفسههق واذا نظرنهها الههى البابيههة نظههرة واسههعة 

إلنسههانية العامههة. فالمحبههة األخويههة والشههفقة علههى األطفههال واالحتههرام الممههزوج صههادقة نههرى انههها عقيههدة اإلحسههان وا
بههالجالل والكههرم والههتخلص مههن التعصههبات واالخههوة العامههة حتههى بالنسههبة للمسههيحيين جميعههها مههن ضههمن قواعههدها. 

قهاد ذلهك ولكهن وليس من الضروري ان نعتقد ان كل بابي يكون متبعا لهذه القواعهد إتباعها دقيقها فانهه مهن العبهث اعت
 .(4)الحكم على كل نبي هو ما يدعو اليه(

 -م، فكتب نقوالس:2751أما عن المذابح التي رافقت تلك العاصفة في ارسطس 
)ومههن العجههب انهههم كههانوا يحترمههون النسههوة الالئههي جمعههوهن وسههاروا بهههن الههى جبههل ببابههان وكههان مههن ضههمن 

. وأحههدهما مههال محمههد موسههى الكههوا ومشهههدي بههاقر الصههباغ األسههرى اثنههان مههن العجههائز وال قههدرة لهمهها علههى القتههال
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وقتلوهما والذي قتل مشهدي باقر هو علهي بيهك كابطهان العسهكر النيريزيهة. فقطهع رأسهه وأعطاهها الهى طفهل ثهم أخهذ 
بنههت أخيههه ووضههع علههى رأسههها نقابهها أسههود وأركبههها جههوادا الههى ان حضههر تجههاه ميههرزا نعههيم. وكههان هههذا علههى جبههل 

ي حديقة على حجر. ولما وصل اليه علهي بيهك رمهى رأس بهاقر عليهه ثهم طهرح عليهه الطفلهة صهائحا ببابان جالسا ف
)قد عملنا كل ما أردتم حتى لم يبق بابي(. ومليء فم اآلخوند مال عبد الحسين بالتراب بنهاء علهى أمهر ميهرزا نعهيم 

امهرأة مقبهوض علهيهن وسهاروا  613وأطلق احد الغلمان طلقة نارية على رأسه ولكنه لم يقتلهه وكهان هنهاك نحهو مهن 
بهن مع باقي المسجونين لغاية الطاحون المسمي بالتخت القريبهة مهن نيريهز. ويحكهى محهدثنا الروايهة اآلتيهة للداللهة 
على شدة بطش المنتصهرين قهال: كنهت حهديث السهن وكنهت أتبهع والهدتي وكهان لهي أ  أصهغر منهي. وكهان شهخص 

كتفيه وكان علهى رأس الطفهل قلنسهوة مزركشهة. فهرأى القلنسهوة احهد الخيالهة يدعى أسد هللا قد أخذ أخي وحمله على 
الذين صاحبونا فاقترب من الطفهل واقتلعهها منهه بشهدة وتهوحش حتهى انهه أخهذ الطفهل معهه معلقها مهن شهعوره ودحهرج 

 الطفل بعيدا نحوا من عشرة أمتار فرأته أمه المسكينة وقد غشي عليه.
ع التهي تلهت انتصهارهم. بهل يكفهي ان تعلهم ان الميهرزا نعهيم امتطهى جهواده وال أطنب في الحديث علهى المفهاج

وأمامه وخلفه رجال حاملين المزاريق ومعلهق عليهها رؤوس الشههداء. وكهانوا يضهربون األسهرى بهالكرابيج او بالسهيف 
رجهت النسهوة وكانوا يزجون بالنساء في الخنادق المملوءة بالمهاء. وأمضهين الليلهة فهي خهان شهيرازي وفهي الصهباح أخ

وهههن عرايهها ويسههتهزئ بهههن النههاس ويضههربوهن باألرجههل واألحجههار والعصههي ويبصههقون علههيهن ولمهها تعبههوا مههن هههذه 
السههخرية وضههعوهن فههي مدرسههة فههي تلههك الجهههة ومكههثن فيههها عشههرين يومهها يعههانين اإلهانههة والسههب وكههان البههابيون 

يراز كهل عشهرة مهن جماعهة البهاب معهًا. عسهكري لقيهادتهم الهى شه 111موضوعين كل أربعة وعشرين تحهت حراسهة 
وتهوفى السههيد ميهر محمههد عبهد مههن شههدة البهرد فههي خهان جههرد وتهوفي غيههره بعههد ذلهك بقليههل. وكهانوا يقطعههون رؤوسهههم 
على الفور. وأخيرا دخلوا شهيراز مهن بهاب سهعدي وسهاروا بههم فهي طهول المدينهة ثهم وضهعوهم مكبلهين بهاألغالل فهي 

يومها فههي المدرسهة التهي حبسهوا فيههها قسهموهن قسهمين وأفرجههوا عهن فريهق مههنهن  21السهجن، أمها النسهوة فبعههد حهبس 
وأما األخريات فأخذوهن الهى شهيراز مهع بهاقي األسهرى الهذين قبضهوا علهيهم فهي تلهك األثنهاء، وإذ وصهلوا الهى شهيراز 

انضهموا الهى  انقسم الركب الهى قسهمين. األول النسهوة الالئهي أدخلهن فهي خهان الشهاه ميهر علهي حمهزة والرجهال الهذين
إخههوانهم فههي الههدين فههي سههجنهم. وكههان اليههوم التههالي يههوم عيههد عههام. وكههان الحههاكم ومعههه جميههع أعيههان مدينههة شههيراز 
وعظماؤهها قهد أحضههر األسهرى أمامهه وكههان عنهده شهخص نيريههزي اسهمه جهالل وكههان نعهيم يسهميه بلبههل وههو مكلههف 

مههال عبههد الحسههين فههأمروه بلعههن البههاب فههامتنع واذا ان يتعههرف علههى البههابيين. وأول بههابي ظهههر أمههامهم كههان اسههمه ال
برأسههه تههدور علههى االرض. ثههم جههاء الحههاجي ابههن أصههغر وعلههي جههرم سههيري وحسههين بههن هههادي خيههري وصههادق بههن 
صالح ومحمد بن محسن وجميعهم قتلوا واطلق سراح النسوة وأعيهد بقيهة الرجهال للسهجن. ولمها طلهب الشهاه األسهرى 

ههران. وتهوفي مهنهم اثنهان وعشهرون ومهن بيهنهم المهال عبهد الحسهين تهوفي فهي سهايدان نفرا منهم الهى ط 73أرسل له 
وعلي بن كربالئي زمان في آباده وأكبر بن كربالئي محمد من قناره وحسن بن عبهد الوههاب والمهال علهي اكبهر مهن 

ن ومهال كهريم اصفهان وكربالئي بهاقر بهن محمهد زمهان وحسهن وأخهوه ذو الفقهار وكربالئهي تقهي وابنهه علهي وولهي خها
واكبر رئيس وغالم علي ابن بير محمد ونقي ومحمهد علهي بهن محمهد وقضهوا نحهبهم أثنهاء الطريهق ووصهل البهاقون 
الى طهران، وفي نفس اليوم الذي وصلوا فيه قتل منهم خمسة عشر ومهنهم أقها سهيد علهي وكربالئهي رجهب الحهالق 
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ابههن ك سهلمان وجعفههر ومههراد خيههري وحسههين وابههن ك وههو الههذي تركههوه ظنههًا مههنهم انهه تههوفي وصههفي الههدين وسههليمان 
باقر وميرزا أبو الحسن وابن ميرزا تقي ومال محمد علي ابن أقا مهدي وتوفي ثالث وعشهرون شخصها فهي السهجن 
وأفهرج عهن ثالثهة عشههر بعهد سهجن ثههالث سهنوات ولهم يبههق فهي طههران سههوى كربالئهي زيهن العابههدين وههذا تهوفي بعههد 

 .(5)قليل من الزمن(

ررب حوادث القتل التي حدثت للبابيين، هذه الحادثة العجيبة التي تدل بوضوو على ثبات ورسـوخ ومن أ
الضحايا وعدم جزعهم أو خوفهم ررم بشاعة ما نفذ بهـم، فقـد جـاء فـي كتـاب  التـاريخ الجديـد  عـن لسـان أحـد 

 -لهم:المشاركين في عملية القتل الجماعية وشعوره بالندم العميق بعد أن أتم ورفاقه عم
)وكان مضطهدوهم بعد ان قبضوا على الرجال وقتلوهم، قتلوا ايضا أربعين سهيدة ومعههن أطفهالهن بالطريقهة 
اآلتية: وضعوهن في مغارة وجمعوا أخشهابا وأحطابها فهي وسهط المغهارة وصهبوا عليهها الهنفط ثهم أشهعلوا فيهها النيهران. 

 -وأحد الذين نفذوا هذه الطريقة، قال:
و ثهالث وصهعدت الجبهل وخلعهت بهاب المغهارة ورأيهت ان النيهران بعهد ان خمهدت صهارت )ذهبت بعد يومين ا

كومههة مههن الرمههاد ورأيههت النسههوة جمههيعهن جالسههات كههل مههنهن فههي ركههن ويحملههن أطفههالهن فههي حجههورهن وقههد قعههدن 
س حول دائرة بنفس الكيفية التي تركناهن عليها وبعضهن قد سقطت رؤوسهن عل ركبهن من األسهى والحهزن واليهأ

وكلهههن حافظههات لشههكلهن االول. فلمهها دخلههت ورأيههتهن علههى هههذه الكيفيههة امههتألت مههنهن رعبهها فههرأيتهن قههد احتههرقن 
جميعها وأصهبحن رمهادا ولكهنهن لهم يتحهركن مهن أمههاكنهن حتهى يسهقطن رمهادا وبمجهرد ان لمسهت أجسهادهن سههقطت 

 .(6)نفع الندم(رمادا، ولما رأينا هذا المنظر تأسفنا جميعا على ما فعلنا. ولكن ماذا ي
وأشهار مؤلههف التههاريخ الجديههد فههي سههرده لهههذه الروايههة الههى كيفيههة انطبههاق البشههارات علههى هههذه الحههوادث حرفيهها 
ومنههها النبههوة المههذكورة فهههي الحههديث الههدال علهههى عالمههات ظهههور المههههدي وهههو )عليههه كمهههال موسههى وبهههاء عيسهههى 

ادى رؤوس التهرك والهديلم فيقتلهون ويحرقهون ويكونهون وصبر أيوب فتذل أولياؤه في زمانه وتتهادى رؤوسهم كما تته
خهههائفين مرعهههوبين وتصهههبغ االرض بهههدمائهم ويفشهههو الويهههل والرنهههة فهههي نسهههائهم أولئهههك أوليهههائي حقهههًا(. وههههذا الحهههديث 
المسهمى بحهديث جههابر منقهول مههن كتهاب الكههافي أحهد مجههاميع الحهديث المعتبههرة عنهد الشههيعة وقهد ذكههر ههذا الحههديث 

 في اإليقان.
 -ر البرفسور براون بعض صور تلك المآسي، فيقول:ويذك

تعرفت ببابي له مركز مهم نوعا فهي الحكومهة وكهان مهن آبائهه  1888)وعندما كنت في يزد في صيف سنة 
مههايو سههنة  18اثنههان ممههن لعبههوا دورا مهمهها فههي إخمههاد ثههورة نيريههز. وممهها أخبرنههي بههه وكتبتههه فههي مههذكراتي فههي يههوم 

هههر علههي خههان شههجاع الملههك وعمههي الكبيههر ميههرزا نعههيم كانهها ممههن اشههتركوا فعههال فههي قههال: ان جههدي ألمههي م 1888
حههرب نيريههز. ولمهها جههاءت األوامههر لشههيراز لقمههع الثههورة صههدر األمههر الههى جههدي بههأن يقههود الفرقههة التههي أرسههلت لهههذا 

لهه ان الحهرب التهي الغرض. وما كان راغبا في المأمورية التي عهد اليه بها واتصل باثنين من العلمهاء اللهذين أكهدا 
سيقوم بها هي عمل مقدس توافق عليه الشريعة وانه سوف يجازى عليه فهي الجنهة، فهذهب بنهاء علهى ذلهك وحصهل 
مههها حصهههل. وبعهههد ان قتلهههوا سهههبعمائة وخمسهههين شخصههها وأسهههروا النسهههاء واألطفهههال خلعهههوا عهههنهم مالبسههههم وعهههروهم 

ف مهن رؤوس آبههائهم وأخههوتهم وأبنههاءهم وأزواجهههم وأركبهوهم علههى الحميههر والبغههال والجمهال وسههاروا بهههم وسههط صههفو 
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التهي قطعهت مهن الجثهث فهي طههريقهم الهى شهيراز. ولمها وصهلوا وضهعوهم فههي خهان خهارج بهاب اصهفهان وفهي مقابههل 
مقههام اإلمههام زاده. وكههان القابضههون علههيهم قههد عسههكروا تحههت بعههض األشههجار قريبهها مههنهم. فمكثههوا هنههاك مههدة مههن 

وضههع اإلهانههة والشههتم والمتاعههب وتههوفي كثيههر مههنهم. واآلن انظههر قصههاص هللا الههذي الههزمن مسههتطيلة وكههانوا فيههها م
وقع على الظالمين. فان كل واحد من الذين كانوا مسهئولين عهن ههذا التعهذيب كانهت لهه آخهرة سهيئة جهدًا ومهات فهي 

قهت كرب شديد ومصائب جمة ووقع جدي مهر علي خان مريضا وصار أصم ال يسمع شيئا حتهى تهوفي. وفهي الو 
الذي كان يفارق فيه الحياة الحك الذين حولهه انهه يحهرك شهفتيه كمهن يقهول شهيئا فأصهغوا لهه وأمهالوا آذانههم فسهمعوه 
يقول بصوت خافهت )بهابي.. بهابي.. بهابي( ثهالث مهرات ثهم سهكت. أمها عمهي الكبيهر ميهرزا نعهيم فقهد غضهبت عليهه 

رة األولههى وخمسههة عشههر ألههف تومههان فههي المههرة الحكومههة وتغههرم مههرتين وكانههت الغرامههة عشههرة آالف تومههان فههي المهه
الثانية، ولم يقف العقهاب عنهد ذلهك بهل حكهم عليهه بهان يقاسهي تعهذيبا كبيهرا فوضهعت أوال أيديهه فهي )األلشهبك( وههي 
آلهههة تعهههذيب يوضهههع فيهههها األصهههابع بهههين قطهههع خشهههبية ويضهههغط عليهههها بالحبهههال. ثهههم يصهههب علهههى الحبهههال مهههاء بهههارد 

غط على األصابع ثم وضهعت رجهاله فهي "ننهك قاجهار" أي )عهار القاجهار( وههي آلهة ليحصل لها انكماش ويزاد الض
تعذيب تشبه الحذاء الذي كان يستعمل في إنجلتهرا يومها مها وسهمي بالسهم الدولهة التهي أحدثتهه فهي ايهران وههي الدولهة 

بههذه األنهواع الحالية. ثم أوقف في الشمس عاري الرأس وصب على رأسهه العسهل لجلهب الهذباب عليهه وبعهد تعذيبهه 
 .(6)وغيرها مما هو أقسى وأذل طرد من الخدمة ذليال مسكينا وأصبح رجال منبوذا ال يملك شروى نقير(

 -أما الكونت جوبينو فكتب عن نهاية أحد المشتركين في محاولة القتل، فقال:
حتهى يمكهن  )وبعد قتل الصادق ربطوا جثته في ذيل بغل وجروه على األحجار لغاية ان وصهلوا الهى طههران

 .(8)لجميع السكان ان يعلموا ان المؤامرة أخفقت وفي الوقت نفسه أرسلوا الى اردشير ميرزا يفهمونه ماذا يعمل(
 -ويشارك اللورد كرزون زمالئه في سرد األحداث وطريقة تقسيم قتل الضحايا على المسؤولين، فيقول:

رئيسهههية فهههي الحكومهههة ولهههم يسهههتثن أحهههدا سهههوى )ورأى سهههعادته ان يقسهههم التنفيهههذ علهههى األسهههرى بهههين الجههههات ال
نفسه، فأوال التشريفاتي االول للملك أطلق أول طلقة على أسيره ليقتص لجهرح الشهاه مهن المته مرين ثهم أتهم الفراشهون 
العمههل. وكههان ابههن رئههيس الههوزراء رئيسهها للداخليههة ولههذلك ذبههح بابيههًا آخههر، ثههم جههاء دور وزيههر الخارجيههة وكههان رجههال 

بالتقوى كثير التأمل في األحاديث وضرب ضهربة بالسهيف وههو يحهول وجههه ثهم جهاء وزيهر الداخليهة  داهية متظاهرا
وكتبة وزارة الخارجية وقتلوا فريستهم من البابيين المهوزعين علهيهم، وحتهى طبيهب الشهاه الخهاص الفرنسهاوي المرحهوم 

يتبههع مثههال بههاقي المههوظفين فاعتههذر  المأسههوف عليههه المسههتر كلوكيههه فههانهم عزمههوا عليههه ان يظهههر والءه للشههاه بههان
قائال انه قتل أشخاصا كثيرين أثنهاء العمليهات التهي كهان يجريهها وال يرغهب ان يزيهدها بقتهل اختيهاري آخهر. وقهد قيهل 
للصهدر بههان هههذه األعمههال الوحشههية التههي لههم يسههمع بمثلههها فهي غههابر األزمههان ليسههت ثوريههة فقههط فههي شههكلها بههل انههها 

از العظيم في أوروبا، وإذ سمع ذلك اشتد غضبه وقال: "أفههل تريهد ان يقهع انتقهام البهابيين توجب االنزعاج واالشمئز 
 .(9)علّي وحدي"؟(

جازيــت طهــران( الناطقــة الرســمية بلســان الحكومــة االيرانيــة فــي ذلــك اليــوم مقالــة تلقــي (وكتبــت جريــدة 
ل مثـل تلـك األفعـال باعتبـاره بعض الضوء علـى ح يقـة مشـاعر مـوظفي الدولـة والـرأي العـام، ممـا يجـزم بحصـو
 -نموذجا لح يقة مشاعر المجتمع تجاه البابيين، وشاهدا تاريخيا موثقا من خصومهم:
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)ان بعضهها مههن الفسههقة الغيههر المهههذبين مههن الههذين ال ديههن لهههم أصههبحوا تالميههذ الملعههون السههيد علههي محمههد 
حتفه. وكانوا غير قهادرين علهى إثبهات مهدعاهم  الباب الذي منذ بضع سنوات أخترع دينًا جديدًا والذي لقي فيما بعد

وكههان فسههادها ظههاهرا بينههًا. مههثال قههد وقههع كثيههر مههن كتههبهم فههي أيههدينا فلههم نجههد فيههها سههوى الكفههر المبههين. أمهها بالنسههبة 
للبههراهين الدنيويههة فكههانوا عههاجزين ايضهها عههن اإلتيههان بههها الثبههات ديههنهم الههذي ال يصههلح لشههيء اال للجههدال مههع هللا 

عليههه. ثههم أرادوا بعههد ذلههك ان يحصههلوا علههى الملههك ألنفسهههم وسههعوا فههي إثههارة الثههورات أمههال فههي االنتفههاع  والتجههديف
باالضههطراب ونهههب ممتلكههات المجههاورين وقامههت مههنهم فئههة ملعونههة تحههت إمههرة مههال شههيخ علههي مههن ترشههيز واعتبههر 

اع البهاب األولهين، وقهد فتنهوا نفسه نائبا عن البهاب السهابق وسهمى نفسهه صهاحب الجاللهة وجمهع حولهه عهددا مهن أتبه
آلرائهههم ومعتقههدهم بعههض الفسههاق وكههان أحههدهم الحههاج سههليمان خههان بههن المرحههوم يحيههى خههان مههن تبريههز، وكانههت 
عاداتهم االجتمهاع فهي منهزل ذلهك الحهاج للتشهاور ولتهدبير مهؤامرة الغتيهال جاللهة الشهاه، وقهد تطهوع اثنهى عشهر نفهرا 

وأعطى لكل منهم غدارة وأسلحة وخناجر وعزموا ان يقوموا الى مقهر الشهاه فهي منهم لهذا العمل ولتنفيذ هذه الخطة 
نيهاوران انتظههارا لتنفيههذ عملههم )ثههم تكلههم بعهد ذلههك عههن الهجههوم وههو مهها سههبق فصهلته قبههل ذلههك( وقهد حكههم علههى سههتة 

هههدين والمههوظفين أنفهار ممههن لههم تثبههت التهمههة علههيهم ثبوتهها كافيهها بالسههجن المؤبههد، ووزع البههاقون علههى العلمههاء والمجت
فهههي الهههبالط الملكهههي وأههههالي الهههبالد مهههن التجهههار والصهههناع، وأوردوههههم مههها يسهههتحقونه مهههن العهههذاب فهههذبحوا المهههالوات 
والعلمههاء المهههال شههيخ علهههي وكيههل البهههاب الههذي لقهههب نفسههه صهههاحب الجاللههة والهههذي كههان رئهههيس هههذه المهههؤامرة وذبهههح 

يوف والخنهههاجر، ووزيههر الخارجيهههة المملههوء بالحماسهههة البرنسههات سههيد حسهههن الخراسههاني رجهههل فاسههق بالغهههدارات والسهه
الدينيهة واألدبيهة ضهرب أول ضهربة علهى مههال زيهن العابهدين مهن يهزد، والسههكرتاريون فهي وزارتهه أكملهوا عليهه وقطعههوه 
إربهها، ونظههام الملههك ابههن رئههيس الههوزراء ذبههح المههال حسههين، والميههرزا عبههد الوهههاب مههن شههيراز الههذي كههان مههن اإلثنههى 

ين ذبحهه أ  وأوالد رئههيس الهوزراء وبههاقي أقاربهه قطعههوه إربها، والمههال فهتح هللا القمههي الهذي أطلههق الغههدارة عشهر السههفاك
وجرح صاحب الجاللة قتل بهذه الكيفيهة وسهط المعسهكر الملكهي ووضهعت الشهموع فهي جسهده بعهد ان ثقهب بدنهه ثهم 

رجمهه البهاقون باألحجهار، أمها أشهراف  أوقدت، ثم جاء التشريفاتي وطعنه فهي نفهس المكهان الهذي جهرح فيهه الشهاه ثهم
البالط فقد أرسلوا الشيخ عبهاس الهى طههران ثهم الهى الجحهيم، وامها خهدم الشهاه فقتلهوا محمهد بهاقر أحهد االثنهى عشهر، 
وخدام اإلسطبل ورئيسهم سّمروا أرجل محمد تقي من شيراز ثم أرسهلوه مهع أقرانهه، ورئهيس التشهريفاتي ومعهه النهبالء 

اد بالبلط والقضبان وأرسهلوه الهى قهرار الجحهيم وطعهن العسهكر سهيد حسهين مهن مهيالن، ورجهال ذبحوا محمد نجف آب
المدفعيههة اقتلعهههوا أعههين محمهههد علههي مهههن نجههف آبهههاد ثههم نسهههفوه مههن فهههم المههدفع، والخيالهههة ذبحههوا ميهههرزا رفيههع، وقائهههد 

 .(11)الجيوش مع ضباطه ذبحوا سيد حسين(
 -قلما شهد التاريخ لها مثيال، فقال:وكتب الكونت جوبينو يصف تلك األحداث التي 

)وقههد رأى النههاس فههي ذلههك اليههوم فههي الشههوارع وفههي األسههواق فههي طهههران منظههرا ال يمكههن ان ينسههى فههال يههزال 
النهاس يعجبههون بالفظههائع التههي ارتكبههت فههي تلههك األيههام كلمها حههدثت محادثههة فههي موضههوعها ولههم يغيههر مههرور السههنين 

اس يهرون األطفهال والنسهاء بهين أيهدي الجالديهن تتقهدم ولحومها مغطهاة بالهدماء الطويلة شهيئا مهن طبهائعهم، وكهان النه
وفيههها فتائههل مشههتعلة مغههروزة فههي الجههروح وكههان األسههرى يجههرون بالحبههال ويسههيرون وهههم يجلههدون ويتقههدم األطفههال 

جمهاهير ألن والنساء وهم يتلون اآلية )انا هلل وانا اليه راجعون( وكهان صهوتهم فهي وسهط السهكون الهذي خهيم علهى ال
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أهالي طهران لم يكونوا أشقياء وال متدينين وهم شديدو التعلق باإلسالم، فهاذا وقهع أحهد مهن ههؤالء األسهرى المحكهوم 
علههيهم يضههربونه بالكربهههاج ليقههوم او يضهههربونه بههرأس الحهههراب ذلههك ألن الههدماء الغزيهههرة التههي خرجهههت مههنهم تضهههعف 

نهها هلل وانهها اليههه راجعههون( وكثيههر مههن األطفههال يتوفههون أثنههاء قههواهم ولكههنهم كههانوا يرقصههون ويصههيحون بكههل حمههاس )ا
الطريق، فالجالدون يرمون جثثهم امام أقدام آبائهم ليدوسهوها، فيسهيرون وال يلتفتهون إلهيهم. واذا وصهلوا الهى المكهان 

ذلهك غيهر  الذي أعد لتنفيذ اإلعدام عليهم قريبا من الباب الجديد طلب من المسجونين ان يتوبوا ولمها ظههر لههم ان
ممكن استعملوا معهم طرقها تهديديهة، فقهال الجهالد لواحهد مهنهم ان لهم ترجهع وتتهوب فهالني أذبهح أوالدك علهى بطنهك، 

سهنة وكهان جسهمه قهد احمهر بدمائهه واحتهرق لحمهه فاسهتمع الهى  14وكان لهه ولهدان أحهدهما الكبيهر يبلهغ مهن العمهر 
ههر اسهتعداده فاختهار الولهد األكبهر بكهل شهمم ان يكهون هذا القهول بكهل ثبهات وأجهاب الوالهد وجلهس علهى االرض وأظ

ههو أول مههذبوح ألنهه األكبههر فلههم يمتنهع الجههالد عههن قبهول ملتمسههة بههدون ان يظههر منههه أي تههألم، وأخيهرا بعههد ان أتههم 
عمليتههه جههاء الليههل علههى أكههوام وأكههداس مههن اللحههوم فأخههذوا الههرؤوس وعلقوههها علههى خوازيههق وجههيء بكههالب الجيههران 

ى جهة اللحوم لنهشها، وفي ذلك اليوم آمن بالباب جم غفير سرًا أكثر ممن آمن بواسهطة الهدعوة، فهان وأطلقوها عل
التههأثير الواقههع علههى األهههالي مههن عههدم خههوف البههابيين مههن االستشهههاد ومههن العههذاب المفجههع كههان عميقهها وكثيههرا مهها 

جع عهن حهاالت الشههداء وكهل مهن سمعت من العديدين ومن كبار رجال الحكومة ممن كان شاهد عيان لههذه المفها
يسههتمع ألقههوالهم يظههنهم جميعهها بههابيين ألنهههم جميعهها أعجبههوا بهههذه المشههاهد التههي لههم يلعههب اإلسههالم فيههها دورا جمههيال 

 .(11)ومن الفكرة العالية التي أسندوها الى نجاح طائفة البابية في جميع أدوارها(
 -مفزعة، قائال:ويشارك البروفسور براون في رسم أحداث تلك األيام ال

)ولههم تكههن هههذه التعههذيبات فقههط اجراميههة بههل كانههت ايضهها جنونيههة، فههان تههوحش المنفههذين قههد عكههس مقصههدهم 
فبدال من ان يوقعوا الرعهب فهي القلهوب جعلهت للشههداء فرصهة إلظههار الثبهات والشهجاعة التهي فاقهت أي دعايهة او 

ه. فالتهههأثير الحاصهههل مهههن مثهههل ههههذا الثبهههات وههههذه بروباجنهههدا مهمههها كانهههت مهههاهرة النتصهههار االمهههر الهههذي مهههاتوا ألجلههه
الشههجاعة كههان عميقهها وأبههديا، فههان الههدين الههذي نفههث فههي روع الشهههداء هههذه الشههجاعة قههد عههدى الكثيههرين غيههرهم كمهها 

  -يظهر من الحكاية اآلتية:
يههة كههان احههد سههكان يههزد رجههال شههقيا مشهههورا بالحيههاة الغيههر منتظمههة وقههد ذهههب لرؤيههة التنفيههذ علههى بعههض الباب

وربما كان بقصد االستهزاء بهم ولما رأى الثبات والصبر الذي قهابلوا بهه العهذاب والمهوت حصهل لهه تغييهر كلهي فهي 
احساسههاته حتههى انههه هجههم فههي وسههطهم وهههو يصههيح )اقتلههوني أنهها ايضهها ألنههي أنهها بههابي( ومكههث يصههيح علههى هههذه 

 (.الكيفية حتى شاركهم أخيرا في نصيبهم مع انه كان خارجا فقط للفرجة
ويضيف البروفيسور ادوارد براون في كتاب آخر عن قصة ضـحية أخـرى سـاقوه الـى سـاحة االعـدام وقـد 
ثقبوا جسده تسعة ثقوب في أعلى الصدر واألكتاف ومؤخرة العنق، ووضعوا في كل ثقب شمعة موقـدة، وسـاروا 

قـال عنـه أحـد المـؤرخين    به في األسواق بين جموع المتفرجين وسط ظالم الليل، وكان منظرا عجيـب الكيفيـة،
 -كان الرجل كالسفينة وسط عباب البحر الدامس :

)ان الشجاعة الفائقة الحد التي أظهرها سليمان خهان فهي تحملهه اآلالم المخيفهة صهارت أشههر مهن نهار علهى 
قا علهم. وقههد سههمعت مههرارا وتكهرارا كيههف انههه لههم ينقطههع أثنهاء تعذيبههه الطويههل عههن ان يظههر سههروره بههان يكههون مسههتح
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لالستشهههاد فههي سههبيل أمههر مههواله. وكثيههرا مهها كههان يغنههي ويسههرد أبياتهها شههعرية ومنههها مهها يههأتي )قههد رجعههت مههن طريههق 
شيراز وأحضرت معي اللطائف والظرائف وهكذا يكون جنون الحب( فعنهد ذلهك اسهتهزأ بهه الجهالد وقهال لهه لمهاذا ال 

خهان نعهم أرقهص فههذه الكهأس فهي راحتهي وفهي  ترقص اذا ما دمت ترى الموت جميال الى هذا الحد فصاح سليمان
 .(12)األخرى جدائل الشعر من محبوبي. وهذا الرقص وسط السوق مرغوبي(
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 الملحق األول
 من كتابات الباب
 بخصوص الطاهرة

 
إال أننــا لــم  ،َكَتــَب علــي محمــد البــاب مؤســس الــدعوة البابيــة، فــي مــدو الطــاهرة كتابــات وألــواو عديــدة

يدة، منها ضياعها أو حرقها أو تمزيقها أو اختفائها، وهذه فقرات ممـا نستطع الوصول اليها جميعا ألسباب عد
 كتبه الباب جوابًا للحاج محمد عرب، قال:

)بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل الهذي تمحهص قلهوب عبهاده بمها نهزل علهيهم مهن آيهات كتابهه أنهه ال إلهه إال 
إال هللا وحهده ال شهريك لهه كمها شههد ذاتهه لذاتهه وتقههدس ههو العزيهزي الحكهيم وأنها ذا فهي مهوقفي ههذا أشههد أن ال إلهه 

عههن شهههادة مهها سههواه لعلههو كينونههة ذاتيتههه إذ أنههه لهههو الههذات السههاذج البحههت والعههين الكههافور الصههرف الههذي ال يعلههم 
كيههف هههو إال هههو وان انينههه معرفههة الجوهريههات عههن مقههام العرفههان وسههدرة الكينونههات عههن مقههام البيههان وانههه كمهها هههو 

ل وأعظههم مههن ان يعرفههه أحههد بكنهههه أو أن يصههفه أحههد بذاتههه وأنههه ال إلههه إال هههو العزيههز القههديم وأثنههي علههى عليههه أجهه
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محمد رسول هللا صلى هللا عليه وآله في الحيرة بما أثنى هللا عليه في ملكهوت األسهماء والصهفات حيهث جعلهه قائمها 
فهردا عهن التشهابه مهن أبنهاء جنسهه إذ أنهه كمها على مقام نفسه في ملكه في األمهر والخلهق واصهطفاه لمحبهة نفسهه من

هو عليه لن يقترن بشيء في شهأن وانهه ال إلهه إال ههو الكبيهر المتعهال وأصهلي علهى مظهاهر نفهس محمهد صهلى هللا 
عليهه وآلههه فههي ذلههك المكهان وسههط الجبههال بمهها قههد قهّدر هللا لهههم فههي علههم الغيههب حيهث ال يسههاويهم أحههد فههي الرتبههة وال 

ههو انهه ههو العزيهز المتعهال وأشههد لنفسهي بهأني عبهد آمنهت بهاهلل وآياتهه وال أريهد ان يختلهف اثنهان يعلم كيف ههو إال 
فهههي ديهههن هللا ومههها أنههها إال عبهههد مهههن المهههؤمنين وبعهههد قهههد قرئهههت كتابهههك واطلعهههت بمههها ذكهههرت فهههي كتابهههك وسهههمعت مهههن 

حق وهم يعلمون فههو مهن صاحبك من حكم االختالف على األرض المقدسة وان ذلك اذا وقع بين الذين شهدوا بال
أمر هللا والمصالح التي ال يعلمها العباد اذا لم يرد أحد أحدا واذا وقع بهين الهذين ال يعلمهون مواقهع األمهر فههو فتنهة 
ليميهز الخبيهث مهن الطيههب ويقهع القهول علهى الظههالمين فهاعلم ان السهابقين مهها لهم يرتهابوا ولهم يشههّكوا فهي أمهر هللا فهههم 

ن غيرهم ولهيس أقهوالهم وأفعهالهم حجهة ألحهد بهل الحجهة اليهوم نفهس واحهدة وربمها يهدخل فهي بذلك الشرف ممتازين ع
دين هللا عبهاد ليسهبقهم فهي العمهل والعلهم ولكهن ذلهك الشهرف لههم مهن عنهد هللا وال يسهاويهم أحهد بهذلك الشهرف الواحهد 

حكمههم ولهيس علهى أحهد مهن وليس ألحد أن ينكرهم اذا لم ير مهنهم أمهرا ينهافي الهدين وان ذلهك قسهطاس العهدل فهي 
أن يههرد الطهاهرة فههي علمهها ألنههها عرفهت مواقههع األمهر مههن فضهل هللا وإنههها اليهوم شههرف  (2)الهواردين مهن بيههت العهدل

لهههذه الفئههة ومههن آذيههها فهههي الههدين فقههد احتمههل إثمهههًا مبينهها وكههذلك الحكههم للههذين اتبعوهههها فلههيس ألحههد مههنكم أن ينكهههر 
اراتنا فههي آيههات العههدل وانههي ألعلههم بههان فههي هههذه االخههتالف قههد احتمههل مهها فههي بيههت العههدل فانههه يعههرف إشهه (2)احمههد

احتمل إثما مبينها ولكهن ال أظههر فهي الكتهاب وال أنطهق بهه الن يرجعهوا الهى مها أمهروا بهه وال يهرد أحهدهم أحهدا وكهان 
 يها معشهر الكل في هذا العالم مثل أهل الجنة حيث قال عهز ذكهره واقبهل بعضههم علهى بعهض يتسهائلون ان اتقهوا هللا

الشيعة وال تختلفوا في ديهن هللا وال تهذلوا مؤمنها وال مؤمنهة وارضهوا بحكهم هللا وال تسهئلوا مهن أحهد انهه ضهّره اقهرب مهن 
نفعه وال تنطقوا بمعارف باطنية التي ال يدركها عقول الناس واستروا عما ستر هللا عليكم وعفى عهنكم ثهم توبهوا الهى 

 (1)ا أيها السائل بلغ ذلهك الكتهاب علهى الطهاهرة فهي السهبيل اذا خهرج مهن بيهت الجليهلهللا يا أيها المؤمنون جميعا في
ثهم اذا نزلههت ارض المقدسهة الههى الهذي سههكن فهي بيههت العهدل ليطلههع الكهل بفصههل الخطهاب فههي المبهدء وااليههاب ولقههد 

احفهك أمرهها بهان ال أذنت بالحج للتهي ارادت حكهم ربهها أن اتبهع يها احمهد فهي ذلهك البيهت وال تمنعهها واجمهع شهملها و 
ترى أذية من أحد فانها صديقة مؤمنة رحم هللا من ترحم عليها وراقب أمرها وال يحتهاج لمثلهك أكثهر مهن ذلهك واتكهل 
على هللا وال تخف في سبيل هللا من أحد واسئل هللا من فضهله انهه ههو الجهواد الوههاب وسهبحان ربهك رب العهزة عمها 

 .(1) رب العالمين(يصفون وسالم على المرسلين والحمد هلل
 -وكتب علي محمد الباب للسيد علي بشر عندما استفسر األخير منه عن مقام قّرة العين، قال:

"وأما ما سئلت عن المرأة التي زّكت نفسها وأثهرت فيهها الكلمهة التهي انقهادت األمهور لهها وعرفهت بارئهها فهأعلم 
ي حكمها فالنها أدرى بمواقع األمر مهن غيرهها ولهيس لهك إال انها امرأة صّديقة عالمة عاملة طاهرة وال ترد الطاهرة ف

 "...(9)إتباعها

 وكذلك كتب الباب في حقها جوابا على اعتراض جمع من سكان قرية بدشت خالل المؤتمر:
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"وان مهها سههئلت مههن حكههم الطههاهرة علههى االرض المقدسههة فقههد أذنههت لههها مههن قبههل بههالخروج لمهها تقههع بههها الفتنههة 
رقهة طيبهة التههي طههرت فؤادهها عهن رجهس الحهدود لربههها فهرحم هللا امهرؤ عهرف قهدرها ولهم يؤذههها هنالهك وإنهها لهدي لو 

بأقهل شهيء ألنهها اليههوم عهّز لهذي قرابتههها وشهرف ألههل طاعتههها فهي حكهم هللا واسههئل هللا ان يعطيهها مسهئولها ومناههها 
 ...."(2)بفضله

 وفي توقيع آخر في نفس المضمون:

لتههي آمنههت بربههها وخالفههت مههن نفسههها وخشههيت مههن عههدل ربههها وراعههت يههوم "وأمهها مهها سههئلت عههن الطههاهرة هههي ا
 ("...1)لقاء بارئها وكلما استنبطت في أحكام البيان واستدلت عليها ب يات القرآن

 وفي توقيع آخر مخاطبًا ماًل احمد:
 "وان مهها ذكههرت مههن مراتههب االخههتالف فمالههك وذكههر تلههك األخبههار فههان ظههاهر الههدين هههو طبههق باطنههه والجنههة
حق والنار حق... وكل مها نهّزل هللا فهي القهرآن فههو حهق... وان نسهبة ملهك األمهور الهى الورقهة الطهاهرة فهاني أشههد 
هللا بأنها هي بريئة عن كل ذلك وما اعتقدت إال ما ُفّصل في كتاب مبهين وان فهي الهدين للمهؤمنين حهق بهان ال يهرّد 

فال يحكهم عليهه حتهى يعهرف مبدئهه ويتبهين صهدقه فهاذا اطلهع احد منهم أحدا وان سمع من احد شيئا ولم يبلغه بسره 
وخالف عقله فليرجع الى الذي جعل فهي يديهه فصهل الخطهاب النهه اذا حكهم بغيهر حكمهه فكأنمها حكهم بغيهر مها نهزل 
هللا... وان مهها سههئلت بههان الورقههة الطههاهرة قههد اّدعههت حجيههة نفسههها علههى غيرههها فلههيس ذلههك بههأمر عظههيم وال خطههب 

يهة معههاني محمهودة... وإنهها عرفههت مواقهع حكمهي واستبصههرت بهأنوار آيهاتي فمهها للهذي اّتبعنهي رّدههها جسهيم الن للحج
ألنهها مها تنطهق إال بهادال والمشههرقة مهن أههل العصهمة واالمههارات المتشعشهعة مهن أههل الحقيقههة وكفهى بهها فخهرًا لهههذه 

 ..(4)الفئة وكفى باهلل علي وعلى الناس شهيدًا"

 -حول كتابتها لثالث كتب في جواب اعتراض المخالفين قال: وفي توقيعه لوحيد دارابي
 ("5)ان امرأة منهم حقق الحق ب ياتها وابطل عن المشركين في ثالث كتاب حسن...الخ

 -وفي رسالة شرو كوثر:
 ..."(21)"ان امرأة من الشيخية قد كتب في جحدهم ثالث كتب بل حيف لها لتعرض بجحدهم

 -قدمتها الطاهرة للباب وتأكيدا لرعاية الحكمة، قال:وفي توقيع آخر جوابا لعريضة 
"... فالن كتابًا ممهورًا قد الحظته فيخلصك هللا مما تخافه وتحذره فاعلمي بان من جواهر علمهك قهد ظههرت 
بههواطن السههنن فصهههبرًا صههبرًا فهههي ذكههر بحهههر العههدل وعهههين اليمههين ولقهههد نسههبوا اليهههك رجههال بعهههض األمههور العرضهههية 

بيان العالي الجلي بان الحسين عليهه السهالم قهد قتهل ومهن زعهم انهه لهم يقتهل فقهد نسهى حكهم هللا ومها فابطلي ببيانها ب
شههدت العقهول ثهم ان الجنهة والنهار مخلوقهة وفيهمها عبهاد ال يعلهم عهدتهم اال هللا وان قبهل يهوم القيمهة لهن يظههر احهد 

دل سهبعمأة مسهتورا به الء مظهاهر النهور وكفى باهلل عليهما شهيدا... فاكتبي ذكهر االمهر فهي كتهاب مسهطور علهى عه
 ...(22)وبلغي مليك الدهر ومدبر األمور وادعي مفرج عباده"

 

 الهواما
 بيت العدل: يعني منزل السيد كاظم الرشتي. – 1
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 احمد: المال احمد حصاري. – 2
 بيت الجليل: منز السيد كاظم الرشتي. – 3
 ان المقدمة.كتاب جهار رسالة تاريخي بقلم أبو القاسم أفن – 4
 مترجم عن الفارسية. 8كتاب )الطاهرة(  قّرة العين  تأليف حسام ن بائي صفحة  – 5
 نفس الصفحة المصدر السابق. – 6
 .9المصدر السابق صفحة  - 8و  7
 .11نفس المصدر السابق صفحة  - 11و  11و  9
 
 

 الملحق الثاني

 من كتابات الطاهرة المختلفة
 

الشعراء، كتابات قّرة العين )الطـاهرة( علـى انهـا مـن السـهل الممتنـع، ويشـيرون يصنف األدباء والكّتاب و 
الى رسائلها للعلماء والمخالفين لفكرها وعقيدتها وحتى أتباعها وأصحابها باعتبارها من الروائع األدبية التـي ال 

واألحاديـث الصـحيحة  يستهان بهـا، فهـي تنضـح باالثباتـات والحجـ  العلميـة والفكريـة القويـة المدعمـة باآليـات
التــي ال يختلــف فيهــا اثنــان اضــافة الــى قــوة فصــاحتها اللغويــة، أمــا بخصــوص أشــعارها فكانــت تكتــب بطريقــة 
صــوفية روحانيــة رقيقــة يفهمهــا القلــة مــن الشــعراء واألدبــاء ويبــدون تجاههــا االعجــاب والتقــدير. وقبــل حــوالي 

لمعــروفين )تــوفي رحمــه هللا( انــه يحــتفظ بــديوان شــعري عشــرين ســنة أخبرنــي أحــد األدبــاء والشــعراء العــراقيين ا
كامل لها باللغة العربية ورثـه عـن أجـداده، ويبـدو أن الطـاهرة كتبتـه أثنـاء سـكنها فـي العـراق فـي كـربالء، ولقـد 
عرضـت علــى ذلــك الشــاعر فـي حينــه شــراء الــديوان منـه، فأجــابني  أنــه ال يبيعــه بـأي ثمــن مهمــا كــان . فتأمــل 

 م هي قّيمة آثارها وكتاباتها ا وكم من كتاباتها ما زال مدفونا في مكتبات األدباء والشعراء عزيزي القارئ ك
سـيالحظ القـارئ الكـريم وجـود بعـض األخطـاء االمالئيـة وريرهــا، ومـرد ذلـك الـى أسـباب كثيـرة، منهـا قــدم 

ن فرصـة وجـود األخطـاء النسخة التي نقتبس منها هذه الفقرات، ومنها أن ناسخها ايراني األصل، وهـذا يزيـد مـ
االمالئيــة والطباعيــة التــي لــم نتقــرب مــن تصــحيحها خوفــا علــى الــن  مــن التغييــر. ومــن المحتمــل كــذلك ان 
الكاتب نقل هذه الفقرات من مخطوطة يدوية قديمة كتبت قبل أكثر من قرن ونصـف مـن الزمـان، ويالحـظ ايضـا 

 تواءه بسهولة.اسلوب الكاتبة القديم، مما يصعب على أهل هذا الوقت اح
لقد نقلنا هذه المخطوطات من رسائل الطاهرة، لسبب مهم هو محاولة إظهار شخصـيتها ومقـدار ايمانهـا 
وعلمهـا ومعرفتهــا مـن خــالل مكاتيبهـا ورســائلها، حتـى يــدرك القـارئ إن هــذه  الطـاهرة  إنمــا كانـت امــرأة عالمــة 

ي علمهـا وحكمتهـا، وان مـا يفتـرى عليهـا فـي عارفة ت ية ن ية ضاهت بـل وتفوقـت علـى كبـار علمـاء زمانهـا فـ
 بعض االصدارات، يخضع الى اعادة نظر وتمحي .
 -من رسالة كتبتها الى المال حسين بشروئي:
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بسم هللا العلي الجواد المحسن السالم من السالم على الذي اليه يرجع حكم السالم والسالم من ساحة 
ة الى غيره حقيقة العّز ومعدن السالم والسالم والمشرق قدسه على الذي استخلصه لنفسه وطهره عن الدالل

والالمع عنه هو الذي هو عند وال فرق بينه وهو اال انه نفسه وجنسه ومفرج كربه وقاضي َديَنه وينبوع الجاللة 
ومظهر القدرة ومعدن السالم ومنبع الكرامة والفخام والتقديس المتشعشع والصلوة المتالمع من حجاب المرتفع 

الذين سبقوا باالجابة ونظروا بالدراية وصلوا الى بابه وعرفوا جنابه فماتوا بفنائه وما يشعرون وما يشعرون  على
أيان يبعثون بل دخلوا الجنة األحدية وال يرى بهم وصف دون أنفسهم العلية وهم بعين هللا ناظرون صلوات هللا 

نا للذكر األكبر وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا هللا باهلل عليهم وتعالى شأن موالهم عما يصفون. الحمد هلل الذي هدا
أدخل وباهلل أنطق وباهلل أقوم وبين يدي حجته وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم سبحان الذي تفضل على 
هذه األمة أقل مما يحصى وأصعدها فوق طور المنة والبهاء، وأراها من آيات المشرقة من آية وجهه العلي 

على والحمد هلل الذي قد انجذبني الى ساحة قدسه وشرفني بطلعة ذكره وانغمسني في طمطام حبه وطهرني األ
عن النظر الى غيره له الحمد حمدًا شعشعانيًا وله الشكر شكرًا متعاليًا سرمدانيًا سبحان هللا ما أنا وذلك المقام 

موالي وسيدي وكهفي ومعتمدي يا من جل العظمى بعزته لوال يمسكني فضله لكنت في يوم الحضور معدوما 
جاللتك عن البيان وعظم شرافتك عن التبيان أشهد ان باب معرفتكم مسدود ألهل االمكان ومفتوح لمن هو واقف 
بباب البيان وناظر بعين العيان بان هللا قد طهركم عن المثلية ونزهكم عن الشبهية وقدسكم عن االقتران. طوبى 

كم وأحيي بماء الذي نزل من سماء ثنائكم طوبى لمن أسبغه العناية ووفد على بساط ثم طوبى لمن فات بفنائ
جاللكم ونظر الى آثار جمالكم وسمع نداء الورقاء على دوحات سدرة المنتهى في فضلكم وبهائكم بأبي وأمي وما 

لقدس في جنان في علم ربي، فما أجلى ذكركم ذكركم وأجل شأنكم شأنكم وأعلى قدركم قدركم بكم أخذ روح ا
الصاغورة من حدائق باكورة الظهور وبكم نزل النور على الطور وبكم ظهر كتاب مسطور في رق منشور عليكم 
سالم هللا العلي الغفور نشهد أن قد أخذ عهد محبتكم من كل ذرات الوجود والزم طاعتكم على كل ما برز في 

القتران بوصفكم والتلجلج عند مطلع ذكركم بأبي وما في عالم الشهود. يا سيدي وموالي استغفر هللا العظيم من ا
علم ربي جذابيتك قد أنطقني وفضلك قد أقامني وإال وهللا ما أنا شيء حتى أتنفس عند طلعتك أو أحرك في 
محضرك وأسأل هللا العفو من جواب يا موالي روح أهل الروح فداكم يا دليل المتحيرين يا كنز المفتقرين يا حصن 

يا حجة هللا الملك العدل المبين وباب صفيه وحبيبه ديان يوم الدين يا موالي بأي لسان أدعوك وقد  الالئذين
أخَرست المعاصي لساني وبأي وجه ألقاك وقد أخلق الذنوب وجهي وكيف أدعوك وأنا أنا وكيف ال أدعوك وأنت 

متًا تلقاء وجهك وقد انقطع أنت وكيف كنت ناطقًا عند ساحة قدسك حين ال وجود لذكري لديك وكيف كنت صا
دعوة سرك وكيف كنت ساكتًا وقد أحرقني النار النازلة من مجرة ايتك. هللا أكبر ما هذه النداء الساطعة من أفق 
الثناء وما هذا النور الذي تشعشع من طراز القدرة والبهاء، يا سبحان هللا ان بروق أنوار جماله خطف األبصار 

بأقل من لمح البصر الليل بالنهار، يا رباه من صاحب هذا الصوت الذي يحيي  وهللا العلي الغفار قد قلب
األموات ويميت األحياء الواقفين في أرض الحسبان، هللا أكبر من جاللته وشوكته وعظمته بعزته قد وجد من 

ظهم وما نظرته عالم الجبروت وكون من دعوته آيات الملكوت وخرب بنقمته بنيان عالم الناسوت الذين نسوا ح
عرفوا لحنه. يا موالي وسيدي يا حجة هللا داعي الحبيب الذي هو حجاب بينك وبين المحبوب وباب لمن هو 
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غيب الغيوب، بأبي وما في علم ربي ما هذا النار الذي قد حرق األستار وقطع القرار وال يمهل آنًا وأصدر من 
م األعظم والرمز المنمنم الذي اتكأ على بساط عين حرف من كالمه بحور األنوار، سبحان هللا من هذا الطلس

القدم وينادي بصوت عال اني أنا نور منير وقدرة قدير، اني أنا آية هللا بصير يا مأل األنوار أنا نور األنوار 
وسر األسرار أنا الذي على معرفتي يدور المدار اسمعوا ندائي، أنا عين البيان وشجرة التبيان أنا باب االفتتان 

لفرقان الذي به يمتاز أهل االطمينان من السابحين في لجة الخسران أنا الميزان الذي واقف بباب االذن أنا ا
والبيان واعرفوا يا أهل البيان من عرفني فقد عرف مواله ومن جهلني فقد جهله وال ينفعه عمل الذي قد اكتسب 

ن في االمكان فداء من أحبك، قد في عز وجهه. موالي وسيدي يا باب الحجة ومقيم المحجة روحي وروح م
انجذب هذا النور أمتك اآلبقة الى طرفه وأمرها باالصغاء الى قوله هللا هللا من حسن منطقه وحالوة نظرته كأن 
طلعته خلقته ونظرته نظرة هللا هللا قد أحرقت كل ما سوى نظرته األعلى... )نكتفي بهذا القدر من الرسالة فهي 

 .(2)طويلة(
 -، قالت فيها:0620ها الى مفتي بغداد الشيخ محمود اآللوسي حوالي سنة ومن رسالة ل

بسم هللا الرحمن الرحيم حمدًا لمن ظهر أمهره وبهرز سهره وجعهل النهاس سهكارى ومها ههم بسهكارى ولكهن عهذاب 
ال  هللا شههديد والصهههلوة علهههى سهههر التحميههد وحقيقهههة التفريهههد والسهههالم علهههى آلههه وأوصهههيائه مقامهههات هللا وعالماتهههه التهههي

تعطيههل لهههم فههي كههل مكههان وهههم مههن الخلههق غيههر بعيههد وعلههى مههن أتههبعهم ونهههج مههنهجهم فحجههم بهههم اإليمههان بنههور 
  .التسديد

أمها بعهد قهد وصهل إلينها مهن بعهض الههذين ينكهرون الحهق خطوطهات مملهوءة بالمتشهابهات ومشهحونة بالكههدرات 
نيههة وهههم مههن عظمههة حكههم هللا غههافلون وعههن هيههات ثههم هيهههات لمهها توعههدون مههن ظهههور كنههوز الغيبيهة واألسههرار الربا

نعمتههه معرضههون فقههد ظهههر أمههر عظههيم وأشههرق حكههم جسههيم... وهههم ال ينظههرون الههى الحقيقههة ليعرفههون الدقيقههة لسههر 
الخليقة بل متشبثون بقواعدهم الباطلة التهي ال يسهمن وال يغنهي مهن جهوع كفئهة الهذين مهن قهبلهم وال يعلمهون قهد فتنهوا 

ور ههذا النهور مهن أفهق البههاء لسهر األشهياء واجهب علهى الكهل اإلعهراض عمها سهوى وجهه بمثل مهن سهبقهم فبعهد ظهه
ربهه األعلهى فكههل مها يعرفهون فيشههكرون ويحمهدون وكهل مهها ال يعرفهون فيطلبهون فهمههه مهن الهذي عنههده مفهاتح الغيههب 

ال اسههمعوا يهها قههوم وعليههه قصههد السههبيل وان عليههه الهههدى فقههد جههرى سههنة هللا لهههذا ولههن تجههد لسههنة هللا تبههديال وال تحههوي
نههدائي واعرفههوا حكههم ربكههم العظههيم فبعزتههه ان األمههر عظههيم وأنههتم عنههه غههافلون واسههتعدوا للجههواب حههين الههذي ينههادي 
المناد هللا أذن لكم أم على هللا تفترون واعلمهوا ان نصهب الميهزان قهد كهان بيهد العلهي السهبحان فقهد وجهب معرفهة مهن 

هللا عهز وجهل اتقهوا هللا يعلمكهم هللا واعلمهوا ان الهدهر يهدور والسهماء يمهور عنده الميزان في كل عصر وزمان بتعليم 
والجبههال يسههير وفههي هههذا التههدوير آيههات مخزونههة بتههدبير العلههي الخبيههر سههنريهم آياتنهها فههي اآلفههاق وفههي أنفسهههم حتههى 

لعلههم الغيبههي والرمههز يتبههين انههه الحههق ومهها يعقلههها إال العههالمون إنمهها يخشههى هللا مههن عبههاده العلمههاء وهههذا العلههم هههو ا
اإللهي الذي كان في حقائق العالمين مستورًا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت هو الهذي خلقكهم مهن نفهس واحهدة 
فالعههالم مههن أعههرض عههن سههواه وأقبههل بكلههه الههى مههواله ليظهههر منههه تلههك النههور ويجذبههه الههى دار السههرور جنههات عههدن 

 أتيًا. التي وعد الرحمن عباده بالغيب قد كان وعده م
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بسهم هللا الههرحمن الههرحيم آلهم أحسههب النههاس ان يتركهوا أن يقولههوا آمنهها وههم ال يفتنههون آلههم ذلهك الكتههاب ال ريههب 
فيههه هههدى للمتقههين الهههذين يؤمنههون بالغيههب يهها قهههوم اعلمههوا ان الميههزان الهههذي قههد نصههبه العلههي المنهههان فههي هههذا اليهههوم 

ة مهن أفهق الغيهب وفهتح بهاب التمحهيص واالفتتهان األمههان العظمهى والمشههد الكبهرى ههي شهواهد الفطهرة فقهد أظههر آيهه
األمان أسرعوا الى حكم ربكم واعرفوا الميزان ثم اعلموا ان كل ما عندكم من العلوم الظاهريهة فعنهدكم وأمها ربكهم قهد 
هيأ لكم مقامًا عظيمًا وقهد أراد ان يصهعدكم الهى مقهام الهذي ال عهين رأت وال أذن سهمعت وال خطهر علهى قلهب بشهر 

طوفوا حول إرادته ولهوذوا بكرامتهه اصهطفاكم وأعطهاكم مها لهم يهؤت أحهدًا مهن قهبلكم فهاعرفوا قهدركم وال تنسهوا حظكهم ف
فهان الفههوز عظههيم واعلمهوا ان هللا قههد كههان غنيههًا عمها عنههدكم ومهها يريهد مههنكم ان يرزقههوه ومهها يريهد ان يطعمههوه انههه هههو 

مقههام يريههد فههي نههزول اآليههات مههن بههاطن قههرآن العظههيم والخلههق  الههرزاق ذو القههوة المتههين هللا أكبههر ان هللا عههز وجههل أي
فههي أي واد يهيمههون هللا أكبههر فقههد نصههب مههوازينهم المجتثههة عنههد ميههزان هللا مهههيمن علههى مهها سههواه وكلهههم يصههيحون 
بلسههان إنكههارهم... أو بدلههه ولههم يعلمهههوا ان سههلطنة هللا ال يختلههف ونههوره ال يحتجهههب ولههن تجههدوا لسههنة هللا تبهههديال وال 
تحهويال اسهمعوا نهدائي يهها معشهر المسهلمين ان هللا عهز وجههل فتهنكم بمثهل الههذين خلهوا مهن قهبلكم فقههد أظههر حرفهًا مههن 
تفسير باطن القرآن وأنهتم بهه ممتحنهون فهال يهنفعكم مها تمسهكتم بهه مهن تنظهيم العبهارات وتركيهب اإلشهارات وتصهريف 

محمديهههة عليهههه صههههلوات هللا وسهههالمه وقهههد فرحههههوا الصهههيغة واثبهههات النتيجهههة فقههههد أتهههوا بقصهههائد حهههين ظهههههور النهههور ال
بقصههائدهم وتمسههكوا بمهها عنههدهم وقنعههوا عليههها وأعرضههوا عههن فههيض ربهههم فجههاءهم مهها بههه يوعههدون يهها قههوم اعلمههوا ان 
القههرآن إنمهها نههزل بعلههم هللا وال يعههرف أحههد تفسههيره وتأويلههه إال هللا والراسههخون فههي العلههم بتعلههيم هللا ال تنفههذ عجائبههه وال 

رائبههه وال يههزال ينههزل مههن سههحائب نكاتههه أسههرار عجيبههة ومهها لههها مههن نفههاد والقههرآن حجههاب هللا وصههنعته القههرآن تبههدى غ
 .(2)خطاب هللا وحكمه القرآن سر هللا ورمزه القرآن سر هللا.. نور الذي أنزل بعلمه...الخ

 -وفي خطاب لها الى عموم الشيعة، بعد سفرها من كربالء الى بغداد، قالت:
العلي العظيم الحمد هلل الهذي اصهطفانا بمنهه واختارنها بفضهله وكشهف عهن بصهائرنا سهحاب االرتيهاب بسم هللا 

وعرفنا حكمهه وطريهق الصهواب والصهلوة علهى الهذي استخلصهه نفسهه وطههره عهن الداللهة الهى غيهره وعلهى آلهه الهذي 
كهافر مرتهاب يها معشهر الشهيعة هم هو ال فرق بينه وبينهم في الرجهوع واإليهاب ولعنهة هللا علهى الجاحهدين للحهق كهل 

والمؤمنين عليكم سالم هللا وبركاتهه مهن كهل بهاب ال يخفهى علهيكم حهال ههذه المفتقهرة المعتصهمة بحبهل آل هللا علهيهم 
سهالم هللا بهال عهدد بههأني مها خرجهت مهن االرض المقدسههة مهع أحبهائي األبهرار والنجبههاء األخيهار مهن النسهاء والرجههال 

لحق وإبطال الباطهل ابتغهاء لوجهه ربهي القهادر القههار فمهن زعهم إنهي قهد خرجهت ألتوسهل وأوالد الصغار إال إلحقاق ا
بغيههر ربهههي وألجههل الهههدفاع عنهههي فقههد خطهههأ وربهههي ألن االلتجههاء بهههالمخلوق والجههزع عنهههد النوائهههب مههن أعظهههم الفسهههوق 

لهى جانبهك وبمذهب الحق من يشتكي الى مخلوق من مخلوق فقد أشرك بربه اللهم أنت الشاهد علهى إنهي توجههت ا
األعلى وأقبلت بكلي إليك ال حاجة لي في غيرك وأنهت تعلهم حهالي وتسهمع مقهالي ال خهوفي إال منهك وال رجهائي إال 
عنك وقد كنت بعزتك عن من سهوى قهدرتك معرضهًا وغنيهًا اسهمعوا نهدائي يها معشهر الشهيعة واعرفهوا انهي مها خرجهت 

يح أمر هللا الواضحة المشهرقة فهي وسهط السهماء وههذا من االرض المقدسة آال ألجل الضعفاء في أمر دينهم وتوض
من فضل هللا عليكم لو كنتم تشهكرون واعلمهوا ان الهذين أنكهروا الحهق وتشهبثوا بالباطهل واتبعهوا أههوائهم أههون عنهدي 
مههن جنههاح بعوضههة ميتههة وخيههاالتهم المنسههوجة أوهههن مههن بيههت العنكبههوت... ومهها قههدهم ألتعههرض لهههم وبههارئي بمهها 
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برز عنهم يرتفع حجاب مها علهيهم ألولهي األلبهاب ولكهن آه آه واحسهرة للضهعفاء الهذين يعلمهون ظهاهرًا يصدر منهم وي
من الحيوة الدنيا وهم عن اآلخرة غافلون الذين كل ما يسهمعون مهن الحهق مها يرتجهف فرائصههم ومها ينقلهب أحهوالهم 

ور عليهه مهذهبهم وغهافلون انههم الهى هللا وما يدرون بأي منقلب ينقلبون وما يتفكرون على ما بني أمر دينهم وما يهد
راجعهون وعهن حكمهه العظهيم مسهئولون وال يقبهل مهنهم عهدل وال شهفاعة وال يهؤذن لههم فيعتهذرون آه ثهم آه مهن عظمههة 
أمر هللا وغفلة الناس وسكرهم يا قوم فو الذي أقهام العهرش علهى المهاء وخهرق الههواء وعلهق األرجهاء وأضهاء الضهياء 

العظمههى التههي مطويههة كههل المصههائب فيههها آال ألجلكههم وترحمههًا علههيكم واال بفضههل ربههي أنهها  مهها تحملههت هههذا الههبالء
عارفة بمواقع حكم حكم ربي وبالغة بما يريدني وان كنت مقصرًا ألدائهه فهي كهل المقامهات فهاعرفوا قهدر ههذه النعمهة 

عمهة مرادفهة بكهم مهن كهل جانهب العظمى التي قد أقبلت إليكم وال تعرضوا من حكم ربكم فان الحجة تامهة علهيكم والن
وبعههد هههذا مهها أرى لكههم غيههر إتيههان العههذاب بغتههة وأنههتم نههائمون وان تكونههوا فههي عههذاب ولكههن مهها تشههعرون أي عههذاب 
أعظم من ان هللا عز وجل قد اسهتدر حكهم وأنهتم ال تشهعرون وال تعقلهون فقهد تهم الحجهة علهيكم وقهام المحجهة عنهدكم 

م اسهمعوا نهدائي الهى قولهها فقهد تبهين الحهال بأحسهن المقهال لربهي العلهي المتعهال وأنتم عنه معرضون فها أنا ذا يا قهو 
في كتابه الكريم وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا قهرى ظهاهرة وقهدرنا فيهها السهير سهيروا فيهها ليهالي وأيامهًا آمنهين 

لظههاهرة بطهارتهههه عهههن كهههل فيظهههر لطالهههب الحهههق ومحهههبس خههالل الهههديار مهههن كهههالم هللا الملههك الجبهههار معرفهههة قريهههة ا
األغيهار وتزيينههه بحليههة األخيههار.... فههان هللا ال يههأمر بالسههير مههع مههن كههان فيههه بعضههًا مههن الههذر نقصههًا فالنههاجي مههن 
تمسهك بهههذا العههالم الربههاني والنههور الصههمداني وسههار معههه فههي عههوالم الغيبههة وظهههر لههه كنههوز المخفيههة مههن تعلههيم هههذا 

ك مههن تخلههف عنههه وتمسههك بمهها عنههده مههن العلههوم التههي ال يههدري مبناههها وال يعههرف العههالم النههاظر بنههور التوسههم والهالهه
مجريها مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعهها فهي السهماء تهؤتي أكلهها كهل حهين بهالذن ربهها وههذا األكهل 

بههه وحجابههه يجهري مههن عنههد هللا عهز وجههل مههن شهجرة طيبههة أصههلها ثابهت وهههذا الكلمههة اإلمهام عليههه السههالم والفهرع وبا
العالم الرباني والنور السبحاني الذي قلبه معلقة بالمأل األعلى وليس له مقصد إال وجه ربه العلهي فقهد اختصهر فهي 
هذا المقام وصف هذا العالم المفضال الذي بفقدانه ينهدم بنيان الحكمة وبكونه قد قام عالئهم اإلمامهة والواليهة التهي 

كتهب سهيدي وسهندي وكهفهي ومعتمهدي أعلهى هللا مقامهه فهي وصهف ههذا النههور قهد كهان هلل ولهم يكهن معهه شهريكا فقهد 
المتألق والضياء المشهرق وقهد كتبهت ههذه الفقيهرة فهي ورقهة فواجهب علهى طالهب الحهق فهي ههذا اليهوم العظمهى النظهرة 

يها العظمهى فيه واعلمهوا يها معشهر الشهيعة مهذهبي ومها اليهه مهربهي فهها أنها ذا قهد أخبهركم بمها اختهار سهببا لوقهوع البال
علي وتحملي وتجاوزي عنها وهواني بعد الذي جاهدت في سبيل ربي وأعرضت عن كهل مها سهواه فقهد أسهبقني ربهي 
بالعناية وأخرجني بفضله من ظلمهات الغوايهة لهه الشهكر شهكرًا شهكر الخالئهق طهرًا علهى ههذه النعمهة الجليلهة التهي ال 

مهن بيتهي مشهغولة بنفسهي مرهونهة بعملهي وقهد قهام القهوم  يتصور في اإلمكان أعلى منه فقد كنت مطروحة في زاوية
بهال سههبب وداعيهة باشههتعال نهائرة الفسههاد المسهتجنة فههي الرمهاد ودخلههوا بيتهي ونهبههوا بعضهًا مههن أمهوالي وجههروا أخههواتي 
المؤمنات الصادقات الى طهرف السهوق مكشهفات الوجهوه وزلزلهوا أركهان أطفهال الصهغير وأجهروا دمهع الصهالحين فقهد 

الغوغهاء والتعهرض للنسهاء يقولهون بعضهًا مهن األقاويهل  برهة من األيام وكهل مهن يسهأل مهنهم مها سهبب ههذهحبسوني 
الباطلة وينسجون خياالتهم العاطلة وينسبون الي فبعزة ربي انفطهرت السهماء وانشهقت االرض وتزلهزل الجبهال بعثهت 

 .(1)إليهم... الخ. )الرسالة طويلة لذلك نكتفي بهذا القدر(
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هــ 0620ي قسم من رسالة لها في جواب على اعتراضات المـال جـواد قزوينـي، كتبتهـا فـي سـنة وفيما يل
   -في كربالء:

بسههم هللا الههرحمن الههرحيم الحمههد هلل الههذي لههم يجعههل للخلههق علههى معرفههة نفسههه سههبيال وعههال بعّلههو ذاتيتههه عههن 
ألأل الهذي خلقهه هللا لنفسهه وطههره عهن وصف أهل اإلنشاء ألنه كان عليًا كبيرًا والصلوة والسهالم علهى الحجهاب المهت

داللهههة غيهههره وأرسهههله الهههى غيهههره وجعلهههه سهههراجًا منيهههرا وعلهههى ذوي القربهههى الهههذين قهههربهم هللا الهههى نفسهههه وقهههرن طهههاعتهم 
بطاعتهههه ومعصهههيتهم بمعصهههيته وعبههههر عهههن واليهههتهم بألوهيتههههه وجعلههههم للخلهههق دااًل ودلههههياًل وعلهههى شهههيعتهم وأبههههوابهم 

ارعين الى واليتهم والمقتفين ب ثارهم والهواقفين ببهابهم عبهاد مكرمهون الهذين كهانوا ألههل المتمحصين في طاعتهم والس
السههموات نجمهههًا مضهههيئًا وبههدرًا منيهههرًا خصوصههها علههى المقبهههل بكلهههه إلههيهم المقطهههع عمههها سههواهم والحامهههل ألمهههرهم سهههر 

ونهًا مخزونهًا ولعنهة هللا علهى األسرار ونور األنوار الذي قد كان في بحبوحة الجمال خلهق القهاف أي قهاف القلهب مكن
بغيهره كمها قهال الحجهة عجهل هللا فرجهه فهي تفسهيره فهال تيئسهوا باإلشهارة فهان الكلمهة مطههر عهن  من نظر الى جاللتهه

اإلشههارة ونفيههها وهههو هللا ربنهها قههد كههان علههى كههل شههيء شهههيدا وشههراء بههثمن بخههس ونسههى حظههه فصههار منكههرا مسههيئا 
 ....(1)ومذنبا غبيا

هــ فـي الـرد علـى اعتراضـات حـاجي محمـد كـريم خـان 0622ن رسالة لها كتبتها فـي سـنة والتالي جزًء م
   -كرماني على البابية الذي أصبح رئيسا لمذهب الشيخية بعد وفاة السيد كاظم الرشتي:

بسههم هللا الههرحمن الههرحيم وهههو العلههي العظههيم الحمههد هلل الههذي شهههد لنفسههه بنفسههه ان ال الههه إال هههو وتنههزه عههن 
ان ال الهههه إال ههههو وتعهههزز عهههن مقارنهههة آثهههاره بوصهههفه ولمسهههه ان ال الهههه إال ههههو وتكبهههر عهههن مماثلهههة أمثالهههه مجانسهههة 

بكينونهة ذاتهه ولبسهه ان ال الهه إال ههو ظهاهرًا بجهالل كينونيهة وغائبها بلطيهف اينونيتهه متجليهًا بكمهال كيفوفيتهه وباطنها 
دعات ال مهن مهادة فوقهها وأحهدث الموجهودات مهن غيهر بسر بينونينه أنشأ المخترعات ال من مثال قبلها وأوجد المبته

 شيء امّدها وأقضى المصنوعات من دون خلق اعّدها )الى قوله...(
أما بعد فيقول الساكن في الظل الظليهل والفهائز مهن عفهو ربهه المقبهل الشهارب مهن رشهحات السهيد النبيهل بهاب 

قين والتهههابعين الالحقهههين مهههن المجيبهههين لهههدعوة الهههداعي هللا المقهههدم القتيهههل بهههن الكربالئهههي تهههراب أقهههدام المهههؤمنين السهههاب
الفصيح والملبين لنداء المنادي من حول الضريح اني قد كنهت بعهد وفهات السهيد القمقهام وغيبهة ظاهريهة اإلمهام سهيد 
الشهيعة وإحهدى السهبعة مهن أصهحاب الكههف والهرقيم فهي بهاطن البهاطن او تأويهل كههف األنهام وابهى األيتهام أيتهام آل 

( المأمون مهن الهزوال والمهؤتمن مهن الخلهل القريهة للسهير الهى القهرى المباركهة فهي التأويهل والبهاطن والقريهة محمد)ص
المباركههة فهههي أبطهههن البهههواطن المنزههههة عههن مقارنهههة أبنهههاء الجهههنس والمقهههدس عههن تشهههاكل أفهههراد األنهههس موالنههها ومهههولى 

ار هللا برهانههه وأعلههى مقامههه علههى االرض األفههاخر واألعههاظم وال شههرف األديههان خيههر نههاظم السههيد كههاظم الرشههتي أنهه
المقدسة ذات القبة الحمراء ومدفن سيد الشهداء صلى هللا عليه ما دام جده أشرف األنبياء وأبيه زيهن األصهفياء مها 
ادري الههى أيههن الههى الجبريههة أم الههى القدريههة او الباالسههرية المفوضههة الدهريههة الههى ان مضههت مههن الزمههان برهههة ومههن 

در أربعهة أشههر وأيهام قليلهة نهادى منهاد مهن السهماء علهى اسهم قهائم مهن بيهاض الفهارس ارض ميمونهة الدهر هنيئهة بقه
معههدن االطيههاب ومهههوى األفئههدة واأللبههاب مههوطن فههاتح األبههواب ومسههقط رأس أشههرف األصههحاب سههلمان المحمههدي 

ن الحهق فهي الثريها لناولتهه صلى هللا عليه وكفى لهذه االرض الطيبة فخرا قول رسول هللا صلى هللا عليه وآلهه لهو كها
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أيدي رجال من الفارس نقلته بالمعنى وقول اإلمام عليه السهالم فهي والدة جهده )ص( كشهف الغطهاء مهن عهين آمنهة 
سههالم هللا عليههها حتههى رأت قصههور الشههام وبيههاض الفههارس الههخ وجههاء بكتههاب جديههد وقلههب كأنههه زبههر حديههد وصههحيفة 

المئههه رب مههها سهههمعت إذن وال رأت عهههين وطالعهههت منهههها أوراقههها  مكنونهههة ورسهههائل مشهههحونة مهههن ام المطالهههب واصهههل
وتصحفت أرقاما طار لبي وتحيهر قلبهي مهن بيهان تلهك المقامهات العاليهة والمراتهب السهامية ظههر عنهدي ظههورًا كأنهه 
أتاني بكل معجزة من معاجز األنبياء فالتزمهت بهالقبول واإلذعهان واإلقهرار... قهال الخهان بعهد خطبتهه وإظههار نكبتهه 
يقههول العبههد األثههيم والفههاني الههرميم كههريم بههن إبههراهيم الههخ أقههول قههد خاصههم نفسههه فههي أول كالمههه حيههث وصههف نفسههه 
بالرميم الذي ههو الميهت المشهرف علهى االنعهدام واالضهمحالل بعهد األُيهم الهامهًا مهن هللا العلهي العظهيم الن االسهماء 

ء أمهها األصههيم فهههو البههالغ فههي األثههم بحيههث صههار تنههزل مههن السههماء علههى مهها نههص عليههه األوصههياء مههن خههاتم األنبيهها
مصههداقًا لقولههه تعههالى مههن كسههب سههيئة وأحاطههت بههه خطيئههة ولههذا مهها وصههف سههبحانه بهههذا الوصههف اال الههذي غلبههت 
نقطههة سهههوداه علهههى نقطهههة بيضهههاه وانقلهههب عقلهههه بالشههيطنة والنكهههراء وتحمهههل لجميهههع ظههههورات المنكهههر والفحشهههاء مثهههل 

بنمههيم منههاع للخيههر معتههد أثههيم عتههل بعههد ذلههك  مشههاءوال تطههع كههل حههالف مهههين همههاز الفرعههون وأمثالههه قههال سههبحانه 
زنهيم ان كهان ذا مهال وبنهين انظهر ايههها العاقهل فهي معهاني تلهك الكلمههات المباركهات ومطابقتهها للمقصهود وقهال الههذين 

ان شهجرة الزقهوم طعهام يكذبون بيوم الدين وما يكذب بها اال كل معتد أثيم وقال تعالى كل كفهار أثهيم وقهال سهبحانه 
األثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاغتلوه الى سواء الجحيم صلوه ثم صبوا فوق رأسهه مهن عهذاب 
الحميم ذق انك أنت العزيز الكريم الطعام في التأويهل ههو العلهم كمها قهال عليهه السهالم فلينظهر االنسهان الهى طعامهه 

زقههوم التهههي تخههرج فههي أصههل الجحههيم طلعههها كأنههه رؤوس الشههياطين طعهههام أي الههى علمههه عمههن يأخههذ فههان شههجرة ال
األثيم.... هذا وصفه باألثيم فبهذا المعنى الهرميم لهيس المهراد منهه مها يفهمهه العهوام كمها ههو ظهاهر قولهه تعهالى مهن 

منههه يحيههي العظههام وهههي رمههيم ولههيس ايضهها مههراده مراعههاة السههجع والههوزن فقههط الن مقامههه أجههل مههن هههذا بههل المههراد 
التأويل وخالف الظاهر فالمقصود من هذا الوصف أما الجههل او سهلب اإليمهان والكفهر كمها فهي القهرآن واألحاديهث 
وكلمات العارفين كقولهه تعهالى ليهلهك مهن هلهك عهن بينهة ويحيهى مهن حهي عهن بينهه أي ليجههل الجاههل عهن بصهيرة 

م عليههه حتهى يميهز الخبيهث مههن الطيهب أفمهن كههان ولهيعلم العهالم عهن بصههيرة مها كهان هللا ليهذر المههؤمنين علهى مها أنهت
ميتها أي جهاهاًل وجعلنها لهه نهورا أي علمها يمشهي بهين النهاس كمهن مثلهه فهي الظلمهات مهن الجههات لهيس بخهارج منههها 
وال أظن أحدًا بشهك فيمها ذكهر وأيضهًا المهوت لهه اطالقهان علهى الظهاهر مهوت ههو الخيهر والنهور وههو مالقهات الهرب 

اآلنيههة وقطههع العالئههق وكشههف الحقههايق فههالحيوة المقابههل لهههذا المعنههى هههو لالدبههار والبعههد مههن سههبحانه وانههدكاك جبههل 
الجبار والتحجب عن تجلياته واإلشارة الى هذا المعنى من المهوت فهي قولهه تعهالى غيهر مهرة فتمنهوا المهوت ان كنهتم 

ذا اتهى سهبحانه بهالتنكير ومهوت صادقين وبهذا المعنى من الحيوة في التأويل ولتجهدنهم احهرس النهاس علهى حيهوة وله
ههو الظلمهة واإلعههراض عهن المبههدء الحهق كمها أشههرنا اليهه والجهههل واإلنكهار وكهل مهها يحصهل مههن االدبهار فههالرميم ال 
يطلهق اال فههي ههذا المعنههى مههن المهوت... فههالرميم ال يسههتعمل اال فهي هههذا المعنههى األخيهر كمهها قههال تعهالى فههي مقههام 

ارسهلنا علهيهم الهريح العظهيم مها نهذر مهن شهيء انهت عليهه اال جعلتهه كهالرميم فهاهلل إظهار نكال والبطش في عهاد اذا 
سههبحانه اجههرى علههى لسههان الخههان لمهها قلنهها ان االسههماء تنههزل واالسههم صههفة الشههيء ربمهها يقههال ال بههأس فههي اسههتعمال 

ر فيهه سههل قهال الخهان هذه وأمثالها في مقام االنكسهار واالنفعهال مهن المبالغهة فهي أثهم منكهر بقرينهة قولهه أثهيم واألمه
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ان الباعهث علههى تحريههر هههذه الرقههوم المسههطرات الههى قولههه ورفهع غائلههة قههوم مههن المبتههدعين الههذين ظهههروا فههي إحههدى 
وسهتين مههن الثالثهة عشههر مههن المهأتين مههن هجههرة خهاتم النبيههين)ص( الههخ أقهول اعلههم ان السههيد البهاب صههلى هللا عليههه 

البيههان بحيههث مهها بقههى الحههد عههذر مههن العههوام والخههواص وسههائر أفههراد  لمهها ان شههيد أركههان اإليمههان واتقنههها بواضههحات
االنسان )الى قوله( فقد وصف السيد الباب صلى هللا عليه على مها القهى عليهه مهن إمامهة ال يسهبق لهه بهالقول وههو 

بههي بهأمره يعمهل ههذا الرسههل بأوصهاف المهؤمن الههذي ذكرهها اإلمهام علهي بههن أبهي طالهب عليههه السهالم لهمهام رواء الكل
( صهفات البهاب األعظهم ان يكهون مهن 1وجمعها بكلمات مختصرة يفهمها كل احد مهن العهوام والخهواص قهال )ص 

أشهرف األنسههاب وسهاللة االنجههاب حتههى ال يقهول احههد لههو لهم يكههن مههن ههذا النسههب لكههان أحسهن وأولههى وان ال يكههون 
صههل وال الكوسههج وغيرههها مههن األوصههاف فههي أعضههائه زيههادة الن الزيههادة نقههص وال نقصههًا مثههل العمههى وال العههرج واال

الذميمة والصفات اللدنيهة ألنهها مهن دنهاءة الفطهرة وتغييهر الخلقهة وان ال يكهون قصهيرًا وال طهوياًل مفرطهًا وال قبهيح وال 
يعرف بصدور المعصهية مهن الصهغيرة والكبيهرة وان يكهون أحسهن النهاس خلقهًا كمها ههو أحسهنهم خلقها )... الهى قولهه 

ومهها أظههن ان جنههاب الخههان ينكههر كههون مشهههد الشههيعة يههوم الجمههع ومحههل جمههع الجوامههع ومحههل بعههد شههرح وتفصههيل( 
ظههههور العالمهههات وبهههروز اآليهههات فالفرقهههان النهههازل فهههي يهههوم الجمهههع ههههو الفرقهههان النهههازل المهههر الشهههيعة والهههركن الرابهههع 

يههك الكتههاب بههالحق واطالقههه علههى القههرآن المعههروف الشههتماله عليههه فههي التأويههل والبههاطن وعههن قولههه تعههالى نههزل عل
مصدقًا لما بين يديه وانزل التوراة واإلنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان )الخ( ان قلهت ان المهراد مهن الفرقهان 
هو الكتاب فقد افتريت بربك وأنزلت كالمه عن الفصاحة وابالغهه للقهول بهالتكرار مهن غيهر وجهه وان قلهت انهه غيهره 

)ع( الكتههاب هههو الجمههل منههه والفرقههان هههو المفصههل بالنسههبة الههى ذلههك الوقههت فقههد ثبههت المطلههوب وأمهها قههول الصههادق
حيههث مهها كههان الفرقههان ظههاهرًا وبالنسههبة الههى حههال السههائل حيههث مهها كههان عارفههًا الن القههرآن باعتبههار األشههخاص ذو 

منهه جلهود حاالت ثلث االول انهه متشهابه كهل كمها قهال تعهالى هللا ينهزل أحسهن الحهديث كتابهًا متشهابها مثهاني تقشهعر 
الههذين يخشههون ربهههم الههخ هههذا بالنسههبة الههى الههذين أنكههروا الواليههة وأعرضههوا عههن اآلخههرة كمهها أخبههر هللا سههبحانه عههنهم 
بقولههه الحههق وكالمههه الصههدق واذا قرئههت القههرآن جعلنهها بينههك وبههين الههذين ال يؤمنههون بههاآلخرة حجابههًا مسههتورا وجعلنهها 

ال يفهمهههون منهههه شهههيئا ال ظهههاهرا وال باطنههها الثانيهههة بعضهههه متشهههابه علهههى قلهههوبهم أكنهههة ان يفقههههوه وفهههي آذانههههم وقهههرا فههه
وبعضه مفصلة محكم كما قال تعالى منه آيهات محكمهات ههن أم الكتهاب واخهر متشهابهات وههذا بالنسهبة الهى الهذين 
خمههدوا وانجمههدوا واقتصههروا علههى الظههاهر والقشههر كمهها أشههار إلههيهم سههبحانه فههي قولههه مههثلهم كمثههل الههذي اسههتوقد نههارًا 
كلما أضاءت ما حولهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا الخ الثالثة محكم كله ومفصل جله كما قهال سهبحانه تنزيهل 
مههن الههرحمن الههرحيم كتههاب فصههلت آياتههه قرآنههًا عربيهها لقههوم يعلمههون يعنههي جميههع آياتههه لشههأن إفههادة الجمههع المضههاف 

خبيههر هههذا بالنسههبة الههى األشههخاص الههذين رقههوا  العمههوم وقولههه تعههالى كتههاب أحكمههت آياتههه ثههم فصههلت مههن لههدن حكههيم
االحجهاب وخرقههوا األسههباب ووصههلوا بمقهام فصههل الخطههاب وميههزوا البيهت مههن البههاب ودخلههوا البيهوت مههن أبوابههها كمهها 
قههال تعههالى لههيس البههر ان تههأتوا البيههوت مههن ظهورههها ولكههن البههر مههن اتقههى وآتههوا البيههوت مههن أبوابههها أصههحاب التوسههم 

قهع النهور وبيهت الظههور أفمهن جعلنها لهه نهورًا يمشهي بهه فهي النهاس كمهن مثلهه فهي الظلمهات لهيس وأربهاب التفهرس موا
بالنسهبة الهى الحالهة الثانيهة ال األولهى وال الثالثهة الن فهي الحالهة األولهى كلهه مجمهل وفهي  1بخارج منها فقول اإلمام 

يهدعون مقهام العهارفين الكهاملين والبهالغين الحالة الثالثة كلهه محكهم مفصهل فهال معنهى للتفريهق فهان كالمنها مهع الهذين 
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الواصههلين ويحسههبون أنفسهههم مههن أصههحاب الرتبههة الثالثههة فيلههزم مهها قلنهها وورد مهها ذكرنهها مههن التكههرار والعبههث والزيههادة 
كمها فهي آخهر إرشهاد  1ونقصان في الفصاحة والبالغة اال ان يقول اني عوام قشري فال كالم معه وغفل عن قولهه 

أصههعب مهها يكههون علههى النههاس او العلمههاء فههي تعلههيم القههرآن الجديههد النههه يخههالف فيههه التههأليف هههو المفيههد معنههاه ان 
كمههها فهههي الينبهههوع والبصهههائر واالكمهههال وكتهههاب غيبهههة البحهههار وغيبهههة الشهههيخ البهههاب)ص(  1والترديهههد منهههى وعهههن قولهههه 

إطهالق القهائم علهى غيهر  وغيرهما يأتي القائم بأمر جديد وكتاب جديد وسنة جديدة وقضاء جديد على العهرب شهديد
موالنها اإلمهام محمههد بهن الحسههن)ع( كثيهر فهي األخبههار منهها يقههوم القهائم بخراسهان وقههائم منها بجههيالن وفهي قولههه )ع( 
على العرب شديد يعني ألهل العربية والقواعد المعروفة إيماء بان ذلك الكتاب على خهالف مها عنهدهم مهن التهأليف 

 ....(9)وهو مؤيدا للحديث المقدم
 -وفي رسالة لها الى البابيين ضعاف االيمان بعد مهاجرتها من كربالء، قالت:

بسم هللا الرحمن الرحيم بسمه العلهي األعلهى أحمهدك يها مهن لهك الجهود والبههاء والعظمهة والثنهاء بقهدرتك تفعهل 
ألعلههى بههال مهها تشههاء بههال شههاء وبابههداعك يظهههر شههّر اإلنشههاء فقههد فتحههت بابههًا مههن عههالم العمههاء وظهههرت كينونتههك ا

كيفوفة قبلها مستدال بنفسها على نفسهها لينجهذب الحقهائق الهى سهاحة عهزك األعلهى ويظههر رمهزك المعمهى والصهلوة 
الذي ال غاية لها على الذي اصطفيته في يوم اإلنشاء حين لم يك شيئًا مذكورًا والسهالم علهى الطهائر المرفهرف فهي 

ر بهه آيهات السهماء فهي جهّو الههواء وعلهى بروقاتهه الالمعهة وقوائمهه عالم العماء والبارق بنوره آفاق السهماء الهذي ظهه
السهاطعة ورموزاتههه الكاشههفة وجههواهره المتأللئههة مههن عههالم البههاء وعلههى الداللههة العامههة والكلمههة التامههة الورقههة المباركههة 

شهارات وال يصهيبهم من الشجرة البيضهاء والتحيهة والكرامهة المنجذبهة الهى دار المقامهة التهي ال يمهس بأهلهها لغهوب اإل
تعههوب الههدالالت علههى الههداخلين فههي لجههة االحديههة والمطهههرين دار هللا عههن إشههارات النفسههانية الورقههات النازلههة مهههن 
شهجرة الثنهاء والمحتهرقين بنهار البيضهاء والمتأللئهين بنهور الصهفراء والمنغمسهين فهي طمطهام الحمهراء والمترفهرفين فههي 

م األعلهى الخاشهعين الهذين ال تسهمع مهنهم حرمهة وال همسهًا ولعنهة هللا علهى كثيهب الخضهراء والمتقلبهين بهين يهدي ربهه
الذين غيروا فطرة هللا وبدلوا نعمته واعرضوا عن اآلية البديعهة المتجليهة المترفرفهة فهي عهالم العمهاء المعلقهة فهي جهو 

ة البديعهة بهدماء أنفسهكم فانهها الهواء متشهقة منادية بان الملك هلل العلي األعلهى يها أيهها العهالء ال تصهبغوا ههذه اآليه
آيههة هللا األعلههى وال تطرحوههها فههي مقههام الههذي ال يليههق بشههأنها مههن قوابههل اإلمكانيههة ومقامههات الظلمانيههة وال تهلكوههها 
باإلشههارات النفسههانية وال تحبسههوها فههي بيههوت الطبعانيههة بههل انظههروا اليههها بعينههها فانههها منزهههة عههن االقتههران وطلعتههها 

وليطلهع لهو شهاء مهن حقهايقكم فهي كهل آن بسهر التبيهان وال تقفلهوا عهن نهدائها بالعيهان وال تحرمهوا عارية عهن اإلمكهان 
أنفسكم من فيضها فانها ال تعطيل لها فهي كهل مكهان ويسهتدل بنفسهها الهى البيهان ايهاكم يها مهأل األنهوار فهان الشهمس 

البيهان وأولهي األفئهدة واإليقهان ويها أههل والقمر بحسبان ويدور اإلمكان ويخرج ما في االضغان بسّر األكوان يا أههل 
اللباب المتميز بين الماء والتراب الذين لشأنهم تسمية االنسان اسمعوا نداء هذه االقلهة ممها يحصهى مهن أفهق البيهان 
وقوموا وانتبهوا من نهوم الغفلهة فهاني أرى كلكهم سهكران وغهافلون عهن عظمهة حكهم هللا العلهي السهبحان وسهابحون فهي 

ن وناظرون الى وجه قبيحة كدرة ومعرضون عن خيرات الحسان وشهاربون مهن مهاء متعفنهة فهي دار طمطام الخسرا
النيهههران اسهههمعوا نهههدائي وتهههذكروا وتفكهههروا واتبعهههوا احسهههن مههها انهههزل إلهههيكم فهههان ههههذا وهللا ههههو الميهههزان الهههذي بهههه يمتهههاز 

عبهههدوها وأنهههابوا الهههى هللا فبشهههر االنسهههان عهههن غيهههر االنسهههان كمههها نبهههه الهههرب السهههبحان والهههذين اجتنبهههوا الطهههاغوت ان ي
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عبهههادي الهههذين يسهههمعون القهههول فيتبعهههون أحسهههنه فقهههد سهههمعت بعضهههًا مهههن األقاويهههل مهههن الهههذين يسهههمعون أنفسههههم مهههن 
المؤمنين ب يات البدع والمصدقين لحكم هللا الجليل ولقد أعجبني أمرهم وحيرتني مها عليهه حكمههم بلهى ههذه سهنة هللا 

د ولههن تجههد لسههنة هللا تبههديال بههان بههاب االمتحههان مفتههوح للمههدعين وحجههاب التههي قههد خلههت مههن قبههل ويجههري مههن بعهه
االفتتان مرفوع للمسهلمين آلهم أحسهب النهاس ان يتركهوا ان يقولهوا آمنها وههم ال يفتنهون فقهد أرى بفضهل ربهي ان الهذين 

فهي مقهامهم  دخلوا أنفسهم بتسميتهم من المصدقين بأمر رب العالمين قد خرجوا عن الدين فقد اسهمع مهن كهل مهنهم
نههدائهم باإلنكههار وضههجيج صههوتهم بههالفرار اال ان الحكههم هلل الواحههد القهههار فههبعض مههنهم صههائحون بههان اآليههة التههي 
يدعو جناب نور األنوار ذكر هللا العلي األعلى تعالى ذكهره قهد كهان عنهدنا مشههودا وموجهودا وبعهض مهنهم يخهافون 

ربههم علهى مهنهج الهذي أمهرهم بهل متشهبثون بههواء أنفسههم  عن غير ربهم ويبخلون من نفوسهم ويجاهدون في سبيل
ومها يعهدهم الشهيطان اال غهرورًا وبعهض مهنهم يغتهابون إخهوانهم ويعرضهون مهنهم ويفتهرون علهيهم وهكهذا ان االنسهان 
أشرف من تعداد شئونات الناقصة وبيان آراء الفاسدة ربهي شهاهد علهى انهي مسهتغن عهنهم بفضهل ربهي وشهأني أرفهع 

ههم وههذا االعتنهاء نشهأ مهن عنايهة هللا للضهعفاء واال ههم مها يسهمعون سهواء علهيهم ادعوتمهوهم أم أنهتم عن التعهرض ب
صامتون فقد تمسكوا بصور الناشئة فهي عهالم الخيهال وسهموها آيهات الجهالل بعهد الهذي نهزل أمهر هللا وبهرز حكهم هللا 

 (2)وتجلى آيته البديعة من آفاق العماء وينادي الخلق الى بابه الرجعى...
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 رسالة محمد مصطفى البغدادي
 

تعتبر هذه الرسالة التي كتبت في بداية القرن العشرين، بطلب من العالمة الكبير ميرزا أبو الفضائل، 
القرن التاسع عشر الميالدي، وبداية من الوثائق النادرة عن بداية فترة ظهور البابية في ايران في منتصف 

اعتناق الطاهرة )قّرة العين( لها، وكاتب هذه الرسالة هو السيد محمد مصطفى البغدادي ابن الشيخ محمد 
شبل )أحد كبار شيوخ الدين االسالمي في بغداد(، وهو الذي سكنت الطاهرة وصحبها في بيته في بغداد ألكثر 

من كربالء. ولقد اعتنق السيد محمد مصطفى ووالده البابية منذ بداية من شهرين تقريبا في أول وصولها 
ظهورها، ثم اعتنق البهائية بعد ذلك، وأصبح فيما بعد من كبار شخصياتها. وهو يوثق في رسالته هنا بداية 
حصول تلك األحداث، باعتباره شاهد عيان. كان يافعا صغير السن عندما صاحب الطاهرة مع والده في سفرها 
الذي استمر عدة شهور من بغداد الى قزوين. وتكمن أهمية هذه الرسالة، أن الكاتب لم يسمعها من شخ  
آخر، بل كان مع والده من المشاركين في صنع أحداثها. لذلك يمكن اعتبارها وثيقة مهمة تكشف مجريات 

 وحقاق ما حدث في تلك الفترة من التاريخ.
فّضل المجاهدين على القاعدين وهداهم سبيله األقوم المبين وأمرهم في  هو هللا تعالى شأنه الحمد هلل الذي

التوراة واإلنجيل بأن يسهروا حتى يفوزوا بلقاء الرب الجليل آتيا على سحاب العلم والعرفان بقوات االستقامة 
 والمجد األثيل:

ان أحرر ترجمة شخصي  األفاضل أمرني (1))أما بعد( فال يخفى على األخوان المحترمين إن أعلم العلماء
ونسبي وكيفية تصديقي بظهور البهاء جل شأنه واإلبانة على الوقائع التي شهدناها ورأيناها من أول ظهور 

 المبشر األعلى الى يومنا هذا على سبيل اإلجمال فنقول وعلى هللا االتكال..
ل بن السيد شريف ان اسم العبد محمد مصطفى بن الشيخ محمد شبل بن السّيد درويش بن السيد شب

الملقب بالكاظمي الكوفي األصل وان والدي الشيخ محمد المذكور قطن بغداد في سنة ثالث وأربعين بعد 
المائتين واأللف هجرية وكان أحد تالميذ حضرة السّيد كاظم الرشتي عليه بهاء هللا وصار وكيله في بغداد يعّلم 

لقة بالبشارات التي ذكرها حضرة )الشيخ احمد االحسائي والسيد التعاليم في الحكمة اإللهية ويحل المسائل المتع
كاظم الرشتي( عن ظهور )المبشر األعلى( وظهور )الروح في الملكوت األبهى( الى ان صعد حضرة السيد الى 

فحزن جميع االحباء في بغداد وضواحيها على فراق  (2)دار البقاء سنة ألف ومائتين وثمان وخمسين الهجرية
لمرحوم ولكنهم لبثوا مترقبين ظهور الموعود ساهرين لذلك حتى يفوزوا بشرف لقائه. وبينما هم كذلك واذا السيد ا

بحضرة الرسول )مال علي البسطامي( قد حضر في سنة ألف ومائتين وستين الهجرية الى الكوفة ونشر فيها 
لعلماء في نجف وكربالء وقاموا الكتب والصحائف واأللواح بين العلماء وكان من أجل ذلك ان اضطرب فريق ا

وقعدوا وصاحوا وناحوا وكذبوا وجحدوا الى ان وافقتهم الحكومة مالحظة لمقتضى السياسة خوفا من حدوث فتنة 
وسجنوا الرسول وأخذوا منه الكتب واأللواح وأرسلوه الى مركز الوالية )بغداد( وكان الوالي وقتئذ نجيب باشا الذي 

تين وسبع وخمسين إسالمية، ولما حضر الرسول في بغداد سجنه الوالي ووضع الكتب فتح كربالء سنة ألف ومائ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 127 

والرسائل في المجلس وكان والدي الشيخ محمد يزور الرسول في السجن كل يوم ويسمع منه كالم هللا الى مدة 
ملتهم جناب الشيخ وفي هذه المدة الوجيزة آمن كثير من الناس من ج (3)ثالثة شهور وهو يبّلغ ما يسمعه للمقبلين

بشير النجفي وهو من المجتهدين في العلم وعمره خمس وسبعون سنة. والشيخ سلطان الكربالئي وجماعة معه 
في كربالء والسيد محمد جعفر والسيد حسن جعفر والسيد علي بشر وجماعة معه في قصبة الكاظمية والشيخ 

جماعة معهم من أهل القرى مثل الشيخ عباس محمد شبل والسيد محسن الكاظمي والشيخ صالح الكريماوي و 
ومال محمود وعبد الهادي ومهدي وكثير معهم فلما رأت الحكومة ان األمر يرتفع يوما فيوما أمر الوالي المذكور 
نجيب باشا العلماء بالحضور الى بغداد من كل الجهات فحضر من نجف الشيخ نجف ابن الشيخ جعفر والشيخ 

إبراهيم القزويني. ومن الكاظمية الشيخ محمد حسن يس والشيخ حسن أسد هللا. ومن  موسى. ومن كربالء السيد
بغداد السيد محمد اآللوسي والسيد علي نقيب األشراف ومحمد أمين الواعك والشيخ محمد سعيد المفتي للشافعية، 

أن الوالي يريد ان يعمل ، فأبى وخرج من بغداد متنكرًا ألنه علم ب(4)وغيرهم.. وطلبوا حضور الوالد الشيخ محمد
استشهادا في رّد أمر مالك يوم المعاد وأحضروا الرسول في ذلك المجلس المهول وسألوه عن صاحب األمر 
فأجاب )بأن الروح الحق المنتظر قد ظهر وانه هو الموعود في صحف هللا وكتبه( وتال عليهم بعض اآليات 

وقاموا باإلنكار واعترضوا باالستكبار وأجمعوا على التكفير  والمناجاة ودعاهم الى اإليمان. فعظم عليهم األمر
وحكموا على الرسول باإلعدام والتدمير وانفض المجلس المشئوم ورفع الوالي صورة ما قرروا الى اآلستانة وصدر 
اد األمر من الدولة بالرسال الرسول مكباًل مع الكتب الى اآلستانة فبعد أن أكمل الرسول ستة أشهر في سجن بغد

ُوّجه الى العاصمة )األستانة( مخفورًا عن طريق الموصل واشتهر األمر في الموصل. ولما بارح الموصل انقطع 
خبره ولما سكنت فتنة العلماء رجع الوالد من كربالء الى بغداد وبقي يبشر الناس بالحكمة بظهور المبشر األعلى 

إليمان قاصدين زيارة األعلى، ولكنهم بعدما وصلوا مدة سنة واحدة ثم توجه الى ايران ومعه جماعة من أهل ا
اصفهان لم يفوزوا بلقائه ألن دولة ايران أرسلت حضرته الى )ماكو( فلما علموا بذلك توجه الوالد مع البعض 
منهم الى مشهد خراسان ورجع اآلخرون الى بغداد وأقام الوالد مع رفقائه في المشهد المذكور، وكان هناك حضرة 

مد علي( المازندراني الملقب )بالقّدوس( وهم مبتهجون مسرورون بذكر هللا وظهور ملكوته مدة سبعة )ميرزا مح
أشهر ثم رجعوا الى بغداد وبقي حضرة القدوس في ايران يبّلغ أمر هللا وجناب الوالد يبّلغ األمر في بغداد 

لسيدة قرة العين( الى الكوفة وضواحيها الى سنة ثالث وستين بعد المائتين واأللف اإلسالمية. فحضرت )ا
وكربالء وكانت طلقة اللسان عذبة البيان ثابتة الجنان ذات فضل وكمال متذكرة بذكر هللا منادية بين الخاص 
والعام "قد ظهر الموعود ونزل الرب الودود" وصدعت بأمر الرب العلي األعلى وناظرت العلماء والعرفاء وهي 

حضرة األعلى )كتاب شرح الكوثر( الى ان اضطرت العلماء الى الشكوى لدى  تبين وتبرهن وتقرأ عليهم من آيات
الحكومة فأرسلت الحكومة السيدة الى بغداد ونزلت في بيت والدي الشيخ محمد وكان معها بعض العلماء 

بى المؤمنين من جملتهم جناب المال إبراهيم المحالتي وجناب الشيخ صالح الكريمي وجناب السيد احمد اليزدي أ
السيد حسين كاتب الوحي وجناب السيد محمد الكلبايكاني وجناب الشيخ سلطان الكربالئي. وبعض القانتات وهن 
السيدة والدة باب الباب وشقيقته الموجودة اآلن في بشرويه من خراسان والقانتة ضلع ميرزا هادي النهري ووالدته 

ن حضرة الطاهرة قرة العين الجواب. الى ان صدر واجتمع الناس وسألوا مسائل متفرقة من الكتاب وسمعوا م
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األمر من الحكومة ان تكون حضرة الطاهرة في بيت المفتي السيد محمد األلوسي، فحضرت الى بيته وناظرته 
وأفحمته بالدليل والبرهان وأظهر اإلذعان واجتمع الناس في بيت الوالد الشيخ محمد شبل وأحيانا تشّرف الطاهرة 

نتان من القانتات ومعهن ناظر من قبل المفتي ويجتمع الخاص والعام من االحباء الكرام وأظهرت البيت ومعها اث
سر الظهور وأعلنت نسخ التقليد المهجور وبينت تجديد الشريعة اإللهية بشريعة البيان وكانت في مجلس األحباء 

ألحباء لما شهدوا نسخ ما مكشوفة الوجه ولكن في مجلس األغيار تكلمهم من خلف حجاب وقد تزلزل بعض ا
كانوا عليه وأكثرهم استقاموا واعتقدوا بأن هللا يفعل ما يشاء والبعض من قصبة الكاظمية تزلزلوا وهم السيد محمد 
جعفر والسيد حسن جعفر والسيد علي بشر والسيد طه وكاظم الصوفي وقالوا انهم مؤمنون بحضرة األعلى الذي 

م هو ذكر هللا وان حضرته لم ينسخ  الشرع العتيق ولم يجدد أمرًا بل زاد في األحكام وأكد في الصالة والصيام وحرق
الدخان وان السيدة قرة العين تجاوزت الحد ونسخت الشريعة التي ورثناها عن األب والجد بدون أمر من حضرة 

مها الى )ماكو( وتشرفت بحضور العلي األعل ى وكان حاملها األعلى وكتب أعلمهم السيد علي بشر عريضة قدق
رجال يدعى )نوروز علي( كان خادمًا للسيد كاظم الرشتي، فنزل لوح بليغ في جواب تلك العريضة، ورجع به 
نوروز علي الى قصبة الكاظمية وسّلمه للسيد علي بشر ورفقائه وتوجه من بغداد الوالد واألحباء الثابتون 

وقرأوا اللوح المبارك عالنية وفيه بيانات مباركة  واجتمعوا في مجلس واحد يضم ما ينوف عن السبعين شخصاً 
وآيات واضحة الى ان وصل البيان الى قوله تعالى مخاطبًا للسائل بشر المتزلزل )وأما ما سألت عن المرأة التي 
زكت نفسها وآثرت فيها الكلمة التي انقادت األمور لها فالنها امرأة صّديقة عالمة عاملة طاهرة. وال ترد الطاهرة 

ي حكمها ألنها أدرى بمواقع األمر من غيرها وليس لك إال إتباعها ألنك لن تقدر ان تطلع بحقيقة شأنها( الى ف
آخر اللوح. فلما سمعه الثابتون فرحوا وحمدوا هللا على ما هداهم والمتزلزلون إرتّدوا على أعقابهم وكفروا بما آمنوا 

شر األمر في بغداد كتبوا الى اآلستانة عن تفصيل حال ألن تجديد الحدود شق عليهم. والحاصل أنه لما انت
حضرة الطاهرة وإنها تطلب المباهلة مع علماء العراق، فصدرت اإلرادة من الدولة بتوجيهها الى ايران مع من 
يريد أن يتبعها من العرب والعجم وأمرت الدولة بأن )قرة العين( عليها ان تعمل المباهلة مع علماء ايران في 

وعينت الحكومة محمد آقا ياور نجيب باشا رفيقا يكون بمعية حضرتها الى حدود ايران )قصبة خانقين(  بالدهم
ولما وصلنا الحدود إستأذن الياور في الرجوع وقد إنجذب الى المحبة والتصديق من حسن البيان واستقامة 

حباء. ان حضرة الطاهرة توجهت من الطاهرة بالظهار الدليل والبرهان ورجع باكيًا خاضعًا متأسفًا على فراق األ
خانقين الى )كرمنشاه( ومعها من العلماء المذكورين الشيخ صالح الكريمي والشيخ محمد شبل والشيخ سلطان 
الكربالئي. ومن السادات السيد احمد اليزدي والسيد محمد البايكاني والسيد محسن الكاظمي ومال إبراهيم 

ن األحباء األعراب حتى وصلنا الى قصبة )كرند( فبقيت حضرتها ثالثة المحالتي ومعهم نحو ثالثين رجال م
أيام في تلك القصبة تبلغ األمر عالنية لجميع األهالي وقد حضر الخوانين الرؤساء وأظهروا التصديق والتسليم 

ا وتحت وعملوا الضيافات وذبحوا األغنام وأظهروا الخضوع واالحترام وعرضوا على السيدة ان يكونوا في خدمته
أمرها وانهم اثنا عشر ألفًا ينتظرون األمر فباركتهم وأمرتهم بالرجوع وتوجهت الى كرمنشاه ولما وصلتها أمرت 
بالنزول في ثالث حارات )إحداها( لحضرتها والقانتات وبعض العلماء )والثانية( لعموم األحباء )والثالثة( للتبليغ 

في اليوم الثاني فتحوا الحارة العامة للناس وحضر أكابر البالد ولكافة الناس وصار الحال على حسب ما أمرت و 
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وأمراؤهم وخوانينهم وتّجارهم حتى ضاقت الدار مع إتساعها وقام الشيخ صالح الكريمي يتلو عليهم )شرح الكوثر( 
سلطان  وعن يمينه الشيخ محمد شبل ومال إبراهيم المحالتي ُيترجمان للناس العربية الى الفارسية وكذلك الشيخ

يترجم ايضا والعلماء يجادلون ويسمعون الجواب وقد حضرت نساء األمراء من جملتهنق حرم األمير والي 
كرمنشاه وكلهن تشرفن بحضور الطاهرة وهي تقرأ عليهن آيات الحق وتبين أسرار اآليات ثم في الليل يحضر 

بيانها ويخرجون متحيرين وبعضهم  بعض العلماء والخوانين ويقابلون حضرتها من وراء الحجاب ويستمعون 
منجذبين الى ان قابل الوالي )الشهير باألمير( حضرتها وتكلمت وأثبتت األمر فأظهر التصديق وكذلك ضلعه 
وجميع أهل بيته أظهروا اإليمان والمحبة وكان في كل يوم يكثر االزدحام الى ان تضيق الحارات بالناس 

الثالثة من انتصاف الليل ونحن "معشر أحباء العرب جميعًا" واقفون خصوصًا ما بين وقت العصر الى الساعة 
للخدمة وأحباء العجم قائمون بالتقرير والترجمة وفي كل يوم ترد المسائل المتعددة من العلماء وعامة الناس 

 وطلبوا )وحضرة الطاهرة( تحرر األجوبة بالسرعة الى ان قامت العلماء على مجتهدهم العالم الشهير آقا عبد هللا
منه إجابة الطاهرة وإفحامها وردعها فتكلم آقا عبد هللا المذكور مع الوالي األمير وطالبه بالخراجها ومن معها من 
البلدة فوعده األمير بمخابرتها وأخذ نتيجة أمرها. وطلب األمير مقابلة حضرة الطاهرة، فتوجهت الى قصره وفي 

لشيخ سلطان الكربالئي وبعض القانتات ولما حضر المجلس خدمتها حضرة مال إبراهيم المحالتي وجناب ا
حضرة األمير عرض بحضور الطاهرة شكاية العلماء ومجتهدهم وانهم يطلبون معرفة النتيجة من هذا التبليغ، 
فأجابت الطاهرة )بأن النتيجة هي البشارة بظهور القائم الموعود الرب الودود وان دليله آياته ووجوده إثباته( فقال 

ألمير: ان المجتهد يطلب غير هذا الدليل. قالت: نبتهل فنجعل لعنة هللا على الكاذبين، وأمرت األمير بأن ا
يحضر المجتهد المذكور والعلماء واألمراء في المحل الذي يعينه األمير لتثبت له األمر باآليات والمباهلة في 

فلما سمع األمير ذلك حصل له السرور  وهو ان المبطل يموت في المجلس. -آخر البيان على هذا الشرط 
والعزم وأمر المجتهد ان يعين وقتًا للمباهلة، ولكن عندما بلغه ان الوالي يريد ذلك، اعتذر بأنه عليل وانه متى 
اتجه نحو الصحة حضر للمناظرة والمباهلة وفي أثر هذا االعتذار والتعلل ذهب الى البستان الكائن خارج البلدة 

ب الى قزوين يخبر الحاج مال صالح والد حضرة الطاهرة. والحاج مال تقي والحاج مال علي واختفى فيه وكت
البرقاني عميها بما عملت كريمته الطاهرة من إظهار أمر حضرة األعلى وإنها طلبت المناظرة والمباهلة ونسخت 

رتيب في كرمنشاه )سفر علي الشريعة العتيقة الخ والتمس منهم ان يرسلوا من أقربائهم رجاال مع كتاب الى الس
خان القزويني( فبعد مدة خمسة عشر يوما او أكثر حضر من قزوين أربعة رجال من أقرباء والد الطاهرة وعميها 
ألنهم في قزوين رؤساء وعلماء واتفق هؤالء الرجال األربعة مع سفر علي خان السرتيب وكتموا أمرهم عن 

طلوع الشمس وجدنا العسكر محيطة بالحارات الثالث وفي مقدمتهم  الوالي، وفي اليوم الثاني من ورودهم قبل
السرتيب المذكور وضباط العسكر ودخلوا البيوت وهجموا على األثاث واألمتعة وصاروا يخرجونها الى الخارج 
وأحضروا المكاري ومعه نحو عشرين بغال وتحجبت حضرة الطاهرة ونادت بينهم )قد ظهر الموعود يا أيها 

 قد ظهر الرب الودود وأنتم ميتون(. الغافلون 
والحاصل ان الخبيث سفر علي خان قام وضرب الشيخ صالح الكريمي ثم قام )قائد المائة( وضرب الشيخ 
سلطان. وضربوا مال إبراهيم المحالتي وأخذوا جميع األسباب وحملوها جبرًا على البغال وتوجهوا بنا الى خارج 
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خمسة وعشرون او عشرون رجال( الذين كانوا في تلك الحارة فأغلقوا عليهم  البلدة أما األحباء األعراب )وهم
الحارة وضرب العسكر الحصار عليهم وما زالوا سائرين بنا حتى أبعدونا عن البلدة بنحو ساعتين، من بعد ان 

األحباء من  سلبوا من األحباء النقود وقليال من األحجار الكريمة. فلما رجع العسكر ونصبت الخيام لم يبق بين
األعداء سوى الرجال األربعة القزوينيين. ومنهم رجل عاقل محب للطاهرة ابن سبعين سنة لم يتجاسر بالتعدي 

 على أحد من األحباء لكن الثالثة الذين معه تجاسروا كثيرًا وضربوا األحباء.
لى أحباء هللا من والحاصل ان حضرة الطاهرة كتبت الى األمير رسالة تخبره بتفصيل ما ورد عليها وع

السرتيب والعسكر وحبس المؤمنين الخمسة والعشرين أو ما ينوف عن هذا العدد في بيوتهم مع دوابهم وأرسلت 
الكتاب مع حضرة الشيخ سلطان الكربالئي، ولما وصل الرسول المذكور الى باب السراي منعه الحرس فلم يمتنع 

ه الكتاب، فلما قرأه تأسف كثيرا وأمر بتخلية سبيل األحباء الى ان دخل محل الحكومة وحضر لدى األمير وسّلم
المحبوسين في البيوت مع العز واالحترام وأحضر السرتيب ووبخه وزجره على فعله واسترجع منه ما سلبه ولده 
وبعض الضباط من أموال المؤمنين من النقود واألحجار الكريمة وقدم حضرة األمير األسباب وجواب الكتاب مع 

خ سلطان الكربالئي والمؤمنين الخمسة والعشرين وقّدم معهم بعض الهدايا ايضا من المعاميل السكرية الشي
وغيرها، ولما حضر الشيخ سلطان وجميع األحباب معه وعرض عريضة األمير بحضور الطاهرة وقد كتب 

العسكرية بدون علم الوالي يلتمس رجوعها مع االحباء الى البلدة الن جميع ما وقع من التعدي كان من العلماء و 
وتبين ان آقا عبد هللا رئيس العلماء هو الذي عمل هذه الفتنة حتى يتخلص من مجلس المناظرة والمباهلة، كتبت 
حضرتها الى األمير كتابا بشرته فيه بالملكوت ألنه نصر أمر هللا حسب اإلمكان ومدة ما وقع في كرمنشاه كلها 

بقيت فيها الخيام منصوبة على مسافة ساعتين، ولما جمع هللا شمل المؤمنين كانت أربعون يوما وثالثة أيام 
األعراب وفازوا بخدمة الطاهرة وكانوا يزيدون عن ثالثين رجال وقع الخوف في قلوب الثالثة المعتدين الذين 

وا العفو والصفح تجاسروا على أحباء هللا ألنهم وجدوا أنفسهم بين االحباء، فاعتذروا ووقعوا على التراب والتمس
بين يدي حضرة الطاهرة، فأشارت عليهم بالرجوع الى قزوين، وفي تلك الليلة ركبوا خيولهم وفروا هاربين خائفين 
ومن سوء أعمالهم وجلين مضطربين. ثم ان حضرة الطاهرة وجميع االحباء توجهوا الى )همدان( ولما وصلنا الى 

الحضور فأجيبوا الى ملتمسهم ولما حضروا بّينت لهم أمر هللا قرية )صحنه( طلبت األهالي التشرف والتمست 
رتهم بظهور الموعود بأجلى بيان وتلت عليهم من آيات البيان وجذبت قلوبهم بكلمة هللا وكان من سحر بيانها  وبشق
وبالغة تبيانها ان أعلنوا التصديق والمحبة في أول مجلس وطلبوا إعطاءهم الرخصة حتى يجمعوا عشيرتهم 

ليسافروا معنا لنصرة األمر، غير ان السيدة لم تأذن لهم وباركتهم وعملوا الضيافات يومين وفي اليوم الثالث و 
توجهنا الى همدان. وبعد الوصول نزلت حضرة الطاهرة ببيت خاص وفي خدمتها القانتات وبعض العلماء وهم 

ليزدي. أما باقي االحباء فنزلوا في بيوت على الشيخ صالح الكريمي والفاضل مال أبراهيم المحالتي والسيد احمد ا
حدة الى ان حضر من قزوين إخوانها والتمسوا بكمال االحترام ان يكونوا في خدمتها الى قزوين فأجابت طلبهم 
بشرط ان تبقى في همدان تسعة أيام حتى تكمل الحجة على أهل البلدة. ثم أرسلت الفاضل مال إبراهيم المحالتي 

اء في همدان وأرسلت معه رسالة بليغة تدعوهم فيها الى اإليمان وتبشرهم بظهور الملكوت، فلما الى رئيس العلم
وصل الرسول الى المجتهد الرئيس وكان مجلسه مملوء بالعلماء، أظهر الرسالة وتال عليهم من البيان ما أمر به، 
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ل وقتله بال سالح، فهجموا على فعظم األمر عليهم وأخذتهم الحمية الجاهلية وأمروا الحاضرين بضرب الرسو 
المؤمن المستقيم وضربوه ضربا أليما بأيديهم وأرجلهم حتى انقطع َنَفَسُه وسحبوه من رجله وطرحوه في الزقاق الى 
ان عرفه بعض بسطاء الناس ووجد به رمقا فحملوه الى بيت حضرة الطاهرة، ولما نظرت اليه ظهر على وجهها 

هللا عليك وطوبى لك بما قّدمت نفسك فداًء العالء كلمة الرب األعلى. والحاصل السرور وخاطبته قائلة صلوات 
انه بقى طريحا سبعة أيام ثم توجه الى الصحة وتوجهت حضرة الطاهرة الى قزوين واإلخوان بخدمتها والقانتات 

د الكلبايكاني وجناب الشيخ صالح الكريمي ومال ابراهيم المحالتي والسادات السيد احمد اليزدي والسيد محم
جميعا مع حضرتها في هذا السفر سوى حضرة الوالد الشيخ محمد شبل والشيخ سلطان الكربالئي وجماعة 
األعراب فبقينا في همدان ثالثين يوما بعد تشريفها )قزوين( ثم صدر أمرها برجوع االحباء الى بغداد فرجع 

بد الهادي الزهيراوي وحسن الحالوي وسعيد أكثرهم إال جناب درويش المكوئي وصهره صالح وولده جواد وع
الجباوي، فانهم توجهوا معنا الى قزوين وأخذنا بيوتا فيها وشّرفت حضرتها في بيت قريب من البيت الذي نزلنا 
فيه وكنت أناهز العشر من السنين، فأمرني الوالد أن أعرض بعض المطالب وآخذ الجواب من حضرتها حيث 

ف ذلك البيت القريب ماكثة به مقدار ساعة ومعها نساء حرس من جانب عمها وأبيها انها كانت في كل يوم تشرّ 
وكذا بعض التالمذة من جهة عمها وطالت األيام الى شهر واحد وفي ذات يوم شّرفت وكان منها ان أمرتنا 

سألتني )هل بالخروج من قزوين والتوجه الى طهران الى مقام الظهور وسر الظهور ثم شّرفت في اليوم الثاني و 
بّلغت أباك بما قلت لك؟( عرضت َنعم ولكن أّولوا طهران بالمقام الطاهر قالت )طّيب قل لهم ان يتوجهوا الى 
بلدة قم( فبلغتهم ايضًا األمر فقالوا المقصود )أي مقصود السّيدة( قم بأمر هللا وكذا وكذا ثم في اليوم الثالث 

جماعة( عرضت نعم ولكن أّولوا قم بالقيام بأمر هللا. فتبسمت وقالت َتَشّرفهُت بمقابلتها وسألتني )هل بلغت ال
)اذهب وقل لهم يتوجهوا الى مشهد المقدس في خراسان( فرجعت وعرضت األمر فأّولوا مشهد بمشهد الَنَفس 

ما قلت الرحماني الذي منه مشاهد النفوس وفي اليوم الرابع تشّرفت بمقابلتها وسألتني )هل بّلغت الوالد ومن معه ب
لك؟( أجبت نعم ولكن أّولوا مشهد بمشهد النفس الملكوتي ومشاهد النفوس، فغضبت وأمرت العبد بأن أقول لهم 
ان يخرجوا جميعًا من قزوين ألنه البد من وقوع زلزلة عظيمة ترتج منها قزوين وتسفك دماؤكم جميعا وان هللا 

فرجعت وعرضت األمر المبرم فقالوا إرجع واعرض ان يريد بكم خيرًا في المستقبل خصوصا أنت ووالدك الشيخ. 
الشيخ صالح الكريمي ومال إبراهيم المحالتي لهَِّم ال يخرجون معنا؟ فرجعت وعرضت ما قالوا قالت )ارجع وقل 
لهم ان الشيخ صالح والفاضل مال إبراهيم المحالتي حان الوقت لهما وآن األوان وان الشهادة حياة لهم( "اقتلوني 

يا طغاتي ان في قتلي حياة في حياة" ولكن الشهادة لكم ما حان وقتها واذا ألقيتم بأنفسكم اليها كانت  اقتلوني
عليكم موتا. فرجعت وبلغتهم األمر الصريح ومن ذلك اليوم توجهنا الى طهران وجناب الشيخ سلطان معنا أما 

ر يوما وقعت الواقعة في قزوين وقتل جناب الشيخ درويش المكوئي والجماعة فتوجهوا الى )قم( وبعد خمسة عش
الحاج مال تقي رئيس العلماء فيها ألنه في كل يوم كان يصعد المنبر ويُسّب المبشرين أعني )حضرة الشيخ احمد 
االحسائي والسيد كاظم الرشتي( ثم يُسّب )حضرة العلي األعلى( ويحّرض الناس على العداوة والبغضاء للمؤمنين 

ه من انتقم منه ولكن الظالمين اتهموا حضرة الشيخ صالح الكريمي ومال إبراهيم المحالتي الى ان سّلط هللا علي
وهجموا عليهما وقتلوا مال إبراهيم في قزوين وأرسلوا الشيخ صالح الكريمي الى طهران وكالهما بريئان من قتل 
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صالح محبوس في طهران يريدون  اللعين. ولما رأى القاتل ان مال إبراهيم استشهد وقتل ظلما وعدوانا وان الشيخ
ان يقتلوه أظهر نفسه وحضر لدى الحكومة وأقّر بأنه هو الذي قتل المجتهد القزويني وكان اسم الرجل المقر 
)طاهر الشيرازي الخباز( فلما سمعوا ان قاتله خباز لم يقبلوا إقراره بل أصروا على اتهامهم للفاضلين المذكورين 

بسوه فقط ثم فّر أخيرًا من الحبس. واستشهد الشيخ صالح الكريمي بالميدان الذي في ولم يقتلوا ذاك المقر بل ح
وسط طهران وخرجنا قبل شهادته بيومين من طهران ورجعنا الى بغداد وما بقي في طهران من األعراب إال اثنان 

انا من أصحاب وهما جناب الحاج محمد الكرادي وجناب سعيد الجباوي وتوفقا للوصول الى خدمة القدوس وك
وان الحاج محمد الكرادي كان  -القلعة حيث كان عددهم ثلثمائة وثالثة عشر اثنان منهم عرب والباقي فرس 

رجال شجاعا وفي أيام فتّوته كان قائد ألف بعسكر )إبراهيم باشا المصري( وحضر عدة مواقع في الحرب من 
ة السيد المبّشر واشتعلت في قلبه نار محبة هللا وصار جملتها محاربتهم مع فرنسا ثم رجع الى بغداد وتوفق لمحب

ينتظر ظهور الرب وكان أمّيًا ال يقرأ وال يكتب ولكنه كان شاعرا مجيدا فاضال أديبا من جملة أشعاره قصيدته 
 التي امتدح بها السّيد الرشتي )قال في مطلعها(:

 لفخرسـوى العــالم الغطريف جرثومة ا  ومجهولـة تاه األنام بوصفه 
 أبان خفّي الســر فـــي النهى واألمر  تقمَّصها طفال وحين بلورــه 

 )الى ان قال(
 ويا حافظي من حيث أدري وال أدري  فيا منقذي من لجة الجهل والعمى 
 أشـار لك الرحمن من محكم الذكــر  ألنت وأيم اللـه للفتنـة التـي 

 )الى آخره(
مة الطاهرة في قزوين كان راجعا من )ماكو( وقد عرض القصيدة ولما ُوّفق لإليمان وتشرف بمقابلة وخد

 الرائية التي مدح فيها حضرة األعلى ومطلعها )يا صاح كن من بني الدنيا على حذر( )الى قوله(:
 من راحتيه جرت فّوارة القدر  (5)من بحرص يميز الناس كلهم 
 رأجلى بيانا من اآليات والسو   نرى الوجـود كتابا أنت أحرفه 
 )الى آخرها(      

وكان دائما يتمنى ان يكون من أنصار هللا ولما انخرط في سلك األحباب الذين في خدمة القدوس وباب 
الباب كان بالغا من العمر ثمانين سنة وكان قوي الجسم مقداما كريما وعند وصوله القلعة مرض بالفالج وبقي 

الى ان سقطت عليه كلة طوب )قنبلة مدفع( من األعداء في القلعة يتحمس ويلتمس الشهادة من حضرة القدوس 
واستشهد مسرورا. وأما سعيد الجباوي فكان من أهل بغداد وأصله من )جّبه( وهي قرية على الفرات وكان رجال 
بسيطا سليما مخلصا بشوشا على الدوام متذكرا بذكر المحبوب. وتوفق لخدمة القدوس وخرج مع حضرة باب 

ابته رصاصة من عسكر السوء في بطنه فمسك جرحه وهو يضحك ضحكًا عجيبا وانتقل الى الباب في ليلة وأص
فنا بخدمته في  دار البقاء وقبل رجوعنا من طهران حضر حضرة مال حسين الُبشُروئي العالمة )باب الباب( وتشرق

في كل ليلة يجتمعون  طهران وكان قاصدًا مازندران. ورجعنا الى بغداد والوالد يبّلغ األمر عالنية واألحباء
والمجالس عامرة الى ان أتانا خبر القلعة بمازندران وان حضرة القدوس وحضرة باب الباب في القلعة وان مقصد 
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، فقام في َقَصبة الكاظمية جناب الحاج عبد المطلب التاجر وجهز نحو  الغافلين ان يحاصروا االحباء
خ عزيز والشيخ نصار من كربالء ومهدي الزهيراوي وطعمة خمسين رجال من االحباء األعراب من جملتهم الشي

 وعاّلو ومحمد البحراني وعلي وفارس وبندار من بغداد وعيسى الكرادي وجواد عبد الحسين. 
والحاصل ان الحاج المذكور جهزهم من خالص ماله وأرسلهم الى مازندران كي يدافعوا عن القلعة ألن 

دود مازندران وجدوا العساكر متكاثرة والطريق مسدودًا فحزنوا وتأسفوا على الغافلين هاجموها ولما وصلوا الى ح
عدم التوفيق ورجعوا الى بغداد بعد خمسة أشهر ومات منهم ستة رجال من شدة البرد وكثرة الثلج ونالوا رتبة 

 الشهادة ألنهم ضحوا أنفسهم في سبيل الحق طوبى لهم.
ة حضرة القدوس وحضرة باب الباب وجميع المؤمنين وذلك بعد ثم من بعد ثالثة أشهر أتانا الخبر بشهاد

ان أفنوا كثيرًا من األعداء الظالمين والوقائع بالتفصيل مشهورة: )أما نحن وحضرة الطاهرة وسفرها من قزوين الى 
" بَدشته " وتفاصيل ما أظهرت الى اليوم الذي استشهدت فيه ببيت محمود خان كالنتر، فذلك أمر مشهور عند 
أهل البهاء في ايران...( وان أعراب العراق اشتعلت في قلوبهم نار محبة هللا وكلما زادهم الغافلون اضطهادا 
زادت محبة هللا في قلوبهم وناظروا المسلمين والمسيحيين واليهود في بغداد حتى حضر العبد مرًة في مجلس 

ن معرفة هللا وكلما ذكروا ميزانًا من الموازين المناظرة مع علماء المسيحيين وكان الوالد يتكلم معهم في ميزا
ه الوالد عليهم الى ان قام أحد اإلنجيليين وكان عالمًا وكتب هذه  األربعة وهي العقل والنقل والحواس والقلب ردق

 األبيات، أحفك بعضها وها هو أولها:
 عـن معتقد دين المسيح يا من سأل مستفهماً 
 صريح من كتاب برهان هاك الجواب مسدداً 

 )الى قوله( 
 (7)عليك بميزان العقل فكر تستريح  اذا أردت الوزن ولم تزن وزنا شحيح 

فرد عليه حضرة الوالد ميزانه وأثبت له اختالل ذلك الميزان بأن العقول مختلفة فالعقالء الذين صلبوا 
وال الكتاب الذي كان بأيديهم قال المسيح فبالنقل والعقل صلبوه والذين آمنوا به فبتأثير الكلمة آمنوا ال بالتفكر 

تعالى )اذا ظهر نبي او حالم حلم وقال اعبدوا آلهة لم تعرفوها أنتم وال آباؤكم فلوقته يقتل قتاًل ذلك النبي او حالم 
األحالم( الخ فاذا أرادوا ان يتمسكوا بظاهر اآلية يلزمهم ان يتبعوا اليهود الن أصل المطلب في التوراة واإلنجيل 

وظهور الرب الذي لم يعرفوه وال آباؤهم. والحاصل ان حجتهم اندحضت وأظهروا التعارف وقال المطران  هو حلم
للوالد أشهد أنك فيلسوف وان اعتقادكم وديانتكم أقوى من ديانة اإلسالم وانصرف االحباء مسرورين والمسيحيون 

ين بأن الذي يظهر البد ان يؤيد دين التوراة متحيرين. ثم عملوا المناظرة مع اليهود وكثيرا أظهروا العناد متمسك
وال ينسخ حرفًا منها الن األحكام أنزلت من هللا في التوراة ولم يكن قبل التوراة أحكام مطلقًا وان هللا دائم وأمره ال 
ة يزول الى أبد اآلبدين ودهر الداهرين. والحاصل ان الوالد كان يتكلم معهم ويناظرهم بكمال الرفق وهم في نهاي

الويك الن المجلس كان في بيت حاخام باشى وعلماء اليهود فيه وكان مع الوالد جناب السيد محسن الكاظمي 
وكاظم العرقجى وصالح القزاز ولما حصل اليأس من تفهيمهم سألهم حضرة الوالد عن األحكام التي كانت قبل 

ر والعقول، قال لهم ما قولكم في عمران والد موسى هل هي من هللا أم من غير هللا؟ قالوا من الغير بل من األفكا
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موسى هل هو عاقل او جاهل؟ قالوا عاقل. قال ما قولكم في التزويج بالعمة؟ قالوا حرام. قال كيف أخذ عمران 
عمته )يوكابد( وولدت له موسى، فهل كان هذا العمل حرامًا او حالاًل؟ فاذا قلتم انه حرام كان موسى ابن حرام 

، واذا قلتم ان العمل كان حالال وحّرمه موسى بأمر من هللا كنتم قد نطقتم بالواقع الن هللا يمحو وهو كليم هللا
ويثبت، نسخ أمر التزوج بالعمة وأثبته بابنة العمة وبنحو هذا من األدلة العقلية والنقلية أفحمهم وأظهروا الكدر 

بالحكمة ولكن التبليغ كان عالنية الى ان أتانا وأحضروا المدام والشيخ قام مع االحباء وبقينا مع الناس نمشي 
الخبر بصعود حضرة العلي األعلى في الثامن والعشرين من شعبان سنة ألف ومائتين وست وستين المطابق 

كما هو معلوم عند الخاص والعام علقوه بالحبل وضربوه  (8)ألول تموز في مدينة تبريز بميدان صاحب الزمان
رمضان انتقل الوالد الى رحمة هللا فطوبى له بما سرع الى دار البقاء ألنه لو بقي برصاص البغضاء وفي غرة 

في تلك الفترة لخشى عليه ألن األحباب تشتتوا وكل من كان يبلغ أمر هللا رأى نفسه شيئًا من األشياء كأنهم مرايا 
متحان عظيم. وال الظهور وخصوصا حين نزول صاعقة االمتحان وهي صعود الرب األعلى جل شأنه ألنه ا

حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم وبقي األمر في هرج ومرج واستندت أحباء كل بلدة الى أحد المرايا مثال 
جماعة اعتقدوا بصبح األزل وآخرون اعتقدوا برجل بغدادي يدعى الشيخ علي الدباس وجماعة أخرى اعتقدوا 

الوالد بعد صعود حضرة األعلى بيومين واألحباء تشتتوا كل واحد بالسّيد عاّلو ولذلك نحمد هللا تعالى على وفاة 
منهم يفعل ما يشاء الى ان منق هللا على عباده بظهور نفس البهّي األبهى األب الحنون وجمع أغنام هللا بكلمته 

توجهوا بعد ونجاهم من الهالك برحمته في مدة أربعين سنة أقام العباد بما أراد وأخذ عهده من جميع العباد بأن ي
صعوده الى من أراده هللا االبن الوحيد الذي أجلسه عن يمينه وجعله مطلع أمره وسماه الغصن األعظم وغصن 
القدس والعباس وسر هللا األقدم والحمد هلل الذي وفق أهل البهاء على التوجه الى حضرته وصاروا من أصحاب 

هو عالم اليقين المنزه عن الظن والتخمين الذي هو اليمين ألنه جالس عن يمين الرب وما أدراك ما اليمين 
الهيكل المحبوب من سمى نفسه عبد البهاء وأثبت العبودية وأظهرها ألبيه المقدس عن ذكر أهل اإلنشاء واذا 
أردنا ان نحرر ما شاهدناه في أيام تشريف حضرة البهاء جل شأنه بغداد في مدة اثنى عشرة سنة من األخالق 

أظهرها للعالم والعلوم اللدنية والجذبات القدسية واحياء النفوس الميتة وشفاء المرضى من داء  الروحانية التي
النفس والهوى وفتح األعين العمياء وتنوير العقول المظلمة وتهذيب النفوس الهائمة لضاق بنا المجال وألنفقنا 

شاهدناه من الذين نقضوا عهد عدة من األيام والشهور دون ان نفي بما هو مشهور خصوصا اذا حررنا ما 
حضرة المبشر علّي بان يتوجهوا الى حضرة من يظهره هللا واألفق األبهى وقام يحيى الملقب صبح األزل وفي 
الظاهر هو منسوب الى حضرة البهاء ونقض العهد واعتزل أهل البهاء ونشر الشبهات بأن الموعود ال يظهر إال 

ذله وطرده من الملكوت. ثم في هذا العهد األعظم الواضح األنور قام بعد ألفي سنة وهللا سبحانه وتعالى خ
الناقض األكبر ووسوس في صدور األحباء ان ينقضوا عبد البهاء ويبغضوا ابنه الوحيد ويعرضوا عن جماله 
الفريد ولكن هللا نصر فرعه المنشعب من األصل القديم وخذل ضده الناقض األكبر ورده الى اسفل الجحيم وعلى 
كل حال فقد اطلع أهل البهاء على سر الظهور وعرفوا ان لكل وجود خيال ولكل ظهور دجال )وهذا من سنة هللا 
التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة هللا تبديال( والبهاء على أهل البهاء الذين عرفوا الحق بالحق وتوجهوا الى 

 هللا بالصدق وانقطعوا عن الهوى والعاقبة للمتقين.
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 وعونه وحسن توفيقه قد تم طبع هذه المجموعة البهية التاريخية في شهر محرم الحرام سنة ألف بحمد هللا
وثلثمائة وثمانية وثالثين في غاية الدقة واإلتقان حسب اإلمكان نسأله تعالى ان ينفع بها طالب العلم والعرفان 

 انه خير مستعان آمين.
 
 الحواشي

 رزا أبو الفضائل.هو العاّلمة المغفور له جناب مي - 2
 هـ فلينظر.2157هـ، ال في 2157في الرسالة التسع عشرية ان الصعود وقع في سنة  - 1
من عادة رجال أهل بغداد أيام زمان قضاء أوقات فرارهم في الجلوس في المقاهى يوميا على فترتين صباحا قبل الذهاب الى  - 2

وتواعد وقضاء الوقت، وكانت المقاهي منتشرة على رسوس الحارات العمل ومساء بعد العودة منه، باعتبارها مكان لقاء 
والشوارع وهي مكان تجمع أهل الحارة دائما. وبما ان الحكومة العثمانية كلفت الشيخ محمد شبل بالتحقق من قضية المال علي 

المدينة، لذلك كان يذهب لمالقاة البسطامي مبعوث الباب الى علماء الدين في كربالء والنجف باعتباره من أكبر شيوخ الدين في 
السجين مرتين كل يوم وبعد كل زيارة يعود للجلوس في المقهى للتسامر والمحادثة مع أقرانه من شيوخ وسادة وعلماء دين. 
وبما ان موضوع المال علي البسطامي كان موضوعًا جديدًا وخطيرًا في تلك األيام والناس في شدة الشوق لمعرفة ح يقة 

لذلك كان الرجل يسرد على الجالسين في المقهى كل ما يدور بينه وبين السجين من حديث ومناقشة. في النهاية الموضوع 
اكتشف الشيخ وجالسه انهم اقتنعوا بالفكرة الجديدة، لذلك هربوا من بغداد عندما طلبتهم الحكومة الصدار الحكم النهائي على 

 على معلمهم السجين. )المترجم(.السجين ولم يرتضوا المشاركة في اصدار الحكم 
 كان هذا بعد انقضاء حوالي ثالثة شهور من استمرار الزيارات بين الشيخ محمد شبل والسجين المال علي البسطامي. - 5
 هكذا باألصل وانظر المعنى. - 5
هي أشبه بالنثر المسجع منها هكذا باألصل ثم ليعلم الناظرون ان الناطق بهذه األبيات لم يلتزم فيها األوزان العروضية ف - 7

 ...بالشعر العربي الفصيح والبيت األخير رير واضح المعنى ولعل معناه: انك اذا أردت الوزن الصحيح  فعليك بميزان العقل الخ
 تموز )يوليو( وليس في األول منه. 7يقال له ايضا ميدان جبة خانه. كما جاء في التواريخ الموثقة ان الباب قتل في  - 6

 
 

 
 

 الملحق الرابع

 من كتاب
 )لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث(

 
 –الفصل الخامس  -الجزء الثاني  -ونقتطف من كتاب  لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث  

هذه النصوص دون اضافة ررم ما فيه من بعض االختالفات بالنسبة للتواريخ. وهو من مؤلفات الدكتور 
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وردي أستاذ متمرس سابق في جامعة بغداد ومؤرخ محايد له مؤلفات عديدة عن تاريخ العراق المرحوم علي ال
 -الحديث، إضافة الى انه من كبار علماء علم االجتماع العرب:

شغل المجتمع العراقي في السنوات األخيرة من والية نجيب باشا بحديث امرأة عجيبة تدعى "قرة العين" إذ 
تقت المنبر، وخطبت وجادلت، فكان ذلك أول حدث من نوعه في تاريخ العراق، هي أسفرت عن وجهها، وار 

وربما في تاريخ الشرق كله، طيلة قرون عديدة، ونحن اآلن إذ نريد دراسة تاريخ المجتمع العراقي في تلك اآلونة 
 يحسن بنا التعرف الى شخصية هذه المرأة ومبلغ تأثيرها في العراق ثم في ايران.

م، وقد سميت به "زرين تاج" وهو اسم فارسي بمعنى "التاج الذهبي" 1814مرأة في قزوين عام ولدت هذه ال
ألنها كانت ذات شعر أشقر، وكانت أسرتها من األسر الدينية المعروفة في قزوين ذات جاه ومكانة تدعى به "آل 

ي هو والد قرة العين، والمال البرغاني" وقد برز فيها علماء مجتهدون لهم شأن كان منهم المال محمد صالح الذ
 محمد تقي الذي هو أحد أعمامها، وكان المال محمد تقي هذا كبير علماء قزوين في ذلك الوقت.

تميزت قرة العين بجمالها الفتان وذكائها المفرط، وقد بدأ نبوغها بالظهور منذ صباها الباكر قيل انها كانت 
لى الطلبة، فكان يوضع لها ستار لتستمع الى الدروس من ورائه، تحضر دروس أبيها وعمها التي كانا يلقيانها ع

وسرعان ما أخذت تشارك في المجادالت الكالمية والفقهية التي تثار بين رجال اسرتها، وكثيرا ما كان أبوها 
يظهر أسفه قائال: "لو كانت ولدا لكانت أضاءت بيتي وخلفتني". وذكر أخوها عبد الوهاب في وصف ذكائها 

ط فقال: "إننا جميعا من أخوة واوالد عم ما كنا نقدر ان نتكلم في حضرتها ألن علمها كان يرعبنا، واذا المفر 
تصادف وتكلمنا عن مسألة فانها كانت تتكلم عنها بكل وضوح وإتقان على البداهة حتى نعلم إننا أخطأنا السبيل 

 .(2)ونتركها ونحن متحيرون 

بالء منقسمين الى فريقين متنازعين: "بشت سري" و "باال سري" كان أهل قزوين في ذلك الحين كأهل كر 
وكان هذا االنقسام قد سرى الى بيت قرة العين فكان عمها الكبير المال محمد  أي شيخيين وخصوم الشيخيين.

وقد نشأت قرة العين في هذا الجو  تقي من خصوم الشيخيين بينما كان عمها اآلخر المال علي من الشيخيين.
 ري المفعم بالجدل، وال شك أنها استطاعت أن تستوعب بذكائها الشيء الكثير من ذلك الجدل وتنتفع به.الفك

عندما بلغت قرة العين الرابعة عشر من عمرها زفت الى ابن عمها المال محمد بن المال محمد تقي، ولم 
فسافرا معًا الى كربالء ونزال تمض على ذلك سوى مدة قصيرة حتى قرر الزوج الهجرة الى العراق لطلب العلم، 

في دار تعود لألسرة في محلة "الخيمكاه" وهي الدار التي ال تزال قائمة يسكنها بعض أسرة البرغاني وقد زارها 
 كاتب هذه السطور منذ عهد قريب.

مكث الزوجان في كربالء ثالث عشرة سنة تقريبًا رزقا فيها بولدين هما إبراهيم وإسماعيل، والظاهر أن 
ياتهما في كربالء لم تخل من خصام ومناقرة، فهي أخذت تميل الى السيد كاظم الرشتي الذي كان يرأس ح

الشيخيين يومذاك، بينما كان زوجها يميل الى "الباالسري". وربما كان الخصام بين الزوجين في بدايته بسيطًا ثم 
 صار يشتد ويتعقد مع األيام.
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ثالث سمياه "إسحاق" وكانت عودتهما إيذانا  ، ورزقا هناك بولدم1841عاد الزوجان الى قزوين في عام 
فقد أصدر والد زوجها فتوى أعلن فيها تكفير الشيخيين بينما هي  باستئناف الخصام والمناقرة بينهما من جديد.

 ازدادت من جانبها ولعًا بالعقائد الشيخية وتعلقًا بالسيد كاظم الرشتي.
ي تستفسر منه عن بعض المعاني الغامضة في كتاباته، ثم قررت أخيرا أن وشرعت قرة العين تكاتب الرشت

 تترك زوجها وأوالدها وتهاجر الى كربالء لتكون قريبة من الرشتي وتنضم الى حوزته العلمية. 
في التاسعة والعشرين من عمرها وفي قمة  م سافرت قرة العين الى كربالء، وكانت حينئذ1843وفي عام 
وصلت الى كربالء فوجئت بان الرشتي الذي جاءت من أجله قد توفى قبل أيام قليلة، فأصيبت نضوجها، وحين 

 .(1)بخيبة األمل وشاركت في مأتمه

 اعتناقها الدعوة البابية:
تجمع المصادر البابية والبهائية على ان قرة العين كانت من أوائل الذين اعتنقوا الدعوة البابية حيث 

لثمانية عشر، وإنها اعتنقت الدعوة يوم كان الباب ال يزال في شيراز يدعو الى أصبحت من "حروف الحي" ا
نفسه سرًا. وهذا أمر يصعب علينا تصوره إذ كيف استطاعت قرة العين ان تعلم بالدعوة وهي في كربالء وتقتنع 

 بها دون ان تتصل بالباب او تعرف عنها شيئًا.
ين مختلفتين، فقد جاء في أحد تلك المصادر وهو كتاب أوردت المصادر البهائية في هذا الشأن روايت

"تذكرة األوفياء": أن قرة العين عندما وصلت الى كربالء بعد وفاة السيد كاظم الرشتي انقطعت الى العبادة 
والتضرع في انتظار الموعود الذي كان الرشتي قد تنبأ بقرب ظهوره، وفي ذات ليلة رأت في منامها شابًا يلبس 

سودًا وعمامة خضراء وهو في السماء رافعًا يده بالدعاء ويتلو بعض اآليات، وبعد حين وصل اليها تفسير رداءًا أ
من الباب لسورة يوسف، وجدت فيه إحدى اآليات التي سمعت الشاب يتلوها في المنام، فأدى ذلك بها الى 

 .(2)التصديق بدعوة الباب

خر إذ يقول: بينما كان تالميذ السيد كاظم الرشتي قد أما كتاب "الكواكب الدرية" فيروي القصة بشكل آ
انتشروا في البالد يبحثون عن الموعود انقطعت هي للرياضة والتبتل وهجرت تناول المطبوخات، وكانت كل 
أوقاتها مصروفة في الترقب واالنتظار. وفي ذات يوم كتبت رسالة الى المال حسين بشروئي تقول فيها: "اذا 

ة الموعود فال تحرموني من موافاتي بذلك النبأ، وال تضّنوا علّي بالسعادة، فان لألرض من كأس وفقتم للقاء طلع
الكرام نصيبًا" فوصلت رسالتها الى المال حسين أثناء وجوده في شيراز فقدم الرسالة الى الباب، فأدخل الباب 

سطامي الى العراق موفدًا من الباب اسمها في عداد "حروف الحّي" وكتب توقيعا بذلك. ولما جاء المال علي الب
 .(5)اتصلت قرة العين به واستفهمت منه عن تفاصيل الدعوة مما جعلها تزداد إيمانا بها

 المرحلة األولى:
تشير القرائن الى ان الدعوة البابية أخذت تكتسب االتباع في كربالء تدريجيًا، وكانوا كلهم من الشيخيين، 

ة والتكتم وال يعلنون عن مذهبهم الجديد أمام الناس، ولم يكن من المسموح لهم في غير انهم كانوا يلتزمون التقي
أول األمر ان يذكروا اسم الباب او يعينوا شخصه بل كانوا يتحدثون عنه بطريق الرمز واإلشارة، وكثيرا ما كانوا 

كر( عند الحديث عنه.  يطلقون عليه اسم )الذِّ
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عوة البابية كانت كغيرها من اتباع الدعوة تلتزم التقية، ولكنها أخذت والظاهر ان قرة العين حين اعتنقت الد
تنشط في االتصال بالناس لتمهيد األذهان نحو قبول الدعوة الجديدة. قيل انها كانت في تلك المرحلة من حياتها 

غرفة صغيرة تلقي الدروس الدينية في منزلها ويجتمع اليها عدد كبير من الطلبة والمستمعين، فكانت تجلس في 
 وراء باب عليه ستار، ويجتمع الطلبة والمستمعون في غرفة اخرى واسعة، وهي تتحدث اليهم من وراء الستار.

كانت قرة العين تملك صوتًا جهوريًا ومقدرة كبيرة على الكالم والجدال، فأحدثت في المجتمع الكربالئي هزة 
جاال يتناقشون ويتجادلون في األفكار الجديدة التي عنيفة وأصبح اسمها على كل لسان، وصار الناس نساء ور 

 كانت تطرحها قرة العين في دروسها المنزلية. 
م انتقلت قرة العين مع حاشيتها الى الكاظمية، ويقال في سبب هذا االنتقال 1846وفي شهر آب من عام 

عنه والذهاب الى بلدة أخرى  ان خالفا حدث بينها وبين كبير الشيخيين المرزا محمد حسن جوهر فقررت االبتعاد
 تستطيع ان تنفرد فيها من غير معارض تخشى بأسه.

اسُتقبلت قرة العين في الكاظمية استقباال حافاًل وكان على رأس المحتفين بها أوالد السيد عبد هللا شبر، 
ادين وكانت فنزلت أول األمر في ضيافتهم، ثم تحولت بعدئذ الى دار السيد صادق الكشفي وهو من خدمة الجو 

داره معدة لنزول الزوار الشيخيين فيها. وأخذت قرة العين تلقي الدروس في الكاظمية على منوال ما كانت تفعل 
 في كربالء، وزادت على ذلك فصارت تصعد المنبر أحيانا فتذهل السامعين بقوة حجتها وحسن إلقائها.

غيرهم، يفدون الى الكاظمية لسماع دروسها وذاع صيتها في بغداد فأخذ الكثير من سكانها، من الشيعة و 
ومحاضراتها. روى لي أحد المسنين من أهل الكاظمية نقاًل عمن شهد قرة العين أثناء مكوثها في الكاظمية فقال 
ان الكثير من الناس حضروا حلقات درسها وصّلوا وراءها، وكانوا اذا استمعوا اليها وهي تتكلم يكادون يذهلون 

 ة تأثرهم بها.عن أنفسهم من شد
يبدو ان قرة العين لم تكن متزمتة في حجابها على النمط الشديد الذي اعتادت عليه نساء عصرها، وهي 
ربما كانت تلتزم بالسفور الذي تبيحه الشريعة اإلسالمية وهو إظهار صفحة الوجه والكفين من غير زينة، فكانت 

ة الوجه، غير ان هذا النوع من السفور لم يكن تجالس الذين تثق بهم من أصحابها وتحادثهم وهي مكشوف
يستسيغه الناس في تلك األيام فأثار ضجة لدى العامة ورجال الدين وأخذوا يتقولون عليها ويلصقون بها التهم 

 الشنعاء.
كان الناس في تلك األيام قد اعتادوا أن يربطوا بين عفة المرأة وشدة حجابها، فكلما كانت المرأة أشد حجابا 

ت في نظرهم أعظم عفة وأكمل خلقًا. ولهذا أخذ خصوم قرة العين يتهمونها بالتحلل الخلقي، وال تزال هذه كان
التهمة الصقة بها حتى اليوم. سألت ذات مرة أحد المسنين من أهالي الكاظمية عما يعرف عنها، ولم يكد الرجل 

سن ذكره. وليس هذا الجواب باألمر يسمع سؤالي حتى فاجأني بقوله انها كانت "كذا وكذا" مما ال يستح
 المستغرب من رجل عاش في بيئة الحجاب الشديد وآمن به إيمانا مطلقًا.

يقول صاحب كتاب "الكواكب الدرية": ان سفور قرة العين تلقاء صحبها وتالميذها أثار خالفًا بين رجال 
يذ عن ذلك أجابوا بأن الوجه والكفين لم الدين وقام بينهم الجدال والشقاق على قدم وساق، وعندما سألوا التالم

تكن عورة في نظر الدين اإلسالمي وجاءوا بدليل الحج حيث ان أزواج النبي لم يسترن الوجه والكفين رغم 
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االزدحام العظيم أثناء موسم الحج، ولكن هذا الجواب المؤيد بالشواهد لم ينه المشكلة بل استشرى الخالف 
 .(5)والجدال بين الناس

 حلة الثانية:المر 
 1847مكثت قرة العين في الكاظمية زهاء ستة أشهر، ثم عادت الى كربالء في شهر شباط من عام 

بمناسبة زيارة األربعين التي حلت في الثامن من ذلك الشهر. وبعودتها الى كربالء دخلت مرحلة جديدة من 
، وكان ذلك سببًا في حدوث انشقاق في حياتها، فهي أخذت تترك طريقة التقية والتكتم وتعلن دعوتها جهاراً 

صفوف البابيين حيث تابعها فريق منهم وهم الذين يسمون "القرتية" وكان منهم المال باقر وهو أحد السابقين الى 
الدعوة البابية ومن الذين نالوا مديحًا من قلم الباب، أما خصومها فقد اتبعوا المال احمد الخراساني الذي كان 

 ت السيد كاظم الرشتي ومسئوال عن أرملته.يتولى رعاية بي
عثر كاتب هذه السطور على كتابين يصوران ذلك االنشقاق الذي حدث في كربالء تصويرًا رائعًا، وهذان 

فاألول منهما مخطوط عنوانه "عقائد  -الكتابان يكمل أحدهما اآلخر، او بعبارة أدق: يرد أحدهما على اآلخر 
مية بقلم المال أحمد الخراساني اذ ينتقد فيه قرة العين ويشتمها ويسميها "بنت الشيخية" وهو مكتوب بلغة عا

طالح"، أما الكتاب الثاني فهو بقلم أحد أتباع قرة العين يدعى الشيخ سلطان الكربالئي وهو يرد فيه على المال 
 .أحمد الخراساني ويدافع عن قرة العين

نستطيع ان نكتشف نقاط الخالف بين أتباع قرة العين واتباع  حين نقرأ هذين الكتابين بامعان ونقارن بينهما
 المال أحمد. وهي باختصار كما يلي:

( ان قرة العين كانت تعتقد بأن الوقت قد حان برفع حجاب التقية واالجهار بالدعوة، بينما كان المال 1)
 أحمد يعتقد ان الباب أمره بالتزام التقية.

لشيخ احمد االحسائي والسيد كاظم الرشتي خالدة، وكان يواصل القراءة ( كان المال احمد يعتبر كتب ا2)
فيها، أما قرة العين وأصحابها فيعتبرون تلك الكتب منسوخة حيث ذهب زمانها بظهور الباب، وأخذوا يشنعون 

 ات.على المال احمد ويمنعون الناس من مجالسته ويصفونه بأنه يأكل الميتة ويعنون بذلك أنه يقرأ كتب األمو 
( المقصود بظهور اإلمام الغائب في رأي قرة العين هو ظهور الباب أما رجعة األئمة فالمراد بها ظهور 3)

السابقين في الدعوة أي الذين اعتنقوا الدعوة البابية قبل غيرهم: فالمال حسين البشروئي هو في مقام رسول هللا، 
ين في مقام فاطمة الزهراء، والمال حسن السجستاني في والمال علي البسطامي في مقام أمير المؤمنين، وقرة الع

مقام الحسن، والسيد حسين اليزدي في مقام الحسين، والمال باقر في مقام اإلمام الباقر... الى آخره. ان هذا هو 
 ما كان ينسبه المال احمد الى قرة العين واصحابها، بينما هم كانوا يتبرأون من ذلك. 

ب الى قرة العين انها تمنع من اقامة العزاء على الحسين او زيارة قبور األئمة ( كان المال احمد ينس4)
بحجة ان األئمة ال يجوز نسبة الصفات البشرية إليهم كالموت والعطش، فال معنى اذن لذكر عطش الحسين او 

 قتله.
اء بها الباب، أما ( كانت قرة العين وأصحابها يحرمون التدخين ويعدون ذلك من التعاليم الجديدة التي ج5)

 المال احمد فكان يدخن مدعيًا انه يفعل ذلك أمام الناس من باب التقية.
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* * * * * * 
 قرة العين في بغداد:

اضطرت قرة العين إزاء تلك الخصومة العنيفة التي شنها عليها المال احمد وأصحابه ان تغادر كربالء، 
ساء والرجال. وعند وصولها الى بغداد نزلت في ضيافة فرحلت الى بغداد مع حاشيتها وبعض أصحابها من الن

أحد المخلصين لها من سكان تلك المدينة هو الشيخ محمد شبل، وهذا الرجل أصله من الكوفة وهاجر الى 
م، كان وكيال للسيد كاظم الرشتي في بغداد. فلما نزلت قرة 1827الكاظمية، ثم انتقل منها الى بغداد في عام 

أخيرًا خصص لها ثالث دور كان احداها لسكنى النساء من حاشيتها، والثانية لسكنى الرجال،  العين في ضيافته
 .(7)والثالثة لمجلس الدرس

والظاهر ان قرة العين وجدت المجال لها في بغداد أرحب مما كان في كربالء، فجلست اللقاء دروسها من 
معظم دروسها تنادي بحلول اليوم الذي ُتجدد فيه  وراء ستار وأخذ الناس يقصدونها لالستماع اليها، وكانت في

وقد حضرت ذات يوم مجلسًا كان فيه الوالي نجيب باشا والمفتي أبو الثناء  .(6)الشريعة وتُنسخ التقاليد البالية
 .(7)اآللوسي فأذهلت الحاضرين ببالغتها

ض. ويبدو ان خصومها في ظلت قرة العين تلقي دروسها المثيرة في بغداد مدة غير يسيرة من غير معار 
كربالء لم يسكتوا عنها، وال سيما المرزا محمد حسن جوهر رئيس الشيخيين، فأخذوا يبذلون جهودهم لتحريض 
الحكومة ضدها. وكان للمرزا محمد حسن صلة حسنة بالوالي واستطاع ان يقنعه بوجهة نظره مما اضطر الوالي 

 ر بحبسها في بيت اآللوسي ريثما يأتي الجواب من هنالك.ان يكتب الى اسطنبول في شأن قرة العين ثم أم
مكثت قرة العين في بيت اآللوسي شهرين، ولم يكن اآللوسي مضّيقًا عليها بل كان يجتمع اليها ويناقشها 
في أمر دعوتها الجديدة، وكثيرًا ما كان يسمح لها بالخروج مع ناظر يرسله معها، فكانت تذهب الى دار الشيخ 

 حيث ينتظرها هناك أتباعها والمعجبون بها فتلقي عليهم ما تشاء من أحاديث ودروس.محمد شبل 
وقد أشار اآللوسي في بعض كتاباته الى قرة العين، وكان مما ذكره عنها قوله: "... وهي ممن قّلدت 

ورفع  الباب بعد موت الرشتي، ثم خالفته في عدة أشياء منها التكاليف فقيل انها كانت تقول بحل الفروج
التكاليف بالكلية. وأنا لم أحس منها بشيء من ذلك مع انها حبست في بيتي شهرين، وكم من بحث جرى بيني 

طائفة واحدة  -يقصد أتباع قرة العين  -وبينها رفعت فيه التقية من البين. والذي تحقق عندي ان البابية والقّرتية 
فيهم ويزعمون انتهاء زمن التكاليف بالصلوات  -خية يقصد الشي -يعتقدون في األئمة نحو اعتقاد الكشفية 

الخمس وأن الوحي غير منقطع فقد يوحى للكامل لكن ال وحي تشريع بل وحي تعليم لما شرع قبل ونحو ذلك، 
وهو رأي لبعض المتصوفة... وأعظم أسباب ضاللتهم النظر في كالم الرشتي وشيخه االحسائي مع عدم فهم 

ما هو بعيد عن الدين المحمدي بمراحل ولذا كفرهم أصحاب هذين الرجلين أيضًا  مقاصدهما منه وحمله على
 .(7)على ما سمعته بأذني من كبارهم...

 انشقاق آخر:
في تلك الفترة التي كانت فيها قرة العين محبوسة في بيت اآللوسي حدث انشقاق وجدال بين أتباعها الذين 

شقاق هو ان قرة العين أخذت تدعو الى تجديد الشريعة االسالمية هم في بغداد والكاظمية، وكان سبب هذا االن
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والى تبديل بعض تعاليمها وشعائرها، فوافقها على ذلك فريق من أتباعها بينما رفض الفريق اآلخر. وقد أشار 
الى هذا االنشقاق كاتب من أتباعها هو أقا محمد مصطفى البغدادي، وهو ابن الشيخ محمد شبل، في رسالة 

 ة له حيث قال ما نصه:صغير 
"... وأظهرت سر الظهور وأعلنت نسخ التقليد المهجور وبينت تجديد الشريعة االلهية بشريعة البيان، 
وكانت في مجلس األحباء مكشوفة الوجه ولكن في مجلس األغيار تكلمهم من خلف حجاب. وقد تزلزل بعض 

واعتقدوا بأن هللا يفعل ما يشاء، والبعض من قصبة  االحباء لما شهدوا نسخ ما كانوا عليه، وأكثرهم استقاموا
الكاظمية تزلزلوا وهم السيد محمد جعفر والسيد حسن جعفر والسيد علي بشر والسيد طه وكاظم الصوفي وقالوا 

الذي هو ذكر هللا وان حضرته لم ينسخ الشرع العتيق ولم  -يقصدون الباب  -أنهم مؤمنون بحضرة األعلى 
د في األحكام وأكد في الصالة والصيام وحّرم الدخان وأن السيدة قرة العين تجاوزت الحد ونسخت يجدد أمرًا بل زا

الشريعة التي ورثناها عن األب والجد بدون أمر من حضرة األعلى. وكتب أعلمهم السيد علي بشر عريضة 
يدعى )نوروز علي(  وكان حاملها رجالً  -يقصد الباب  -قدمها الى )ماه كو( وتشرفت بحضور العلي األعلى 

كان خادما للسيد كاظم الرشتي. فنزل لوح بليغ في جواب تلك العريضة ورجع به )نوروز علي( الى قصبة 
 -أي والد المؤلف وهو الشيخ محمد شبل  -الكاظمية وسلمه للسيد علي بشر ورفقائه، وتوجه من بغداد الوالد 

ينوف عن السبعين شخصًا وقرأوا اللوح المبارك عالنية وفيه واألحباء الثابتون واجتمعوا في مجلس واحد يضم ما 
بيانات مباركة وآيات واضحة الى ان وصل البيان الى قوله تعالى مخاطبًا للسائل بشر المتزلزل: )وأما ما سألت 

هرة، وال عن المرأة التي زكت نفسها وأثرت فيها الكلمة التي انقادت األمور لها فانها امرأة صّديقة عالمة عاملة طا
ترد الطاهرة في حكمها ألنها أدرى بمواقع األمر من غيرها وليس لك اال اتباعها ألنك لن تقدر أن تطلع بحقيقة 
شأنها( الى آخر اللوح. فلما سمعه الثابتون فرحوا وحمدوا هللا على ما هداهم، والمتزلزلون ارتدوا على أعقابهم 

 (20)م...(وكفروا بما آمنوا ألن تجديد الحدود شق عليه

ان هذا "اللوح" الذي وصل من الباب الى الكاظمية كان بمثابة وحي منزل في شأن قرة العين وعلو 
مكانتها، وفيه ورد لقب جديد لها هو "الطاهرة" فصارت قرة العين منذ ذلك الحين تعرف به بين البابيين وكان له 

 أثره فيما بعد كما سنأتي اليه.
 إخراجها من العراق:

وصل الخبر الى قزوين بأن قرة العين محبوسة في بغداد اهتم له عمها ووالد زوجها المال محمد عندما 
تقي البرغاني فأرسل الى أحد أرباب النفوذ في كربالء يكلفه بالتوسط لدى الحكومة في اطالق سراحها. وقد سافر 

سالة يذكر له فيها نتائج مسعاه. هذا الرجل الى بغداد ليسعى في هذا السبيل، ثم كتب الى المال محمد تقي ر 
وفيما يلي مقتطفات من تلك الرسالة وهي مترجمة الى اللغة العربية بقلم الشيخ عبود الصالحي حيث يقول فيها 

 مرسلها مخاطبًا المال محمد تقي:
"سيدي الجليل... سافرت الى بغداد متوجهًا الى دار مفتي بغداد اليوم معالي السيد محمود اآللوسي 

دي، فوجدتها هناك مع ثالث نساء أخريات وجارية. فطلب الّي معالي السيد المفتي شرح حالها وبيان قصتها أفن
فقلت: نعم انها امرأة مستورة وهي في كمال الورع والتقوى وقد اعترتها بعض الوساوس الشيطانية وتمكنت منها 
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بالغ في ذلك كله حيث انها تعيش بين وسيطرت على دماغها وأفكارها وكان للوسط الديني الذي تعيشه أثر 
أحضان الورع والتقوى وفي بيت العلم والتقدس. كما سألني معالي السيد المفتي عن تاريخ حياة والدها وحاالته 
فقلت: انه اليوم رجل ايران األوحد في العلم والورع. وقد أثر كالمي في نفس معالي المفتي فقال لي: سأطلب من 

واالعتذار لها عما حيك حولها وذهابها الى أهلها... وهي اآلن محترمة ومعززة في دار  معالي الباشا خالصها
معالي السيد المفتي وأنا في هذا اليوم الجمعة الموافق لليوم الثامن من شهر ربيع الثاني ذاهب الى بغداد ألجل 

ضرات االعيان وعلماء العمل الجاد في خالصها وهي مكدرة الخاطر من طرف المال حسن جوهر... كما ان ح
بغداد قاطبة يحترمونها أي احترام ويكّنون لها كل تقدير، وان ما قالوه وأشاعوا عندكم فهو باطل ومحض 
اختالق... ولتوضيح الحقيقة حررت الرسالة. وان شاء هللا تعالى وبحوله وقوته سأنقلها الى داري الخاصة بأي 

 .(22)سادة ان شاء هللا، فليكن خاطركم طيبًا ومرتاحًا"حال من األحوال، وأرسلها اليكم مع حضرات ال

وصل األمر أخيرا من اسطنبول باطالق سراح قرة العين واخراجها من العراق، فخرج معها لمرافقتها في 
السفر جماعة من اتباعها بلغ عددهم الثالثين كان منهم: الشيخ محمد شبل، وابنه أقا محمد مصطفى وكان في 

، والشيخ صالح الكريماوي، والشيخ سلطان الكربالئي، والسيد أحمد اليزدي، والسيد محسن العاشرة من عمره
الشعرباف الكاظمي، والمال إبراهيم المحالتي، والحاج محمد الكرادي، وسعيد الجباوي، وعبد الهادي الزهيراوي، 

 وحسن الحالوي، ودرويش المكوئي، وغيرهم. 
 قرة العين في كرمنشاه:

ين من بغداد فيما يشبه الموكب الكبير، فقد كانت هي والنسوة اللواتي معها يركبن الهوادج خرجت قرة الع
بينما كان الرجال من أتباعها يمتطون الخيول. وبعد سفر طويل وصلوا الى كرمنشاه، وقد أعطانا أقا محمد 

لدة. وفيما يلي ننقل عنه مصطفى في رسالته الصغيرة وصفًا مسهبًا للضجة التي أحدثتها قرة العين في تلك الب
 خالصة لما جرى هناك.

عندما وصلت قرة العين الى كرمنشاه أمرت بالنزول في ثالثة منازل حيث خصصت أحدها لها ولمن 
معها من النساء وبعض العلماء، وخصصت الثاني لعامة االتباع، اما الثالث فخصصته الجتماع الناس وتبليغهم 

ولها أوعزت بفتح أبواب المنزل الثالث فحضر فيه أكابر البلدة وأمراؤها وخوانينها بالدعوة. وفي اليوم التالي لوص
وتجارها حتى ضاقت الساحة بهم على اتساعها، ونهض الشيخ صالح الكريماوي يتلو عليهم شرح "سورة الكوثر" 

ئي يترجمون ذلك بالعربية، ووقف على يمينه الشيخ محمد شبل والمال ابراهيم المحالتي والشيخ سلطان الكربال
 الى الفارسية. 

وقد ارتجت البلدة بأسرها لألمر فكان االزدحام يكثر حول منزلها حتى تضيق األزقة بالناس، وكانت النساء 
يأتين اليها نهارًا فتقرأ عليهم اآليات الجديدة وأسرارها، وفي المساء يأتي اليها بعض العلماء واالمراء فيقابلونها من 

عون الى حديثها ثم يخرجون منها متحيرين، وبعضهم يخرج منجذبًا. وكانت األسئلة ترد اليها وراء ستار ويستم
 في كل يوم من العامة والعلماء فتكتب األجوبة بسرعة.

لم يتحمل المتعصبون من رجال الدين هذا الوضع وانزعجوا منه، فكلموا كبيرهم أغا عبد هللا البهبهاني في 
رة العين وإجابة المسائل التي تثيرها بما يفحمها، فذهب البهبهاني الى األمير حاكم ذلك وطلبوا منه الرد على ق
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البلدة وطلب منه اخراج قرة العين هي وأصحابها من البلدة، واستدعى الحاكم قرة العين الى قصره فذهبت اليه 
ذ األمير يحاورها فعرض برفقة الشيخ سلطان الكربالئي والمال ابراهيم المحالتي وبضع نسوة من حاشيتها، وأخ

عليها شكوى العلماء وأنهم يطلبون معرفة الهدف الذي تسعى اليه، فأجابت قرة العين: أن الهدف هو البشارة 
بظهور القائم الموعود وان الدليل على ذلك هو اآليات التي جاء بها. وكان أغا عبد هللا البهبهاني حاضرًا في 

 غير هذه اآليات، فأجابته انها تطلب "المباهلة" منهم حيث يجتمعون كلهم المجلس فقال يتحداها بأنه يطلب دليالً 
معها في مكان يعّينه األمير، ثم يتباهلون ويجعلون لعنة هللا على الكاذبين، وبذا تكون النتيجة أن يموت المبطل 

 في مكانه. 
باهلة غير ان البهبهاني اعتذر أظهر األمير السرور بهذا الطلب، وأوعز الى البهبهاني بان يعين موعدًا للم

بأنه مريض وانه سيحضر المباهلة متى تم له الشفاء من مرضه. ثم خرج بعدئذ من البلدة واختفى في بستان 
 خارجها.

وكتب البهبهاني رسالة الى عم قرة العين في قزوين يخبره بما فعلت ابنة أخيه في كرمنشاه من اظهار أمر 
ر خمسة عشر يوما على ذلك وصل الى كرمنشاه أربعة رجال من اقرباء قرة الباب ونسخ الشريعة. وبعد مرو 

العين واتفقوا مع قائد العسكر السرتيب صفر علي على تسفير قرة العين عنوة. وقبل شروق الشمس من اليوم 
منها التالي، أحاط الجنود بالمنازل الثالثة التي كانت قرة العين تنزل فيها مع أصحابها، فأخرجوا األمتعة 

وحملوها على بغال كانوا قد أعدوها من قبل، فخرجت اليهم قرة العين وهي متحجبة تنادي فيهم: "قد ظهر 
الموعود أيها الغافلون، قد ظهر الرب الودود وأنتم ميتون!" فحدث هرج ومرج، ثم حصل اعتداء على الشيخ 

 .(21)صالح الكريماوي والشيخ سلطان الكربالئي والمال إبراهيم المحالتي

 قرة العين في همدان:

توجهت قرة العين مع أصحابها نحو همدان. والمعروف عن سكان هذه البلدة ان الكثير منهم كانوا 
شيخيين، فلما سمعوا بقدوم قرة العين عليهم استعدوا الستقبالها واالحتفاء بها باعتبارها شيخية مثلهم. وقد مكثت 

اللها تسعى بحماس لنشر الدعوة الجديدة، فتأثر بها عدد من النساء قرة العين في همدان تسعة أيام كانت في خ
 والرجال.

وكان من بين الذين تأثروا بها في همدان اثنان من أحبار اليهود هما المال الياهو والمال الالزار، فقد 
فتعجبا من  عرضت قرة العين على هذين اليهودين آيات من التوراة وكتب األنبياء فيها اشارة الى ظهور الباب

سعة اطالع قرة العين على الكتب المقدسة، ولما ألقيا عليها االسئلة المختلفة في هذا األمر أجابتهما بما 
 .(22)أقنعهما. وكانت تلك البذرة األولى النتشار الدعوة البابية بين اليهود

إبراهيم المحالتي برسالة وأرادت قرة العين أن تجتذب اليها كبير المجتهدين في همدان فأرسلت اليه المال 
تدعوه فيها الى التصديق بظهور الموعود وتبرهن له على صحة ذلك باآليات واألحاديث "الصحيحة". وحين 
دخل المال إبراهيم الى مجلس المجتهد وسلمه الرسالة استشاط هذا غضبًا وأخذ يلعنه بأشنع األلفا ، فرد عليه 

ن أهل العلم والعرفان مقابلة الدليل والبرهان باستعمال لسان الطعن المال إبراهيم ينصحه قائاًل: "ليس من شأ
والقدح"، فاضطرم المجتهد حنقًا عليه وأمر بضربه واهانته، فهجم الطلبة عليه وأوسعوه ضربًا ثم سحبوه وألقوا به 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 144 

ت له: "طوبى خارج المنزل. وحمله بعض الناس الى دار قرة العين، فلما رأته بتلك الحالة أظهرت السرور وقال
لك وصلى هللا عليك بما قدمت نفسك فداء العالء كلمة ربك األعلى" ثم أمرت األصحاب بمعالجته، وظل هو 

 .(25)طريح الفراش سبعة أيام حتى تماثل للشفاء

 قرة العين تهجر زوجها:
بيت  غادرت قرة العين همدان قاصدة الى بلدتها وموطن أسرتها قزوين، وعندما وصلت اليها نزلت في

والدها ولم تذهب الى بيت زوجها المال محمد، فأرسل اليها زوجها نسوة القناعها بالعودة الى بيته غير انها 
رفضت بالصرار ان تستجيب له وقالت للنسوة: "قولوا لهذا القريب األحمق المغرور لو كان قصدك حقًا أن تكون 

على قدمك لحراستي وحراسة هودجي طول الطريق رفيقًا لي وزوجًا لكنت أسرعت لمقابلتي في كربالء ولسرت 
الى قزوين، واذ ذاك كنت أثناء سفري معه أقدر أن أوقظه من نوم غفلته وأظهر له طريق الحق. ولكن ذلك لم 
يقدر عليه، وقد مر على فراقنا ثالث سنوات فال يمكن له في هذه الحياة وال في الحياة اآلخرة أن أجتمع به فقد 

 . (25)ياتي لالبدطرحته كلية من ح

ان هذا العمل الذي قامت به قرة العين اذ هي هجرت زوجها خالفًا للتقاليد الشرعية والعرفية السائدة كان 
وقد حاول أحد المؤلفين  -بمثابة سالح ماض في يد خصومها فوجهوا اليها نقدًا شديدًا وألصقوا بها شتى التهم 

نصه: "وال يخفى أن سيدة مثل قرة العين بّذت الرجال في العلم  البهائيين تبرير هذا العمل فقال في ذلك ما
والعرفان، وذاقت روحها حالوة شهد الفضل وااليقان، وأدهشت كل من سمع بياناتها الفائضة من لسانها الطلق، 
ا، لن تقبل قط أن تقيم صاغرة كسائر النساء في منزل قرينها المستبد المنتقد لجميع أعمالها وأقوالها وسلوكه

وتقبع في كسر بيتها مكتفية باالشتغال في بسائط األمور المنزلية، وتجعل نفسها أسيرة في يد شخص فيه من 
األطوار واألخالق مثل ما كان عليه ابن عمها هذا. فال جرم ان لم تقبل بوجه من الوجوه أن تجيب هذا الطلب 

 .(27)فت النظر عن أوالدها وتركتهمورفضته الرفض البات، ووقع حينئذح فراق البينونة بينهما، وصر 

 مقتل المال محمد تقي:
كان هذا القرار الحاسم الذي اتخذته قرة العين في هجران زوجها سببًا في نشوب خصام شديد بينها وبين 
والد زوجها المال محمد تقي الذي كان كبير علماء قزوين كما أسلفنا. وقد حاول والد قرة العين التوفيق بين بنته 

 يه فلم يوفق واضطر الى االعتزال وترك األمور تجري لمقاديرها.وأخ
صار المال محمد تقي يصعد المنبر بعد كل صالة فينهال باللعن والطعن على الشيخ احمد االحسائي 
والسيد كاظم الرشتي وكل من اتبعهما من البابيين وغيرهم. وانتشر الهياج من جراء ذلك بين العامة فأخذوا 

يخيين والبابيين جميعًا ويعتدون عليهم. ومن القصص التي تروى في هذا الشأن أن أحد الشيخيين يطاردون الش
تجرأ في تلك اآلونة فأعلن مدح االحسائي والرشتي وأظهر فضائلهما، ولما سمع المال محمد تقي بأمره حكم عليه 

قه بها وأخذوا يسحبونه في طرقات بالكفر وبطرده من البلدة، فتجمع العامة عليه ونزعوا عمامته ثم ربطوا عن
. وُيروى عن رجل آخر اسمه المال جليل األرومي انه كان (26)البلدة حافيًا وينهالون عليه بضرباتهم وشتائمهم

يتجول في البلدان يبشر بظهور الباب، ولما مر بقزوين وعلم به المال محمد تقي أمر بعض طلبته فقبضوا عليه 
 .(27)بوضعه في "الفلقة" وبضربه على رجليه وجاؤا به الى داره، ثم أمر
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لم يمض على ذلك سوى مدة قصيرة حتى هجم رجل مجهول على المال محمد تقي وهو يصلي في 
فارتجت البلدة كلها لمقتله وذهب ابنه المال محمد  .(27)المسجد فجرًا فطعنه بالخنجر طعنات كانت القاضية عليه

كي وينتحب فأحدث هياجًا بين العامة واشتعلت نيران الفتنة وصارت حياة الى دار الحكومة وقد شق ثوبه وهو يب
 .(10)الشيخيين والبابيين في خطر شديد

ومما يلفت النظر في هذا الصدد أن قرة العين كانت قبل مقتل عمها بأيام معدودة قد أوعزت الى 
ع زلزلة عظيمة ترتج منها قزوين وتسفك أصحابها بمغادرة قزوين والعودة الى مواطنهم اذ قالت لهم: "البد من وقو 

دماؤكم جميعًا، وان هللا يريد بكم خيرًا في المستقبل..." غير انها استثنت من أصحابها رجلين هما الشيخ صالح 
 .(12)الكريماوي والمال إبراهيم المحالتي وقالت لهما ان الشهادة لهما قد حانت

الكريماوي من أوائل المتهمين بقتل المال محمد تقي، فسيق وقد تحققت نبوءة قرة العين، فكان الشيخ صالح 
الى طهران وقتل في الميدان الذي يقع في وسطها، وهو يعتبر أول من سفك دمه في سبيل الدعوة الجديدة في 
ايران. ثم هجم الغوغاء في قزوين على متهمين آخرين كان منهم المال إبراهيم المحالتي فقطعوا أجسامهم إربا 

أما قرة العين فقد ُسجنت في حرم سراي الحاكم تحت المراقبة الشديدة، فلبثت في ذلك مدة، ولكنها  (.22)إربا
وكان هذا الرجل من ذوي  .(12)استطاعت أن ترسل رسالة الى المرزا حسين علي النوري في طهران تستنجد به

منحه لقب "بهاءهللا". فاستطاع أن يبعث الى الثراء والنفوذ ومن السابقين في اعتناق الدعوة البابية وكان الباب قد 
قرة العين من تمكن من تهريبها من قزوين وجاء بها الى طهران، فأخفاها في بيته. وظلت قرة العين مختفية في 

 بيت بهاءهللا الى أن تقرر عقد مؤتمر "بدشت" قرب خراسان فرحلت للمشاركة فيه.
  مؤتمر بدشت :

وج والبساتين يقع على نهر شهرود بين مازندران وخراسان. وقد قرر ان "بدشت" مكان تكثر فيه المر 
البابيون عقد مؤتمر لهم فيه على أثر اعتقال الحكومة للباب في قلعة "ماكو" وهم انما اختاروا هذا المكان لبعده 

قاذ الباب عن مزدحم الناس وتطفلهم. وكان الغرض من عقد المؤتمر هو للمداولة في أمرين، أولهما كيف يمكن ان
من معتقله، والثاني هل تنسخ أحكام الشريعة االسالمية أم تبقى على حالها. وقد انعقد المؤتمر في حزيران من 

م وحضره أقطاب البابيين من مختلف البلدان االيرانية فبلغ عددهم واحدا وثمانين كان فيهم قرة العين  1848عام 
 أي المال حسين البشروئي النشغاله بأمر آخر في خراسان. وبهاء هللا، ولم يتغيب منهم سوى "باب الباب"

الواقع أن مؤتمر "بدشت" مهم جدا اذ هو يفصل بين عهدين في تاريخ الدعوة البابية. فقد كانت هذه الدعوة 
قبل مؤتمر "بدشت" تعتبر فرقة من الشيخية ال تختلف عنها اال في بعض الجزئيات التي ال أهمية لها، أما بعد 

 ر فقد أصبحت الدعوة البابية فرقة قائمة بذاتها أو هي بعبارة أخرى أصبحت دينا جديدا.المؤتم
يبدو أن المشتركين في المؤتمر لم يهتموا بأمر انقاذ الباب بمقدار ما اهتموا باألمر الثاني وهو: هل تنسخ 

مر انقسموا الى فئتين مختلفتين: الشريعة االسالمية أم تبقى على حالها. وتشير القرائن الى أنهم منذ بداية المؤت
 ألخرى ترى وجوب االبقاء عليها. احداهما ترى وجوب نسخ الشريعة، وا

كانت قرة العين على رأس القائلين بوجوب نسخ الشريعة، وكان رأيها أن الباب أعظم مقاما من جميع 
يان بأحكام جديدة. أما المعارضون لهذا األنبياء الذين سبقوه وأن له الحق في نسخ األحكام االسالمية القديمة واالت
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الرأي فكان على رأسهم محمد علي البارفروشي وهو الشاب الذي رافق الباب في رحلة الحج ومنحه الباب لقب 
"القدوس"، وكان ذا منزلة رفيعة لدى البابيين ويعده البعض منهم في مقام المال حسين البشروئي أو هو أرفع 

القدوس" يعارض قرة العين معارضة شديدة وتابعه الكثير من البابيين، وكان رأيه أن مقاما منه. وقد وقف هذا "
الباب ليس سوى مروج للشريعة االسالمية ومصلح لها مما طرأ عليها من الفساد واالبتداع، ولهذا فهي يجب أن 

 .(24)تبقى على ما كانت عليه في الكليات والجزئيات جميعا

لمؤتمر بين قرة العين والقدوس كان بهاءهللا ساكتا ويبدو أنه اتخذ موقف بينما كان الخالف يشتد في ا
الحياد بين الفريقين وبقي ينتظر ما تتمخض عنه األيام. وظلت قرة العين تكافح في سبيل رأيها وتسعى الى 

ابية الكثير اجتذاب القوم اليها بكل جهدها، فهي كانت تعلم علم اليقين أن رأيها لو تحقق النفض عن الدعوة الب
من أتباعها، ولكنها أصرت على الرأي بالرغم من ذلك وأعلنت قائلة: "أن هذا العمل سيبرز الى ساحة الوجود ال 
محالة وسيطرق هذا القول اذن العام والخاص، اذن فكلما أسرعنا في الكشف عن هذه الغوامض كان أليق وأوفق 

كل ضعيف ال يحتمل التجديد وال يبقى معنا اال كل قوي وأنفع لألمر وللعمل الذي نقوم به حتى ينفصل عنا 
 .(25)مخلص يفدي بنفسه هذا السبيل القويم البديع"

عزمت قرة العين أخيرا أن تقوم بعمل تحسم به الجدال الذي استفحل بين القوم، ففي أحد األيام بينما كان 
وهي تدخل عليهم سافرة الوجه ومتزينة، وكان القدوس وأكثر القوم مجتمعين في خيمة بهاءهللا فاجأتهم قرة العين 

هذا على خالف عادتها اذ كانت قبلئذ متمسكة بالحجاب الشديد على طريقة النساء في زمانها، وكأنها أرادت 
 بعملها هذا أن تنسخ حكما من أحكام الشريعة هو تحريم التبرج الذي نزل به القرآن.

ذهوال عظيما. يقول صاحب كتاب "مطالع األنوار" في  أثار دخول قرة العين على القوم بهذه الصورة
وصف ما حدث:"فأخذت الناس الدهشة ووقف الكل حائرين أمام هذا المنظر الغير منتظر. وكانوا يظنون أن 
رؤيتها غير محجبة من أكبر المحال وأن النظر الى خيالها وظلها غير جائز ألنهم يعتبرونها مظهر فاطمة 

 .(26)الطهارة"الزهراء ورمزا لعصمة 

حاول بعضهم اخفاء وجوههم بأيديهم، ووضع آخرون رؤوسهم تحت عباءاتهم لكي ال يقع نظرهم على وجه 
قرة العين، ولم يملك واحد منهم نفسه فعمد الى رقبته فحزها بسكين كانت بيده ثم خرج من المجلس والدماء تنزف 

لم يرجعوا اذ هم انفصلوا عن الدعوة وعادوا الى منه وهو يصر  مهتاجا، واقتدى به آخرون فخرجوا وراءه و 
عقيدتهم القديمة. أما الذين صمدوا فقد وقفوا بال حراك وهم متحيرون في أمرهم ال يدرون ماذا يفعلون. أما 

 القدوس فقد استل سيفه وهو في غضب شديد كأنه يريد أن ينقض على قرة العين ليقتلها.
ب سيف القدوس بل قامت تخطب في الحاضرين بكل جرأة وبالغة. لم تتأثر قرة العين بما جرى ولم تره

يقول صاحب كتاب "مطالع األنوار" أنها وقفت وقد أضاء وجهها بشعور الفرح والوبطة والنصر وأخذت تخطب 
 ارتجاال باسلوب شبيه باسلوب القرآن، ثم قالت:" اني أنا الكلمة التي ينطق بها القائم والتي تفر منها نقباء األرض
ونجباؤها"، والتفتت نحو القدوس تلومه على عدم طاعته لها، ثم وجهت كالمها الى الجميع حيث طلبت منهم أن 
يحتفلوا بهذه المناسبة السعيدة، وقالت: "ان هذا اليوم يوم عيد وسرور عام وهو اليوم الذي تفك فيه قيود الماضي. 

 .(16)فليقم كل من يشترك في هذا المجد ويعانق صاحبه"
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ن هذا الموقف الجريه الذي وقفته قرة العين حسب رواية "مطالع األنوار" يرويه خصوم البابية بشكل اخر، ا
 يقول صاحب كتاب "مفتاح باب األبواب" أن قرة العين صعدت المنبر في المؤتمر وخطبت قائلة:

آلن لظهور الباب، وأن "اسمعوا أيها األحباب واألغيار... واعلموا أن أحكام الشريعة المحمدية قد نسخت ا
أحكام الشريعة الجديدة البابية لم تصل إلينا، وان اشتغالكم اآلن بالصوم والصالة والزكاة وسائر ما أتى به محمد 
كله عمل لغو وفعل باطل، وال يعمل بها بعد اآلن اال كل غافل و جاهل، ان موالنا الباب سيفتح البالد ويسخر 

سبع المسكونة، وسيوحد األديان الموجودة على وجه البسيطة، حتى ال يبقى اال العباد، وستخضع له األقاليم ال
دين واحد، وذلك الحق هو دينه الجديد، وشرعه الحديث، الذي لم يصل الينا الى اآلن منه اال نزر يسير. فبناء 

اآلن في زمن الفترة، على ذلك أقول لكم وقولي هو الحق: ال أمر اليوم وال تكليف، وال نهي وال تعنيف، وإنا نحن 
فاخرجوا من الوحدة الى الكثرة، ومزقوا هذا الحجاب الحاجز بينكم وبين نسائكم، بأن تشاركوهن باألعمال، 
وتقاسموهن باألفعال، واصلوهن بعد السلوة، واخرجوهن من الخلوة الى الجلوة، فما هن اال زهرة الحياة الدنيا، وان 

ا خلقت للضم وللشم، وال ينبغي أن يعد وال يحد شاّموها بالكيف والكم، فالزهرة الزهرة ال بد من قطفها وشمها، ألنه
تجنى وتقطف، ولألحباب تهدى وتتحف، وأما ادخار المال عند أحدكم وحرمان غيركم من التمتع به واالستعمال، 

، بل هو حق ألنه لم يخلق لنفس واحدة تتلذذ به من حيث يتحسر المحرومفهو أصل كل وزر وأساس كل وبال، 
مشاع غير مقسوم، جعل لالشتراك بين الناس، وللتداول من دون احتكار وال اختصاص، فليشارك بعضكم بعضا 
باألموال، ليرفع عنكم الفقر ويزول الوبال، ساووا فقيركم بغنيكم، وال تحجبوا حالئلكم عن أحبابكم، اذ ال رادع اآلن 

 .(17)كم من هذه الحياة، فال شيء بعد الممات"وال حد، وال منع وال تكليف وال صد، فخذوا حظ

اننا ال نستطيع أن نسلم بصحة هذه الخطبة تسليما تاما، فهي مروية بقلم أحد الخصوم ومن طبيعة الخصم 
 -أنه ميال للمبالغة في ذكر الحقيقة أو اختالق األكاذيب فيها كما ال يخفى. ومهما يكن الحال فقد أجمع الرواة 

على أن الخطبة أحدثت نزاعا شديدا بين الحاضرين، فقد تعصب فريق منهم الى  -م جميعا البابيون وخصومه
رأي قرة العين بينما تعصب آخرون الى رأي القدوس. وقد وصف كتاب "مطالع األنوار" هذا النزاع الشديد الذي 

 حدث بين البابيين فقال ما نصه:
صالح بكل جهدهم. وكان بعضهم ال يوافق "وحصل اضطراب عظيم بين الذين قاموا على نشر هذا اال

على حصول مثل هذا التغيير األساسي وظنوا أنه عين الكفر وامتنعوا أن ينسخوا ما يعتبرونه أعظم أحكام 
االسالم التي ال تنسخ، وطائفة اعتبرت أن قول الطاهرة هو الفصل في مثل هذه األحوال وأن طاعتها واجبة على 

عض ممن امتعضوا من تصرفها مع القدوس واعتبروه انه هو الممثل والنائب عن جميع المؤمنين، وتمسك الب
الباب والوحيد الذي يحق له أن يحكم في مثل هذه األمور الخطيرة، ونظر فريق غير هؤالء الى الحادثة بأجمعها 

هرة في كثير من انها عبارة عن امتحان الهي لفصل الصادقين من الكاذبين، والمؤمنين عن الكافرين، وكانت الطا
األحيان ترفض اطاعة القدوس وتقول: )اني أعتبر القدوس تلميذا أرسله الّي الباب لتعليمه وتهذيبه وال أنظر اليه 
بنظر آخر(. ولم يمتنع القدوس أن يتهم الطاهرة أنها صاحبة هذه الفتنة وادعى أن الذين يدعون الى رأيها وقعوا 

بين االثنين بضعة أيام الى أن توسط بهاءهللا وبطريقته المثلى وفق بينهما  فريسة للخطأ. واستمرت حالة المشادة
تماما، ولّم شعثهما، وألم الجرح الذي سببه هذا الهياج والنزاع الحاد، وبذلك وجه همة كل منهما الى طريق الخدمة 
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ثابة النفخ بالصور، المنتجة. وحصل المقصود من هذا االجتماع المنشود، ألن النداء بالنظام الجديد كان بم
فمسخت التقاليد العقيمة المجمع عليها والتي كانت تقيد ضمائر الناس، ومحيت بكل جسارة وبغير وجل. فتهيأت 
الطريق العالن األحكام والقواعد الجديدة التي جاء بها األمر الجديد. وعزم بقية الجمع المحتشد في بدشت على 

الطاهرة في هودج واحد أعده لسفرها بهاءهللا. وفي الطريق كانت الطاهرة الرحيل الى مازندران. ورحل القدوس مع 
تنظم قصيدة وتأمر األصحاب أن ينشدوها أثناء سيرهم خلف الهودج، وكانت الجبال واألودية تردد أصوات 

 .(17)وأناشيد ذلك الجمع المتحمس أثناء سفرهم إيذانا بمحو القديم وبعث اليوم الجديد"

 فترة النسخ:

وي لنا مؤلف "مفتاح باب األبواب" ما الذي جرى في قرية "نياال" فيقول: ان قرة العين عندما وصلت مع وير 
أصحابها الى تلك القرية ابتغاء الراحة من وعثاء السفر، وسمع بهم أهل القرية وبما هم فيه، فتجمعوا زرافات 

معدودين، وجرحوا جماعة، وأخذوا أموالهم وسلبوا  ووحدانا، وتسلحوا وهجموا عليهم، وفرقوا شملهم، وقتلوا منهم نفرا
 .(20)أحمالهم، ثم أطلقوا سبيلهم وهم عراة حفاة

ان هذه الرواية التي جاءت في كتاب "مفتاح باب األبواب" ينكرها البابيون والبهائيون انكارا تاما ويعدونها 
محفل البهائي ببغداد سابقا فيقول: ان من أكاذيب الخصوم. ويعلق عليها السيد كامل عباس الذي كان سكرتير ال

قرة العين كانت موضع ثقة العلماء وقد شهدوا بطهارتها في كل أدوار حياتها، أما ما ورد في كتاب "مفتاح باب 
 .(22)االبواب" فهو مختلق وملفق

اج وقد تحدث كاتب هذه السطور الى السيد كامل عباس فسأله عن "فترة النسخ" وهل هي تشمل قواعد الزو 
والطالق مثال، فكان جوابه: ان الفترة شملت التكاليف التعبدية فقط كالصوم والصالة ونحو ذلك، أما التعاليم 
االخالقية فلم يحدث فيها أي تبديل اثناء الفترة ألن االديان كلها تتشابه في االخالق فال فرق بين القديم والجديد 

 منها.
 مصير قرة العين:

أعدم الباب في تبريز بناء على فتاوى صدرت من علماء تلك المدينة. وقد  م1851تموز من عام  9في 
م 1852آب من عام  15أثار مقتله حنق بعض أتباعه فصمموا على اغتيال الشاه ناصر الدين أخذًا بثأره. وفي 

خان بينما كان الشاه يتريض خارج قصره عند سفح جبل شمران تقدم نحوه رجالن وبيد احدهما عريضة وهما يصر 
"الظليمة الظليمة، الغوث الغوث"، فلما مد الشاه يده لتسلم العريضة، عاجله الثاني بطلق ناري أصاب فخذه 
اصابة خفيفة، وسرعان ما تداركه الحرس فقتلوا احد الرجلين وأمسكوا بالثاني جريحا. وكانت محاولة االغتيال هذه 

عن البابيين وقتلهم، وقد ذهب الكثير من األبرياء ضحايا  إيذانا ببدء حملة واسعة النطاق في انحاء ايران للبحث
 من جراء اتهام الخصوم لهم بأنهم من البابيين.

شهدت طهران آنذاك ضروبا من التعذيب والقسوة الفظيعة اشترك فيها األهالي والحكومة معا. قيل ان 
منهم حصته من البابيين وشهروهم  البابيين الذين اعتقلوا في طهران وزعوا على مختلف طبقات الناس، فأخذ كل

وروى سايكس ان بعض البابيين ُقّطعوا بالفؤوس، وعندما  .(21)في طرقات المدينة وأهانوهم وعذبوهم ثم قتلوهم
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أُعطي طبيب الشاه الفرنسي حصته من البابيين رفض تقطيع ضحيته بالفؤوس حيث اعتذر قائال: انه قتل بحكم 
 .(22)وهو ال يريد ان يضيف الى القائمة ضحايا جديدة مهنته من الناس ما فيه الكفاية

كانت قرة العين من جملة الذين ألقي القبض عليهم غير انها أودعت لدى محافك مدينة طهران محمود 
خان كالنتر. ومما يلفت النظر انها لم تراع الظروف اإلرهابية المحيطة بها فكانت طيلة فترة اعتقالها في دار 

لى التبشير بالدعوة البابية. انها كانت تنتهز مناسبات الوالئم والمجالس النسائية التي تعقد في المحافك دائبة ع
تلك الدار لتلقي فيها أحاديثها المثيرة. والظاهر ان وجود قرة العين في تلك الدار جعل النساء يتهافتن عليها 

. وأخذت قرة العين تضرب على أوتار ليحظين بمشاهدة تلك المرأة المشهورة التي أصبح اسمها على كل لسان
قلوب النساء وتظهر لهن المنزلة الواطئة التي خصصها رجال الدين القديم للمرأة وكيف ان الدين الجديد رفع من 

 شأن المرأة ومنحها حريتها.
أرسل الصدر األعظم الى قرة العين رجلين من العلماء، هما المال محمد اندرماني والمال علي كنى، من 

ل امتحانها وكتابة تقرير عن عقيدتها الدينية لكي يتخذ االجراء المناسب لها. وقد عقد الرجالن معها سبع أج
جلسات المتحانها، فكانت هي في كل جلسة تناقشهما بحماس وتبرهن لهما ان الباب هو االمام المنتظر 

جابلقا" و "جابرسا" حسبما ورد في الموعود، وكان ردهما عليها ان االمام المنتظر يجب ان يظهر من مدينتي "
المصادر الدينية، فكانت تجيبهما بأن هذا باطل محض اخترعه الرواة الكذابون وان المدينتين المذكورتين ال وجود 
لهما مطلقا وما هما سوى خرافة تليق للمجانين، ثم قالت بتأثر: "ان األدلة التي تسوقانها هي أشبه بأقوال طفل 

ى تسيران وراء هذه األكاذيب والخرافات الجنونية، والى متى ال ترفعان رأسكما لتريا شمس غبي جاهل، فاللى مت
الحقيقة". فغضب المال علي من هذه األقوال ونهض قائال لصاحبه: "ما هي الفائدة من زيادة البحث والمناقشة 

ت التوبة وانها تستحق القتل عمال مع كافرة!". ثم خرجا وكتبا تقريرا ذكرا فيه ان قرة العين قد ارتدت وكفرت ورفض
 .(25)بحكم القرآن

واختلفت األقوال في الكيفية التي قتلت بها قرة العين، فمن قائل: انها وضعت في فوهة مدفع واطلقت 
ومن قائل: انها ُربطت من شعرها بذيل بغل فسحبت الى المحكمة وهناك صدر ، (25)عليها قنبلة مزقتها اربا اربا

حّية، غير ان الحكومة أوعزت بتأخير اإلحراق الى ما بعد موتها، فخنقت ثم ألقيت جثتها الى  الحكم بالحراقها
ويروي المستشرق براون نقال عمن سمع من محمود خان كالنتر: ان الشاه استدعى قرة العين الى . (27)النار

لى الرفض أمر الشاه قصره في نكارستان وطلب منها التبري من الباب ولما رفضت قرة العين ذلك وأصرت ع
أما  .(26)بالقائها في بئر كانت في حديقة القصر، ثم ألقيت فوقها أربعة أحجار ضخام، وهيل عليها التراب

صاحب كتاب "مطالع األنوار" فيذكر: ان قرة العين أخذت من دار المحافك الى حديقة االيلخانة، وهي حديقة 
يطانية، فُخنقت بمنديل من الحرير قدمته هي بنفسها الى جالدها، كانت موجودة في ذلك الحين مقابل السفارة البر 

 .(27)ثم أنزلت في بئر كانت قد حفرت هنالك حديثا، وهيل عليها التراب

 كلمة تقييم:
حين نستقرئ سيرة قرة العين منذ بداية أمرها حتى ساعة مقتلها نشعر بأنها امرأة ليست كسائر النساء، فهي 

من جمال رائع كانت تملك ذكاءا مفرطا وشخصية قوية ولسانا فصيحا، وتلك صفات  عالوة على ما تميزت به
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أربع قلما اجتمعت في انسان واحد، وان هي اجتمعت فيه منحته مقدرة على التأثير في الناس وجعلته ممن 
 يغيرون مجرى التاريخ.

هو قد زار ايران بعد مقتل وصفها الكونت دي غوبينو في كتابه "األديان والفلسفات في اسيا الوسطى"، و 
قرة العين بمدة قصيرة، فقال: "... كان الكثير من الذين عرفوها وسمعوها في أوقات مختلفة من حياتها يذكرون 
لي دائما انها فضال عما اشتهرت به من العلم والغزارة في الخطب فان القاءها كان من السهل الممتنع وكان 

 .(27)ز وتأثير الى أعماق قلوبهم مفعمين باالعجاب وتنهمر دموعهم من اآلماقالناس اثناء تكلمها يشعرون باهتزا

وكذلك وصفها صاحب كتاب "مفتاح باب االبواب" فقال: "وقصارى القول ان هذه الفتاة كانت آية الجمال 
م، جسورة والكمال، وفريدة وصيفاتها بالحسن واالعتدال، طلقة اللسان، فصيحة البيان، عذبة المنطق، شهية الكال

مقدامة، ومن منظومها بالفارسية والعربية ما يطرب األديب، ويخلب لب األريب، ولكن قضى عليها سوء الحك 
ونكد الطالع )ان صح جميع ما يقال عنها( ان تحيد عن محجة الحق والصواب، وتميل عن منهج الهدى 

ه نور جمالها الزاهي الزاهر، ومحقت بدر والثواب، وتأتي بما تمجه نفوس أولي األلباب، حتى ترتكب ما أطفأت ب
 .(50)كمالها البهي الباهر، وهلل األمر في األول واآلخر"

المالحك من خالل سيرتها انها كانت شديدة الميل الى التجديد في العقيدة، فهي قد اعتنقت العقيدة الشيخية 
ير انها لم تكد تسمع بظهور الباب حتى عندما كانت تلك العقيدة جديدة بالنسبة الى عقائد الشيعة المألوفة، غ

أسرعت الى اعتناق دعوته. ورأيناها منذ اعتنقت الدعوة البابية تتزعم القائلين بتجديد الشريعة بين أتباع تلك 
الدعوة، مرة في كربالء واخرى في الكاظمية وثالثة في بدشت، حتى كتب لها الفوز اخيرا. وقد يصح القول انه 

 سار تاريخ الدعوة البابية على النحو الذي سار عليه فعال. لوال قرة العين لما
حاول بعض الخصوم تعليل هذا الميل لتجديد الشريعة عند قرة العين بأنه نتيجة زواجها الفاشل من ابن 
عمها، ففي رأيهم انها كانت تبغض زوجها من أعماق قلبها ولما كانت الشريعة االسالمية ال تمنح المرأة حق 

عن زوجها او الطالق منه فقد اندفعت قرة العين اندفاعا ال شعوريا نحو اعتناق كل دعوة تتيح لها نسخ االنفصال 
 الشريعة لكي تتخلص من ربقة زوجها البويض على وجه من الوجوه.

اني اعتقد على أي حال ان قرة العين امرأة ال تخلو من عبقرية وهي قد ظهرت في غير زمانها، او هي 
مائة سنة على أقل تقدير. فهي لو كانت قد نشأت في عصرنا هذا، وفي مجتمع متقدم حضاريا، سبقت زمانها ب

 لكان لها شأن آخر، وربما كانت أعظم امرأة في القرن العشرين!
 
 الحواشي

 
 .77-72ص  - 2750القاهرة  -محمد زرندي  مطالع األنوار  ترجمة عبد الجليل سعد  - 2
العين حصلت عليها من مصادر مختلفة، وقد استفدت بصورة خاصة من كتاب مخطوط بقلم عبود ان هذه المعلومات عن قرة  - 1

 الصالحي عنوانه  قرة العين على ح يقتها وواقعها . ومما يجدر ذكره ان هذا الكاتب هو من أسرة البرراني ومن أقرباء قرة العين.
 .75محمد زرندي )المصدر السابق( ص  - 2
 .222 - 220ص  2ج - 2715القاهرة  -)الكواكب الدرية( ترجمة احمد فائق رشد  عبد الحسين آواره - 5
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 .15ص  -محمد باقي الجاللي )الحقائق الدينية في الرد على العقيدة البهائية( النجف بدون تاريخ  - 25
 .272محمد مهدي خان )المصدر السابق( ص  - 27
26 - 541 - 542  p. E. G. Browne op. cit. P. 
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 (2)نبذة مختصرة عن البهائية
 

 .(1)المؤسس: ميرزا حسين علي بن ميرزا عباس النوري، لّقب نفسه فيما بعد بـ )بهاءهللا(
إيــران. وتــوفي فــي  –م( فــي مدينــة طهــران 2726هـــ )2122 والدتــه ووفاتــه: ولــد فــي الثــاني مــن محــرم

 م.2771مايو سنة  17عاما، منفيًا بأمر الحكومة العثمانية في  65سجن عكاء في فلسطين عن عمر قارب 
 . (2)أوالده: له العديد من األوالد، أشهرهم عباس أفندي )عبدالبهاء(

 حل:ـإعالن الدعوة: تقسم فترة إعالن الدعوة الى أربعة مرا
م فــي بغــداد 2772م فــي ســجن ســياه يـــال فــي طهــران الــى ســنة 2751الــدعوة الســرية: مــن ســنة  – 2

 وقت خروجه منها.
 حديقة نجيب باشا لجمع من أصحابه البابيين. -م بغداد 2772الدعوة الخاصة: إبريل سنة  - 1
 م / ادرنة تركيا.2777-م2775الدعوة لعموم البابيين:  - 2
 فلسطين. –م، عكاء 2771-م2777العالم:  الدعوة لعموم - 5

م. قضــاها بأكملهــا بــين نفــي متكــرر وســجن وحــبس 2771م حتــى ســنة 2751مــدة الــدعوة: مــن ســنة 
 واعتزال.

كتبــه: لــه كتــب عديــدة أهمهــا  األقــدس  باللغــة العربيــة ويحتــوي رالبيــه أحكــام البهائيــة، و  ألــواو الــى 
بعــد كتــاب األقــدس  و  بشــارة النــور  و  االيقــان  و  الكلمــات  الملــوك والرسســاء  و  مجموعــة مــن ألــواو نزلــت

ــديع  و  المكنونــة  و  لئــالح الحكمــة  عــدة أجــزاء، و  آثــار قلــم أعلــى  عــدة أجــزاء، و كتــاب  مبــين  و  كتــاب ب
 مجموعــة مــن ألــواو حضــرة بهــاء هللا  عــدة أجــزاء،  وكتــب عديــدة مــن األدعيــة والمناجــاة يقــدر عــددها المائــة 

 للغتين العربية والفارسية.مجلد با
 تعليمه: تقول المصادر التاريخية البهائية أن بهاء هللا لم يتعلم ولم يدخل المدارس قط.
 الحالة االجتماعية: من كبار األرنياء في ايران، وابن وزير سابق في الحكومة القاجارية.

*  *  * 
ولهههة ثالثهههة مهههن شهههباب الهههدين الجديهههد الثهههأر كانهههت نهايهههة المذبحهههة الواسهههعة التهههي أطلقهههت شهههرارتها األولهههى محا

الستشهههاد رسههولهم الشههاب فههي اإلقههدام علههى محاولههة قتههل الشههاه، وبعههد فشههل هههذه المحاولههة الغبيههة، وجههد الخصههوم 
فرصهة ذهبيهة للقضهاء علهى الفكهر الجديهد، فقامهت قيهامتهم وتضهافروا واتحهدوا اتحهادًا لهم يسهبق لهه مثيهل وفتكهوا بكههل 

القهوم، بهل ان األحقهاد امتهدت لتطهول الكثيهرين ممهن ال عالقهة لههم بالموضهوع ولهم يسهمعوا من كان له صهله بههؤالء 
باسههم البابيههة، فههراح النههاس يتبههادلون الوشههاية فيمهها بيههنهم للههتخلص مههن دائههن لئههيم او عههدو سههابق او مكههروه آبههق او 

نهم أحهدًا، حتهى وصهلت الهى منافس قوي. وهكذا امتدت يد العقاب الى أبرز الشخصيات البابيهة وأفنهتهم ولهم تبهق مه
شخص بهاءهللا مؤسس الديانة البهائية فيما بعد، وكان مهن رجهال إيهران البهارزين وابهن وزيهر سهابق معهروف وناشهر 
فعال للديانة البابية ومبادئهها. وبمجهرد أن علهم بهورود اسهمه فهي التحقيقهات وانهه مطلهوب للمثهول أمها التحقيهق، تقهدم 

فسه. فأخذ لمسافة ثالثهين كيلهومترًا حهافي القهدمين حاسهر الهرأس تحهيط بهه صهرخات الى أقرب ثكنة عسكرية وسلم ن
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الجنود وغلظتهم وصياح العامة وتصيبه أحجار المارة وعصّيهم تحت حرقة أشعة شهمس شههر أغسهطس المحرقهة، 
 ثم ليطرح في غياهب سجن نتن تحت األرض ال منفذ له سهوى فتحهة دخولهه ولتوضهع رقبتهه تحهت سالسهل حديديهة
قارب وزنهها المائهة كيلهوغرام تركهت أثرهها الغهائر فهي عنقهه وكتفيهه طهوال بقيهة عمهره. ومنهذ ذلهك الحهين أمضهى بقيهة 

 م في سجن عكاء في فلسطين. 1892حياته بين نفي مكرر من بالد الى أخرى وسجن وحبس حتى توفي سنة 
وء تحهت األرض يههدعى "سههياه سهجن بهههاءهللا مههع ثمهانون شخصههًا مههن معتنقهي الديانههة الجديههدة فهي سههجن موبهه

شال" في طهران، مهع أكثهر مهن مائهة وخمسهون مجرمهًا مهن القتلهة واللصهوص وقهاطعي الطريهق، وكهان فهي كهل يهوم 
كان يسحب أحد المتهمين البابيين ويساق الهى سهاحة اإلعهدام ليقتهل بهدون محاكمهة، حتهى قتلهوا جميعها رغهم بهرائتهم 

جهههههة. وفههههي النهايههههة، ولحسههههن سههههمعة بهههههاء هللا ولتههههدخل بعههههض  ممهههها اتهمههههوا بههههه وعههههدم إثبههههات ذلههههك مههههن قبههههل أي
الشخصيات البارزة من اصدقائه وأقربائه في مساعدته وإثبات برائته من تهمهة المشهاركة فهي محاولهة اغتيهال ناصهر 
الدين شاه، أطلق سراحه بعد قضاء أكثر من أربعة شهور في ذلهك الجهب، ورغهم سهوء حالتهه الصهحية وعهدم قدرتهه 

ي، فقد قضى الفرمان الملكي بمغادرته األراضي اإليرانية، فاتجه بعد شهر واحد مهن إطهالق سهراحه الهى على المش
العراق مع أفراد عائلته في ظروف مناخية صهعبة وفهي بهرد شهتاء قهارس وأراضهي مغطهاة بهالثلوج، ودخهل بغهداد فهي 

يههة(، ثههم نفههي مههرة أخههرى م وسههكن هنههاك حههوالي أحههد عشههر سههنة ميالديههة )اثنههى عشههر سههنة هجر 1853مههارس  21
م )وههي سهنة إعهالن دعوتهه الجديهدة ألتباعهه البهابيين( 1863حسب إرادة البهاب العهالي العثمهاني الهى اسهتنبول سهنة 

نتيجة المؤامرات التي حاكها القنصل االيراني فهي بغهداد. وفهي نفهس السهنة نفهي مهرة أخهرى مهن اسهتنبول مهع عائلتهه 
الحهههدود الغربيهههة للدولههة العثمانيهههة، وبعههد أربهههع سهههنوات ونصههف تقريبهههًا مهههن وأصههحابه الهههى مدينههة أدرنهههه فهههي أقاصههي 

اسهتقراره فيهها، صههدر األمهر مهن السههلطان العثمهاني عبههد العزيهز بنفيهه مههع أهلهه وأتباعههه الهى أظلهم وأبشههع سهجن فههي 
ينهه م بغهرض إطفهاء شهعلة د1868أراضي اإلمبراطورية العثمانية آنهذاك وههو سهجن مدينهة عكهاء فهي فلسهطين سهنة 

 م.1892وإفناء ذكره، وبقى هناك حتى نهاية حياته سنة 
م، عنهدما 1852وههو فهي سهجن )سهياه چهال( فهي طههران سهنة  (4)ابتدأت البهائية بنزول الوحي على بههاءهللا

كان مقيدًا ومسلساًل فهي ذلهك المكهان الموبهوء محاطها بهالمجرمين والقتلهة، وعنهدما نفهي الهى بغهداد، َلههمق جمهع البهابيين 
نهههاك وعّلمههههم ونفهههخ فهههيهم روح االيمهههان مهههن جديهههد وكهههان القليهههل مهههنهم يعلهههم انهههه الرسهههول الجديهههد الموعهههود. اال ان ه

الحكومة اإليرانية ورجال الدين لم يتركوه بعد ان شهاهدوا ثمهار أعمالهه فهي جمهع شهتات المهؤمنين مهن جديهد، فكانهت 
ى نجحههوا فههي النهايههة مههن الحصههول علههى أمههر مههن المراسههالت السههرية والعلنيههة مسههتمرة بههين كههل أعدائههه وحسههاده حتهه

البههاب العههالي فههي اآلسههتانة )اسههتنبول( بنفيههه مههن بغههداد بحجههة قربههها مههن الحههدود اإليرانيههة واحتمههال تشههكيله وأتباعههه 
خطرًا على الدولة القاجارية، فهتم اسهتدعائه مهع أتباعهه الهى العاصهمة بحجهة النظهر فهي قضهيته واعتبهاره ضهيفًا علهى 

لي. وقبههل تحركههه مههن بغههداد بههاثني عشههر يومهها خههرج مههن بيتههه ليسههتقر فههي حديقههة نجيههب باشهها فههي الضههفة البهاب العهها
المقابلة لبيته على نهر دجلة في ناحية الرصافة من بغداد، وهناك أعلهن دعوتهه وكشهف النقهاب عنهها للخاصهة مهن 

 أتباعه البابيين.
بغههداد الهى اسههتنبول، حيههث لههم يههزد اسههتقراره  اسهتمر السههفر البههري علههى الجمههال والخيهول مائههة وعشههر ايههام مههن

فيههها عههن أربعههة شهههور اال بضههعة أيههام، صههدر بعههدها األمههر السههلطاني بنفيههه وأتباعههه الههى أقاصههي الحههدود الغربيههة 
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م فهي بهرد 1863للدولة العثمانية في مدينة أدرنه، في رحلة استمرت اثنى عشر يوما من نهايهة شههر ديسهمبر سهنة 
لهه مثيهل، وكهان المسهافرون مها زالهوا يرتهدون مالبسههم الصهيفية التهي حضهروا بهها مهن بغهداد.  قارس لم تشههد الهبالد

استقر بهاءهللا وأتباعه فهي أدرنهه أكثهر مهن أربهع سهنوات ونصهف، وخاللهها اسهتطاع ان ينشهر أمهره رويهدا رويهدا بهين 
اصههة أتباعههه فههي رحههالت تبليويههة أتبههاع الديانههة البابيههة والمسههلمين وغيههرهم مههن أتبههاع بقيههة الههديانات وبقههي يرسههل خ

لنشر دعوته الى إيران والعراق ومعهم ألواحه ورسائله ومكاتباته حتهى آمهن بدعوتهه غالبيهة البهابيين، فجمهيعهم كهانوا 
موعودين بظهوره من قبل رسولهم الباب الذي بّشهرهم بهذلك مهرارا وتكهرارا فهي غالبيهة كتبهه. عنهدما أدركهت السهلطات 

جري على أرضها وشاهدت سيول الزوار القادمين من الشرق وههم متهوجهين لزيهارة بههاءهللا فهي العثمانية حقيقة ما ي
الغرب، أمر السلطان عبد العزيز يدفعه حهث الحكومهة اإليرانيهة ورجهال دينهها مهن جههة وكثهرة المهؤامرات والدسهائس 

ه الهى أخهرب الهديار العثمانيهة مدينهة التي كان يحيكها ميرزا يحيى أ  بهاء هللا من جهة أخرى، بنفي بهاءهللا وأتباع
عكاء في فلسطين. كان ههذا السهجن موبهوءًا قهذرًا يجمهع تحهت سهقفه أعتهى مجرمهي اإلمبراطوريهة العثمانيهة، فهدخلها 

م واستقر في سجنها الذي كان عبارة عن بناء عسكري قديم للجيش التركي. وبعهد مضهي سهنتين داخهل 1868سنة 
الحكومهة الههى ههذا البنههاء مههرة أخهرى، فههأمرت بالخالئهه مههن السهجناء وحبسهههم فههي  السهجن، شههاءت األقهدار ان تحتههاج

بيهههوت داخهههل المدينهههة بهههين السهههكان الهههذين كهههانوا يحملهههون أفكهههارًا سهههيئة عهههن ههههؤالء المظلهههومين، فعهههانوا مهههن قسهههوتهم 
ليسههوا كغيههرهم وظلمهههم واعتههداءاتهم وشههتائمهم الكثيههر، اال انههه ومههع مههرور األيههام أدرك السههكان ان هههؤالء السههجناء 

وانهههم يحملهههون صهههفات ومثهههل وأفكهههار جيهههدة، فخّفهههت مهههع مههرور الوقهههت قسهههوتهم. بعهههد قضهههاء بههههاءهللا وأتباعهههه تسهههع 
سهنوات تقريبها فهي مدينههة عكهاء، خّفهف حكهام المدينههة المتتهالين قيهود الحهبس عليههه، فاسهتطاع ان يغهادر المدينهة الههى 

عههد ذلههك الههى قصههر آخههر كبيههر )البهجههة( عههاش فيههه بقيههة ريفههها وسههكن فههي قصههر المزرعههة لمههدة سههنتين ثههم انتقههل ب
 حياته.

من مدينة عكاء خاطب بهاءهللا جميع ملوك العالم ورؤساء دول العالم، مثهل: ناصهر الهدين شهاه ملهك ايهران، 
ونقوال الثاني قيصر روسيا، وفكتوريا ملكة انكلترا، وعالي باشا رئهيس وزراء الدولهة العثمانيهة، وويلهلهم األول قيصهر 
المانيههها، وفرانسههههوا جوزيههههف ملههههك النمسهههها، ورؤسههههاء أمريكهههها، وامبراطههههور فرنسهههها نههههابليون الثالههههث، والخليفههههة العثمههههاني 
السههلطان عبههد العزيههز، وأعلههن لهههم انههه الرسههول الجديههد الههذي بشههرت بههه كههل الكتههب السههماوية السههابقة، ودعههاهم الههى 

لمي ال تحمههد عقبههاه إن ههم أصههروا علههى نكرانههه، دينهه وأتههم الحجههة علهيهم وحههذرهم والبشههرية جمعهاء مههن مسههتقبل عها
 وكتب لكل واحد منهم لوحًا خاصًا يدعوه لإليمان به ويحذره من تجاهل دعوته، وبذلك أتم حجته على الجميع.

تعيد تعاليم بهاء هللا المبادئ اإللهية األساسية التي أعلنهها رسهل القبهل. ويمكهن قهراءة بعهض ههذه التعهاليم فهي 
"الكلمات المكنونة"، اال انه أضاف الى هذه الحقائق الخالدة تعاليم جديدة لهم تعلهن مهن قبهل أي  كتاب صغير اسمه

 -رسول إلهي سابق. وها هي بعضها:
ان أول تعههاليم البهائيههة هههي وحههدة العههالم االنسههاني، فجميههع البشههر هههم عائلههة واحههدة، حيههث يخاطههب بهههاءهللا 

ق غصهههن واحهههد")مترجم(. ويعنهههي ان عهههالم البشهههر مثهههل شهههجرة واألمهههم النهههاس بقولهههه: "أنهههتم أثمهههار شهههجرة واحهههدة وأورا
والملهههل أغصهههانها، والرجهههال والنسهههاء أثمارهههها وأورادهههها. ومههههن أقوالهههه أيضههها: ان بعهههض النهههاس نيهههام يحتهههاجون الههههى 
اإليقههها ، وبعضههههم مرضهههى بحاجهههة الهههى الشهههفاء وبعضههههم كاألطفهههال يحتهههاجون للتعلهههيم، إال انههههم جميعههها يسهههتحقون 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 155 

ة هللا وبركته. ومبدأ آخر هو تحري الحقيقهة، ومعنهاه أن علهى كهل إنسهان عهدم تقليهد آبائهه وأجهداده تقليهدًا رحمة وبرك
أعمهههى دون فههههم، وعليهههه ان ينظهههر الهههى األمهههور بعينيهههه ويسهههمعها بأذنيهههه ويتحقهههق منهههها بنفسهههه. ومبهههدأ آخهههر ههههو أن 

الرسهل السهابقين بهنفس الحقهائق رغهم اخهتالف  أساس األديان واحد، هو هللا، لذلك فدين هللا واحهد. ولقهد نهادى جميهع
أسههماء ديانهههاتهم وكتههبهم وشهههرائعهم، اال انههها جميعههها جهههاءت مههن هللا. وآخهههر أن الههدين يجهههب ان يكههون سهههبب األلفهههة 
والمحبهة والوفهاق بههين البشهر. فهاذا أصههبح سهببًا فهي الخههالف والكراهيهة وقهاد النههاس الهى التفهرق والقتههال، فعدمهه خيههر 

أ آخر هو اتفاق الدين والعلم، فاذا لم يتفق الدين مع العلم فهو خرافة وان لم يتفق العلهم مهع الهدين من وجوده. ومبد
فهههو خطههأ. ونههادى بمسههاواة حقههوق المههرأة مههع الرجههل، وهههذا مبههدأ جديههد يتناسههب مههع مراحههل التطههور اإلنسههاني، ولقههد 

خههر، نبهههذ التعصههبات بجميههع أشهههكالها، فضههلت جميههع الهههديانات السههابقة الرجههل علهههى المههرأة بشههكل أو بههه خر. مبههدأ آ
دينية، عرقية، وطنية أو سياسية، فالتعصبات تحطم أسهس السهالم فهي األرض. لهذلك علهى البشهر ان ينزعهوا عهنهم 
لبهاس التعصهب حتهى يشهاهدوا الحقيقههة وههي ان البشهر جمهيعهم عائلهة واحههدة وليسهت أحهزاب وملهل متفرقهة. كمهها ان 

ة البهائيهههة، وسهههوف يتحقهههق بتطبيهههق مبادئهههها، ويعهههم السهههالم كهههل البشهههر وكهههل السهههالم العهههالمي وعهههد حهههق فهههي الديانههه
الحكومههات والشههعوب واألديههان واألعههراق وكههل ملههل األرض. ولههم يسههبق ان وعههد أحههد الرسههل بالسههالم العههالمي التههام 

ووضهعت  سابقًا. ودعت البهائيهة ايضها الهى ضهرورة التعلهيم والثقافهة لكهل انسهان وضهرورة تعلهم البنهت والصهبي معهًا.
الحلهههول األساسهههية للمشهههكلة االقتصههههادية العالميهههة، ولفتهههت االنتبههههاه الهههى ان حهههل ههههذه المشههههكلة يكمهههن فهههي الناحيههههة 

 الروحانية للبشر.
ومن أهم المبادئ الجديدة هو تأسيس وتعيين "مركز العهد". فقهد عهّين بههاء هللا ابنهه عبهد البههاء مركهزا للعههد 

ئيين من بعده. وبههذه الطريقهة حهافك بههاءهللا علهى البهائيهة مهن االخهتالف والتفهرق والميثاق، ليقوم مقامه ويقود البها
الههى ملههل ومههذاهب. وأغلههق البههاب تمامهها فههي وجههه أي انشههقاق فههي الديانههة البهائيههة. وإلدامههة الوحههدة بههين أتباعههه فقههد 

 خّص مركز عهده )عبد البهاء( بتفسير وتوضيح تعاليمه.
هللا التههي تختلهف عههن الههديانات السهابقة. واليههوم يعهيش ماليههين البهههائيين ههذه هههي بعهض مبههادئ البههاب وبههاء 

فههي جميههع دول العههالم تقريبهها فههي اتحههاد تههام تحههت ظههل خيمههة نظههام عههالمي واحههد جديههد علههى أمههل مشههاركة اخههوانهم 
 البشر في نشرها.

أفنهدي )عبهدالبهاء( كتب بهاءهللا قبل وفاته وصيته الشهيرة باسم )كتاب عهدي( التي عهّين فيهها ولهده عبهاس 
ليكههون المفسههر والمبههّين الوحيههد آلثههاره وكتبههه وآياتههه مههن بعههده واشههترط علههى أتباعههه االنقيههاد لههه، فكانههت أول وثيقههة 
رسمية في التاريخ تكتب بخط يد رسول وتختم بختمه الخاص لتحافك على وحدة ديانهة إلهيهة منهذ ظههور الرسهاالت 

 على األرض.
ديهههدة وقهههاد بحكمهههة إلهيهههة بالغهههة أتبهههاع الهههدين الجديهههد واسهههتطاع نشهههره فهههي الهههدول اسهههتلم عبهههدالبهاء مهمتهههه الج

الغربية، ف من كثيهر مهن النهاس بالديانهة البهائيهة فهي أوربها وأمريكها والشهرق األقصهى، وبهذلك نشهر األمهر الجديهد فهي 
وخمسهين عامها،  كثير من دول العالم، ثم عززها بعد اإلفهراج عنهه مهن حبسهه الشهديد الهذي اسهتمر أكثهر مهن خمسهة
م حتهى سههنة 1852قضهاها بهين نفهي وحهبس وسهجن واعتقهال وتعهذيب مههن أول إعهالن والهده دعوتهه السهرية فهي سهنة 

م عند نجاح ثورة تركيا الفتاة وإعالنهها إطهالق سهراح جميهع السهجناء السياسهيين والعقائهديين، بسهفره الهى أوربها 1819
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ى، وحهذر النهاس مهن خهالل خطبهه ورسهائله فهي الكنهائس والجوامهع وأمريكا مهرتين قبهل انهدالع الحهرب العالميهة األوله
والجامعات والمجالس واألندية والمؤتمرات الخاصهة والعامهة مهن خطهر انهدالع الحهرب وشهدة م سهيها، وانهه ال سهبيل 

 للسالم بين شعوب االرض إال بتطبيق المبادئ البهائية. 
سههنة قضههاها فههي خدمههة ديههن والههده ليههل  77عههد م تههوفي عبههدالبهاء فههي فلسههطين ودفههن فيههها ب1921فههي سههنة 

نههههار، بعههههد أن تههههرك مؤلفههههات عديههههدة بههههاللغتين العربيههههة والفارسهههية، منههههها "خطههههب عبههههد البهههههاء فههههي أوربهههها وأمريكهههها"، 
"المفاوضات"، "الخطابات )عدة أجزاء("، "الرسهالة المدنيهة"، "مقالهة سهائح" فهي البابيهة والبهائيهة، ومجلهدات عهدة مهن 

جاة. وكمها فعهل والهده وحفاظها علهى وحهدة الهدين الجديهد، كتهب وثيقهة رسهمية بخهط يهده وختمهها بختمهه األدعية والمنا
م وليهّا ألمهر الهدين الجديهد مهن بعهده. فاسهتلم شهوقي 1897الخاص، عّين فيها سبطه شوقي أفندي المولود في سهنة 

م، بعهد ان تهرك 1957حتهى سهنة  أفندي شؤون الدين البهائي ونظم قوانينه وقننها وخصصهها واسهتمر يهدير شهؤونها
بهدوره عهدة مؤلفههات، منهها "القههرن البهديع" و "الكشهف عههن المدنيهة اإللهيههة" و "التواقيهع" )عهدة أجههزاء( وحهوالي ثالثههين 

 ألف رسالة.
م وبعد مرور مائة سنة على إعهالن أمهر الهدين البههائي فهي بغهداد، قهرر البههائيون فهي العهالم 1963في سنة 

بهاءهللا، انتخاب هيئة من بين جميع البهائيين فهي العهالم إلدارة شهؤون ديهنهم، فهتم لههم ذلهك وحسب وصايا رسولهم 
وسههميت هههذه الهيئههة كمههها وصههفها بهههاء هللا فهههي آثههاره )بيههت العههدل األعظهههم اإللهههي( ومقرههها اليهههوم مدينههة حيفهها فهههي 

لبشههر ألول مههرة ديههن موحههد لههم فلسههطين، يخضههع إلدارتههها جميههع البهههائيين فههي العههالم بههدون اسههتثناء، وبههذلك ظهههر ل
 تجزئه المذاهب واألحزاب.

عندما كان بهاءهللا سجينًا في عكاء، التقاه رجل من أهل الغهرب يهدعى البروفيسهور ادوارد بهراون، وههو عهالم 
 -ومستشرق إنكليزي واستاذ في جامعة كمبردج. كتب األخير في وصف ذلك اللقاء، هذه السطور:

يفا فههي وسههط كههل مهها يعههده البههابيون مقدسهها وشههريفا وهنهها صههرفت خمسههة أيههام ).. وهنهها فههي البهجههة مكثههت ضهه
تذكارية تمتعت في أثنائها مهن الفهرص الثمينهة التهي ال مثيهل لهها والتهي كنهت كثيهر الشهوق الغتنامهها حيهث تحادثهت 

الهذين ههم فهي  مع الذين هم معتبرون منبع هذه الروح العجيبهة التهي تعمهل بقهوة ال حهد لهها فهي تغييهر واحيهاء األقهوام
نومهم أشبه باألموات. ولقد كانت تجربهة مهؤثرة حقهًا تلهك الفرصهة التهي أتاحهت لهي المقابلهة التهي ال أقهدر ان أصهفها 
اال بقههههدر مقههههدور وربمهههها أجتهههههد فيمهههها بعههههد أن أصههههف تفصههههيل تلههههك األحههههوال واألوضههههاع والوجههههوه التههههي أحههههاطتني 

تهههب المقدسهههة بالنغمهههات والترتيهههل وبالجملهههة أحهههوال المحبهههة والمحادثهههات التهههي كهههان لهههي الحهههك باسهههتماعها وقهههراءة الك
والرضها التهي أحاطهت بهالمجلس. والحهدائق الغنهاء التهي لجأنها اليههها فهي عصهر بعهض األيهام وكهل ههذا لهم يكهن شههيئا 
مههذكورا فههي جانههب الجههو الروحههاني الههذي أحههاطني. ويههذكر لههك المسههلمون اإليرانيههون ان البههابيين يسههحرون ضههيوفهم 

ن تأثير ذلك السحر ال يمكنهم المقاومهة فيصهبحون مهثلهم منجهذبين وذلهك ممها يسهميه ههؤالء المسهلمون حتى انهم م
بالجنون الغريب الغير المعقول. ومع ان مثل هذا النظر سهخيف وقهول ههراء فانهه مهع ذلهك يسهتند علهى سهبب أقهوى 

رهههها جميهههع الهههذين يقعهههون تحهههت ممهها يظنهههون فهههان الهههروح التهههي تحهههيط بالبهههابيين ههههي ممههها ال يمكهههن ان يفلهههت مهههن تأثي
أنظارههها. فهههي إمهها تخيههف او تجههذب وال يمكههن ألي كههان ان يتجاهههل وجودههها فليكههذبني كههل مههن لههم يشههاهد األمههر 

 .(5)بعينه ولكن اذا ظهرت مرة هذه الروح لهم فانهم يشعرون بالحساس ال يقدرون على تناسيه(.
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ركههة سههريعة مههن يههده سههحب سههتارة، وبمههروري )... انتظههر دليلههي لحظههة مههن الههزمن ريثمهها خلعههت حههذائي، وبح
مههن البههاب أعادههها، فوجههدت نفسههي فههي غرفههة كبيههرة، فههي صههدرها امتههدت أريكههة منخفضههة، ووضههع فههي مقابههل البههاب 
كرسيان او ثالثة كراسي. وإني وإن كنت متصورا تصورا مبهما المكان الذي أنها ذاههب اليهه، ومهن أنها قهادم لرؤيتهه، 

ة حهول ذلههك، اال انههه قهد مههرت ثانيههة او ثانيتهان مههن الههزمن، وأخهذتني الرهبههة والههذهول، إذ لهم تعههَط لهي إيمههاءة واضههح
قبههل ان اعههرف معرفههة تامههة بوجههود مههن فيههها، وحانههت منههي التفاتههة الههى الههركن. وحيههث تلتقههي األريكههة بالجههدار، كههان 

مى عنهد الهدراويش بهه يجلس هيكهل عظهيم، تعلهوه المهابهة والوقهار، وتتهوج رأسهه قلنسهوة مهن الصهوف، مهن النهوع المسه
 "التاج" تمتاز بطولها، وحول اسفل "التاج" عمامة بيضاء صغيرة(.

)... وإنمهها الوجهههه الهههذي رأيتهههه، ال أنسهههاه وال يمكننهههي وصهههفه، مهههع تلهههك العيهههون البراقهههة النافهههذة التهههي تقهههرأ روح 
عههن عمههر ال يصههدقه الشههخص. وتعلههو جبينههه الوضههاح العههريض القههدرة والجههالل، بينمهها أسههارير وجهههه وجبهتههه تههنم 

الشههعر األسههود القههاتم، مههع لحيههة كانههت تتمههاوج بههوفرة مألوفههة لغايههة وسههطه، فلههم أُك إذ ذاك فههي حاجههة للسههؤال عههن 
الشخص الذي امتثلهت فهي حضهوره، ووجهدت نفسهي منحنيها، أمهام مهن ههو محهط الهوالء والمحبهة التهي يحسهده عليهها 

 ا هادئا جليال يأمرني بالجلوس، ثم استمر يقول:الملوك، وتتحسر لنوالها عبثا األباطرة! وسمعت صوت
)الحمد هلل إذ وصلت... جئهت لتهرى مسهجونا ومنفيهًا... نحهن ال نريهد اال إصهالح العهالم وسهعادة األمهم، وههم 
مع ذلك يعتبروننا مثيرين للفتنهة والعصهيان ومسهتحقين للحهبس والنفهي... فهأي ضهرر فهي ان يتحهد العهالم علهى ديهن 

جميع إخوانا، وان تستحكم روابط المحبة واالتحاد بين بنهي البشهر، وان تهزول االختالفهات الدينيهة واحد وان يكون ال
وتمحهههى االختالفههههات العرقيهههة؟... وال بههههد مههههن حصهههول هههههذا كلهههه، فستنقضههههي هههههذه الحهههروب المههههدمرة والمشههههاحنات 

ذلههك مهها تنبههأ بههه السههيد  العقيمههة، وسههيأتي "الصههلح األعظههم"... ألسههتم تحتههاجون الههى ذلههك فههي أوروبهها أيضهها؟ ألههيس
المسههيح؟... ومههع ذلههك فالنهها نههرى ملههوككم وحكههامكم ينفقههون خههزائنهم علههى وسههائل تههدمير الجههنس البشههري، بههدال مههن 
إنفاقهههها علهههى مههها يهههؤدي الهههى سهههعادته،... وال بهههد مهههن زوال ههههذه المشهههاحنات والبغضهههاء وههههذا السهههفك للهههدماء وههههذا 

أسهرة واحهدة... فهال يفتخهر اإلنسههان انهه يحهب وطنهه، بهل يفتخههر االخهتالف، حتهى يكهون جميهع النهاس جنسهها واحهدا و 
 بأنه يحب جنسه...(.

هذه كانهت علهى مها أتهذكر بعهض الكلمهات التهي سهمعتها مهن بههاءهللا مهع غيرهها مهن الكلمهات، فلينظهر الهذين 
 . (6)يخسر؟" يقرأونها، وليحكموا بأنفسهم هل هذه اآلراء تستحق القتل والسجن؟ وهل ينتفع العالم بانتشارها أم

 
 الحواشي

 
اقتبست معلومات هذا الفصل من كتاب  بهاءهللا والعصر الجديد  المترجم من اللغة االنجليزية، تأليف الدكتور جون  – 2

 أسلمنت، وكذلك من كتاب  مطالع األنوار  لنبيل زرندي.
حسـين علـي نـوري، خليفـة علـي (: ولد في طهـران )ايـران( وتـوفي فـي عكـاء. لقـب ميـرزا 2771-2726بهاء هللا ) – 1

محمد )الباب(، مؤسس البهائية، ترك سلطته الروحية إلبنه عباس أفندي )عبد البهاء( ادعى انه )من يظهره هللا(. أهم مؤلفاته 
بيروت في  –الطبعة الحادية والعشرين  –دار المشرق بيروت  –كتاب األقدس و )االيقان(. )من كتاب المنجد في اللغة واالعالم 

 م(.2762كانون الثاني  2
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: ولـد بطهـران وتـوفي بحيفـا. 2712-2755جـاء فـي كتـاب المنجـد: عبـاس أفنـدي )عبـد البهـاء بـن حسـين علـي(  – 2
 نهض بشأن البهائية تنظيمًا ونشرًا. له )الخطابات(.

 يقول بهاءهللا، مترجما:  - 5
سجن كريه الرائحة لم يسمح لنـا بـالنوم اال قلـيال وفي أثناء حبسنا في أرض الطاء )طهران( ونحن مغلولين باألرالل في 

ومع ذلك أحيانا في لحظات النوم شعرت بشيء ينصـب علـى صـدري أقـوى مـن السـيل المنهمـر الـذي انحـط مـن قمـة جبـل عـال 
واستقر على االرض ومنه اشتعلت جميع أعضائي وفي تلك األوقـات نطـق لسـاني بمـا ال تقـدر أذن أن تسـمعه. )مـن كتـاب ابـن 

 انجليزي(. 07ئب صحيفة الذ
وفي ليلة من الليالي في عالم الرسيا، سمعت هذه الكلمة العليا من جميع الجهات: )انا ننصرك  -ويقول ايضا:

بك وبقلمك، ال تحزن عما ورد عليك وال تخف إنك من اآلمنين. سوف يبعث هللا كنوز األرض وهم رجال ينصرونك بك 
 تأليف دز جون اسلمنت(. 27المين(. )كتاب بهاء هللا والعصر الجديد صفحة وبإسمك الذي به أحبى هللا أفئدة الع

 .27-27صفحة  –من مقدمة لكتاب مقالة سائح ا. ج. براون  – 5
 57منتخبات من كتاب  بهاءهللا والعصر الجديد  مقدمة لدراسة الدين البهائي تأليف الدكتور جون اسلمنت صـفحة  - 7

 سائح. مترجم من مقدمة كتاب مقاله -
 

 
 الملحق السادس

 مقتطفات من أشعر قّرة العين
 

للطاهرة )قّرة العين( دواوين شعرية كثيرة مشهورة باللغتين العربية والفارسية، هذا باالضافة الى ما فقد 
وأحرق وضاع منها، ولعدم وجود ضرورة القتباس الكثير من أشعارها باللغة الفارسية، ولندرة العربي منها في 

لعربي، اكتفينا ببعض من قصائدها لالشارة الى قدراتها الشعرية. ومن يود االطالع على المزيد من الوطن ا
أشعارها باللغة الفارسية، عليه مراجعة كتاب  جهار رسالة تاريخي  در باره/طاهره قّرة العين بقلم أبو القاسم 

 النشر في لندك سويسرا.أفنان. وكذلك كتاب  خوشه هائه از خر من ادب وهنر  دوره طاهره/دار 
 
 

 مقتطفات من أشعار الطاهرة
 
 قـطعــة

 ومن قصيدة باللغة الفارسية لها أيضا : 
 

 از خود بنشان غبههار برخيز  اى خفته رسهيد يههار برخيهز
 اى عاشههق زار يهار برخيز  هين بر سهههر مهر ولطف آمد
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 اى خسته دل نزار برخيهههز  آمهد بر تهو طبيب غمخهههوار
 آمد مى غمكسههههار برخيز  اى آنكه خمههههار يهار دارى 
 شد موسههم وصل يهار برخيز  اى آنكه بههههه هجهر مبتالئى
 اينك آمههد بهههار برخيههز  اى آنكه خزان فسههرده كهردت

 اى مهههرده الش بار بهرخيز  هان سال نو وحيات تازه اسههت
 

 قطـعــة
 نِّ لي بيتًا ونهههاول كاس راحغَ   يا نديمي ُقم فان الديك صهههاح

 هل اليه نظرة مني تبهههههاح  لست اصبر عن حبيبي لحظههة

 تجمد القههوم السرى عند الصباح  بذل روحي في هواه هيههههن

 اسكرتني عينه مهههن دون راح  قاتلتني لحظه من غير سهههيف

 من بهائي في غداة فهههي رواح  قد كفتني نظرة مني اليهههههه

 راح روحي في قفاه ايهههن راح  قلبي في هواه كيف ههههامهام 
 لم يزل هو في فؤادي ال يههراح  لم يفارقني خيال منه قهههههط

 او يشاء يقتل له قتلي مبههههاح  ان يشهاء يحرق فؤادي في النوى 

 

 هـــــو
 جههههره بجهره روبههرو  كههربتو افتهههههدم نظهههههر

 نكته بهههه نكته مهو بمههو   اشهههرح دهم غمِّ تههههههههر 

 همجهههو صبها فتههاده ام   از بي ديهههدنِّ رخههههههههت

 كوجه بهههه كوجه كو بكهو  خانه بخهههههانه در بههههههدر

 خههونِّ دل از دو ديههده ام   ميههههرود از فراقِّ تهههههههو

 جشهمه به جشمه جو بجههو   دجلهههههههه بدجله يم به يهههم

 عارضِّ عنبهههرين خهطت  هههانِّ تهنهههههكِّ تهههودورِّ ده

 اللههه به الله بههو به بههو  غنجه بهههه غنجه كههههل به كهل

 صيد نمههههههوده مرغِّ دل ابرو و جشههههمِّ و خالِّ تهههههو

 مهر بمهر و خههههو بخو   طبهههع بطبهههع و دل بههههدل

 هههههاش جانبافته بر قمه   مههههههرِّ ترا دلِّ حزيههههههن

 تار به تار بههو بههه بهههو  رشههته بههه رشهههته نهخ به نهخ

 كشت ونديد جز تهههههورا  در دلِّ خههويهههش طههاههههره

 برده به برده تهو بههه تههو  صفحهه بهههه صفحهههه ال بههه ال
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 ولها أيضا :

 حبذا اى نزهت طها حهبههذا   حبههذا اى بهجهههت فها حبهذا
 ا مرحبههههادر تلئلؤ از مراي   اى رشههحه قطر بديهههعمرحبا 

 خواستى از هاء بابههى مرحبها   جون بيامد مر حبايت از عمهههها 
 يافتى آن كنز اخفهى مرحبههها   جملههههه ذرات هوش او معيهن
 جوهرى ال مثههل مرآ مرحبها   نازل آمهد از خداوند جليهههههل
 زان درخشان وجهت فا مرحبهها   هتتارههان بكيهر أيهن منظر با اسه

 تا بيابى سههههر ابقها مرحبها   باش با مههها در تغههرد اى حبيب
 

 
 مصادر الكـتـاب

ا. ل. م. نقوالس )مكتبـة كريتيـك شـارع نـوتردام دي لوريـت بـاريس سـنة  –كتاب  السيد علي محمد الباب   – 2
2707.) 

 (.2777هوارت )مكتبة ارتست لرو شارع بونابرت باريس سنة كتاب  ديانة الباب  ـ المسيو كليمان  – 1
 (.22-7-6المقالة  2771، وكذلك سنة 21و  7المقالة  2777 المجلة اآلسيوية الملوكية  سنة  – 2
ــاب  نظــرة عامــة فــي تــاريخ ايــران   – 5 طبــع لونجمــان جــرين وشــركاه لنــدن ســنة  –كلمنــت ر. ماركهــام  –كت

2765. 
الكونـت دي جوبينـو )مطبعـة ج. كـري وشـركاه بـاريس شـارع  –األديان في آسـيا الوسـطى  كتاب  الفلسفة و  – 5

 (.2717سيفر سنة 
 .2725جزئين طبع ماكمالن وشركاه لندن سنة  –اللوتنت كولونيل ب. م. سايكس  –كتاب  تاريخ ايران   – 7
 .2771ان جرين لندن سنة اللورد كرزون )جزءان( مطبعة لونجم –كتاب  ايران والمسألة االيرانية   – 6
لميرزا حسين من همدان ترجمة من الفارسـية ا. ج. بـراون )طبـع مطبعـة الجامعـة  –كتاب  التاريخ الجديد   – 7
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