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 چکیده
عنوان  های روائی رخدادها به در تاریخ. رابطة تاریخ و روایت از جمله مباحث فلسفة انتقادی تاریخ است

های  نسبت بین این ترکیب با واقعیت از دغدغه. شوند هایی ترکیب می عناصر اصلی با استفاده از رابط

آید در  به نظر می. تشده اس  بدان نگریسته  شناسانه مهمی است که بسته به مبانی متفاوت معرفت

توان از سنجة میزان ورود اجزاء  های مورخ می ارزیابی چنین منابعی، فارغ از تاثیر گریزناپذیر ارزش

های  های منابع مختلف با یکدیگر مقایسه شوند تا الیه به این منظور الزم است نقل. داستانی بهره گرفت

از ماجراهای « زرندی نبیل  تاریخ  تلخیص »زارش از این منظر، مقالة حاضر گ. داستانی بازشناسی شوند

کند و با مقایسة آن با سایر منابع بابی و بهائی نشان  را بررسی می. ق..هـ0621االولی شب پنجم جمادی

، «علت حضور در شیراز»: شامل)گزارش مزبور در پنج محور مرتبط با مالحسین بشروئی  ؛دهد می

خوش  دست( «دلیل ایمان آوردن به وی»و « مباحثه با او»، «ی بابواکنش به دعاو»، «آشنایی با باب»

 .داستانی کردن شده است
 

تاریخ نبیل زرندی، پنج  ، مالحسین بشرویی، تلخیص(محمد شیرازی میرزا علی)باب  :های کلیدی واژه

 کردن ، داستانی0621االولی جمادی
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 مقدمه .7

اند و بسیاری از  ی نوشته شدهیهای روا ختوجهی از منابع تاریخی در قالب تاریبخش قابل
استنفورد، )نگاری است  ترین شکل تاریخ اند که این شکل هنوز مناسب افراد نیز مدعی

تاریخ، بحث از ( تحلیلی)انتقادی  ةیکی از مباحث مطرح در فلسف ،بر این اساس .(843ص

با تکیه بر  یختاری  که برخی فالسفه است (Narrative)« روایت»و  «تاریخ»نسبت بین 
از این منظر، راوی  .اند به آن پرداختهروایت  خود ماهیت و با توجه بهحث ادبی ابم
-هعالوه بر بیان حوادثی که ب به ناچار ،برای شکل دادن روایت تاریخی خویش( مورخ)

ط بروز واقعه، یها و شرا دهند، از عناصر دیگری نیز مانند زمینه صورت متوالی رخ می
فراتر رفتن او از  ،گیرد که در واقع و غیره بهره می آن مدهایابا آن، پی وقایع مرتبط

 در این حالت عمالًًاو . است شماری تمایز اثر او از گاهوجه و  وقایع تاریخی بیان صرف
-613 صصنوذری، ) کند که به خودی خود فاقد آن است ساختاری را به تاریخ تحمیل می

کار راوی تاریخ را ادغام و ترکیب  (Leon Pompa) لئون پمپابر همین مبنا،  .(601
(Configuration )و   گیری از مفاهیمی رابط ها و اجزاء یک کل گذرا با بهره بخش

منجر قالب روایت تاریخی  با مند و ترکیبی پیکره یدرک» ةد که به ارائدان می کننده تلفیق

از  (Hayden White) هیدن وایتتعریف  بهکه  با این تعریف .(604ص همان،) شود می
روایت تاریخی از دو بخش اصلی  (826استنفورد، ص) نزدیک استنیز عناصر اصلی روایت 

 ،ها و رابط تاریخی دادهایرخ ،اجزاء آن کهاست تشکیل شده « ها رابط»و « اجزاء»
 . کندمیاز خالل آن روایت خویش را عرضه  وارتباطاتی است که مورخ بین وقایع برقرار 

را به خود جلب  شن و خوانندگانتوجه شنوندگا بتواند باید روایت ت کهروشن اس

تواند به میل و ابتکار خود جزئیاتی را  گوینده می و خیالی ساختگی کامالًً یروایتدر  .کند
مورخ تا چه اندازه به شواهد  ،یتاریخ روایتدر  ولی ،(856استنفورد، ص)بسازد و بیان کند 

ها با  ی اجزاء و رابطی، نسبت ترکیب نهاسخنبه دیگر ند بماند؟ توا ماند یا می بند میپای
، ثیر مورخأتوان از جهتی با بحث ت مهم را می ةاین دغدغ واقعیت خارجی چیست؟

مرتبط « عینیت»با بحث  ،نگاری و از جهتی دیگر هایش در تاریخ و ارزش ها فرض پیش

 . متغیر باشد  شناسانه معرفت آید پاسخ آن، بسته به مبانی متفاوت دانست و به نظر می
کم  دستیا نگرند، بازشناسی واقعیت  گرا به تاریخ نمی برای کسانی که با نگاهی ذهن

ز در چنین فرضی، فارغ ا .(83 و 83ص ص مکاال،) شدنی است ،عقالنی و معتبر یتبیین ةارائ
گزینش و  فسِن نگاری او که در مواردی مانندهای مورخ در تاریخ ناپذیر ارزشگریزتاثیر 
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های او نیز  اعتبار نقل بارۀتوان در می ،قابل مشاهده است وقایعرانی  پس یارانی  پیش
 .تحقیق کرد

 در (Fiction)ورود عناصر داستانیمیزان  ،پژوهشیچنین مهم های  یکی از سنجه
 پژوهشی ةپیشیندر مطالعات تاریخی ایران و اسالم نیز رسد  که به نظر می است تاریخ
تاریخی  اثرهای داستانی در  ورود بخشکه باید توجه داشت  ،البته .0ری داردگی چشم

 همچنین. صورت پذیرداشخاص متفاوتی و در طول چندین منبع  ممکن است از سوی
 ۀکنند روایت .6متغیر باشدتواند  میدر موارد مختلف و تاریخی های داستانی  بخشنسبت 

لباس  ها افسانه بر تن و آفریده را و وقایع ها قهرمانشخصیت  ،از اساسممکن است متن 
جزئیاتی اما  ،را برگزیدهواقعی  ییهاشخصیت ممکن است گاهو  ده باشدپوشانیحقیقت 

  .8ده باشدکرآنها منسوب پردازانه به  خیال
های  های داستانی از الیه بازشناسی علمی الیه چه مهم است این است که اوالًً آن

تواند  این موضوع می ،در ثانی ؛کند تر تاریخ کمک می تر و موجه عقالنی بیینتاریخی به ت

به این معنا که سیر تطور یک گزارش تاریخی  ؛قرار گیرد ی مجزاهای خود موضوع پژوهش
های فکری  ای مهم برای شناخت بهتر گفتمان داده ،تا داستانی در بین منابع مختلف

 .4اند ترویج کردهو باور صاحبان آن آثار و مردمانی است که آنها را 
، استفاده گوهاودر توصیفات یا گفت از اندازه  بیش وجود جزئیات از قبیل هایی نشانه

گریز بودن  العاده یا عقلبودن منبع، خارقانگیز، ناشفاف  جانحماسی و هی یاز ادبیات

 دنِی کرداستان ةاولی هاینشانهکه آنها را به عنوان  مواردی هستند ،وقایع
(Fictionalization)  متن هرآنها در  ۀدر صورت مشاهد و توان معرفی کرد میتاریخ ،

 یید این احتمالأبرای ت. هایی داستانی به آن راه پیدا کرده است احتمال داد الیه توانمی
 های نگاه ییدر شناساکه مکاال  باشدحلی همان راه ،رسد بهترین روش به نظر می

خطاهای »، «شواهد ناسازگار ةوجوی آگاهان جست»: ددهپیشنهاد می انمورخ ةجانبداران

که تمایالت و  ،همکاران آنها به ویژه آنها ناشی از جانبداری شخصی مورخان را معموالًً
 (22 و 25صص مکاال،). «کنند های متفاوتی دارند، اصالح می سلیقه
ی از به عنوان یکرا  تلخیص تاریخ نبیل زرندیکتاب  ِرو پیش ةمقالاین مبنا،  رب

در واقع تلخیص و  ،یادشده کتاب. است ارزیابی کردهمشهورترین کتب تاریخی بهائیان 

عربی این کتاب با عنوان  ةاز ترجم عبدالحمید اشراق خاوریفارسی  ةترجم

 ی ازبازگردانخود این ترجمه . شود به این نام نیز خوانده می که گاه است االنوار مطالع

، پیشوای سوم بهائیان شوقی افندی لیفأت The Dawn Breakersمتن انگلیسی کتاب 
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پیشوای اول )اهلل  تاریخ یکی از اصحاب بهاءمتن فارسی  ةترجمبا  است که او 5رسمی
ب از آن رو که ابررسی این کت .است نوشتهآن را  زرندی( نبیل)محمد به نام ( یانیبها

 یمثالتواند میگذرد،  می نآپیدایش  تاریخمتعلّق به دیانتی است که کمتر از دو قرن از 
 .شده باشد بحث یاد روشن شدن زوایای برای در دسترس

 «محمد باب ایمان اولین شخص به میرزا علی»ی ماجراهای  گزارش ،به این منظور
 منابع دیگرشواهد گزارشگری این کتاب با  ۀنحومورد پژوهش قرار گرفته و  در این کتاب

 .است تاریخی مقایسه شده

 موردی پژوهش ۀموناهمیت ن .0
جایگاهی ویژه  انییدر چارچوب فکری بها قمری،هجری  0621االولیشب پنجم جمادی

 ،زرندی)ساله  62 در حضور جوانی تقریباًً میرزا علی محمد شیرازی در این شب. دارد

را مطرح  شیاکاظم رشتی، مدّعسیّد  از شاگردان ییمال حسین بشروبه نام   (851ص
شده عباراتی در  ، باب در شب یاداست لخیص تاریخ نبیل نوشتهآن گونه که ت. کرد

نگاشت که باعث شد مالحسین دعاوی او را ( یوسف ۀسور) دوازدهم قرآن ۀتفسیر سور
شناخته شد و  «باب»عنوان با محمد  پس از این شب میرزا علی .(43ص همان،)بپذیرد 

آغازگر این شب  مین اساس،بر ه .(51ص ،همان) شد «البابباب»به لقب ممالحسین نیز 

 . شود ه میجریان بهائیت دانستدر پی آن جریان بابیت و 
 کند یاد می( آئین بیان)ت این شب در آئین خود از مبدئیّ بیان فارسیدر کتاب  باب      

   . آغاز شد یبنا بر اعتقاد بهائیان، دوران نویندر آن شبی که  ؛(63ص بیان،شیرازی، )
چند خود را به شریعتی متفاوت از دیانت میرزا هر)موس بهائیان هاست که در قاسال
یکی از  و «مبعث باب»االولی با عنوان سالگرد پنجم جمادی (دانند میمتدّین محمد  علی

 ورزند رود و آنان در تکریمش از کسب و کار اجتناب می بزرگ به شمار می ةگان اعیاد نُه

های بابیت و  در جریانرا ممتاز این شب چه گفته شد جایگاه  آن .(883 ص ،قدیمی)
 . نمایاندمیبهائیت 

 داستان مالقات مالحسین با باب به گزارش مطالع االنوار .9

از  ای نه چندان زیاد پس با فاصلهتلخیص تاریخ نبیل زرندی، طبق گزارش کتاب 
 یتبنا به وص ییبشرو  (85 ص زرندی،) 0653الحجه  ذیاول  ةدهدر  کاظمسیّد  درگذشت

 «در بالدحضرت موعود  یجستجو»و « ترک منزل و خانمان» مبنی بر ،کاظمسیّد 
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راهی ایران  (83 ص همان،) ، پس از چهل روز اعتکاف در مسجد کوفه(82 و 82 صص ،همان)
 :نویسد می تلخیص تاریخ نبیل. و نخست به بوشهر آمدشد 

 [باب]=  محبوب عالمیان شهر مشامش رسید زیرا در اینه غیبی ب ةلطیف ةدر بوشهر نفح»
 حضرت موعود ةکه از انفاس طیّب ح قدسییروا .تجارت مشغول بودنده چندی متوقّف و ب

 باطناًً ...آن طالب صادق را معطّر ساخت مشام جان ،در فضای این شهر منتشر بود [باب]= 
ب بر حس. کشاند شیراز می صوبه جانب شمال و به پنهانی او را ب ۀکرد که قوّ حسّ می

 (41، صهمان) «.جانب شیراز روان گشته غیبیّه ب ةسائق

در روز چهارم . مالحسین را به شیراز کشانید ،ییماورا و این نیروی غیبی
چند طبق این گزارش، هر  .مواجه شد (باب) شیرازیمحمد  علی ا میرزااالولی ب جمادی

او در شیراز بود، دیده  کاظم رشتیسیّد تر در کربال و در مجلسرا پیش باب ،مالحسین

وی  ةرا پذیرفت و پا به خان بابدعوت  وجود این،با  .وردایاد نیبه  را به شکل دقیق
 :گذاشت

جوانی را مشاهده  حسین چند ساعت در خارج شهر گردش کرد در آن بینجناب مال»
 مال  هآمد و چون ب نهاده پیش می سبزی بر سر ةای داشت و عمّام گشاده ةنمود که جبه

و مانند  سالمت وارد شدیده اللّه که بالحمد سید با تبسّم سالم کرد و فرمودحسین ر
مهر و محبّت ه حسین بماید با مالقدیمی خود برخورد ن که با رفیق ییدوست صادق باوفا

خیال کرد این جوان یکی از شاگردان مرحوم سیّد است که حسین  مال .تالقی نمود
 فرمود جوانی می مالحسین ...ه پیشباز او آمده استشیراز شنیده و اینک به ب عزیمت او را

من رفتار کرد و مرا ه نهایت محبّت نسبت ب خدمتش رسیدم باه که در خارج شهر شیراز ب
قدری از حسن ه من هم ب. مرا امر کرد تا در خدمتش روان شوم ...منزلش دعوت فرموده ب

احساسات  از .تش را اجابت نکنمشیرینی گفتارش متأثّر شده بودم که نتوانستم دعو رفتار و
ه پس از طی طریق ب. بودم شدید و عواطف عالیه و آواز دلربا و متانت و وقارش در حیرت

جوان در را کوبید غالمی حبشی در  ،بود درب منزل رسیدیم بنای منزل در نهایت ظرافت
 .(40ص،همان) «...ن فرمود اُدخُلوها بسالمٍ آمنینمه و ب وارد منزل شده اوّل جوان بگشود را

مرجع  و وضع شیخیه دربارۀ مالحسیناز  باب. دهد از این پس ماجراهایی رخ می
. کند میطرح با او ادعایش را  و سپس پرسد میکاظم رشتی سیّد پس ازآنان  طاعمُ

رفت  برون در. (45، صهمان) گیرد می فرا «حیرت و دهشت»را  مالحسینسراپای 
نقشی یوسف  ۀتفسیر سور ،بابردنش به وآایمانر آخ دستو  این وضع از مالحسین

سیّد  بر اساس گفتاری از مالحسین نویسد می تلخیص تاریخ نبیل. کند کلیدی ایفا می

و جاللت شأن و صدق ادّعای آن  ترین دلیل بر عظمت مقامبزرگ» ،کاظم رشتی
افت طبع صرهب»، «طرزی بدیعهب»یوسف را  ۀدانسته است که سور را در این می« تحضر
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تفسیر  «که کسی از آن حضرت درخواست کند مطلقه خویش بدون آن ۀصرف ارادهو ب
 :دهد لذا باب این کار را انجام می ؛(42، صهمان) کند

ن تفسیر مبارک آۀ الملک را که اوّلین سور ۀقلم را برداشته و با سرعت خارج از تصوّر سور»

فرمودند بر قوّت  نزول آیات ترنّم می حالوت صوت مبارک که در حین .است نازل فرمودند

طور نشسته سوره ابداً توقّف نفرمودند من همان ةافزود تا خاتم اش می تأثیر کلمات مبارکه

 (42، صهمان) «... کرده بود اسیر مرا مبارکش بیان قوّت و افزا جان صوت دادم می گوش بودم

دست آخر با پذیرفتن  .شود میدچار ( نزدیک به جنون)ری شدید تحیّّ به مالحسین

 :شود یروار این روایت تکمیل میزنج هایهدر همان شب، حلق بابدعوت 
پست و بلندی آواز  افزای حضرتش ونغمات صوت روحهچشم من نیامد بهآن شب خواب ب»

تفسیر یوسف گوش هوش فرا داده و از  یعنی ،جانفزایش در هنگام نزول آیات قیّوم االسماء

من مؤمن  هشما اوّل کسی هستید که ب فرمودند [باب] بعد  ...بردمترنّماتش لذّت می

این معنی  همن مؤمن بشوند ب هنفر ب 03باید  الباباللّه هستم و شما باباید من باب شده

خود آنها باشد بدون اینکه کسی آنها را از اسم و  تفحّص و جستجوی ةکه ایمان آنها نتیج

 (51، صهمان)« ...من مؤمن شوند هاسند و ببشن رسم من آگاه کند باید مرا

از  ،باببه  منؤمن نخستیبه عنوان  مالحسینرسیدن صبح،  طبق این گزارش با فرا

است، به قدری جذاب و ده شر او آشکار ب امری که ،در این روایت. شود او خارج می ةخان

 .شودمی ببابه  او گرویدنباعث  (صبح تا شب یک مدت در) ساعت چند ظرف که استگیر

 متون تاریخی دیگربررسی گزارش  .0

 نقل ییمالحسین بشرو از زبان تلخیص تاریخ نبیلتاب کبه تفصیل در که  مالقاتی ۀنحو

 مهمهای  گزارش. نیست این واقعه شناختبرای مانده جایبهتنها سند  ،است دهش

ادامه پنج در  .کندکمک شایانی پژوهشگران را تواند  میدر دست است که  نیز یدیگر

 :شودمیبررسی ر شواهد تاریخی یبه تفکیک در مقایسه با ساگزارش  این عنصر اصلی

07 حضور مالحسین در شیراز 

 از یا نگاشتهثر باشد، ؤتواند م حضور مالحسین در شیراز می در تبیینیکی از منابعی که 

یست اصل آن موجود ن کهاست  الهدیابوابنام  بهی دهشترو (فاضل) تقیمحمد

(Amanat, p.435)، به  ، مشهورخرترأمت یک مورخ بهائی کتابی از آن در یهابخش اما

فاضل  ةنوشت ،تاریخ ظهور الحق و از آنجا در (54ص ،السلطنهمعین) معین السلطنه
 :چنین آمده استی یدر مورد بشرودر این حکایت . استنقل شده  مازندرانی



 08/ زرندی  نبیل تاریخ تلخیص کتاب در تاریخ کردن داستانی

 

 

 

ای از اعاظم علماء  خان و عده حاجی محمد کریمچون دانست که در کربال و بالد ایران »
شیخیه بساط دعوت و ریاست گستردند و هریک جمعی را به تبعیت و اطاعت خود آوردند 

بر اسرار مقاصد شیخ و سید با خضوع و اخالص تمام قدم  ةبا وجود مقامات مذکوره و احاط
ر بر خویش هموار همت و دقت در طریق تجسس احوال و آزمایش مدعیان نهاد و رنج سف

 (002، ص8جمازندرانی، ) «... نموده

 : نویسدچنین می مالحسیناز زبان  و یدهشتروبه نقل از این تاریخ همچنین 
 ...دقت نگریستمه رزا حسن گوهر برشتی در سراپای وجود میسیّد  من پس از رحلت»

درجات عدیده ه چون نظر عمیق بر علم و عملش انداختم الحق و االنصاف خویشتن را ب
نیز جز ظواهر مطالب سیّد  ازهد و اتقی و افضل مشاهده نمودم و از آثار علمیه شیخ و

خان شدم و با چند تن از کریمفکر مالقات حاج محمد هپس ب... چیزی در دست نداشت
ه عازم کرمان شدم و طی طریق را از طریق فارس شروع کردیم تا ب... فکر خویشیاران هم

 در شیراز شود که در ادامه نیز متذکر می (002، ص8ج ،مازندرانی) «. ...سیدیمبلدۀ شیراز ر
 (003، ص8مازندرانی، ج) «.بود خان ریمک حاجمتذکر م دل» نیز

به دنبال جانشینی برای او  کاظمسیّد  پس از درگذشت مالحسینگزارش،  این بقط

ترین  ه سراغ برجستهب او شخصاًً. گشته است که علوم وی را در سینه داشته باشد می
یابد، عازم  نمی نزد آنان رود و چون مطلوب خویش را می در عراق سیّد رشتی شاگردان

سیّد  مشهور را به عنوان یکی از شاگردان خان کرمانی کریمحاج محمدتا  شودکرمان می
ش، به زعامت وی ا علمی تواناییاز نزدیک مالقات کند و در صورت احراز  کاظم رشتی

 یبه خاطر امور نهاو مدعی است،  تلخیص تاریخ نبیلچه  برخالف آن ؛ردبسپاسر 
حضرت »و نه در جستجوی  غیبیّه ای هسائقباطنی یا  کششی ، احساسی پنهان،یایماور

ی در یاین شهر از لحاظ جغرافیاکه  کردپیدا خاطر در شیراز حضور این به ، بلکه «موعود
از  به صورت طبیعی باید ،بوشهر به کرمان برای رفتن ازکه است قرار گرفته  موقعیتی

  .(ذیل مدخل شیراز 04223ص دهخدا،) شتگذ آنجا
را  آن مازندرانیعربی است که  ای رساله، وجود داردگزارش دیگری که در این زمینه 

حاج  ةردّی در ردّ ییقتیل کربالای به نام  از نویسنده شدر پیوست جلد سوم کتاب
شخصی به نام  قتیل در این رساله از ماجرای. کرده است نقل کرمانی خان کریم محمد

سید  پس از درگذشترا  ای نامه نامبردهنویسد که  و می کند می  یاد سیدعلی کرمانی
ده شخان ستایش  حاج کریم در آن از علم کهد کرمنتسب جعل و به وی  کاظم رشتی

به قصد کنند ای  عدهه به همراه مواردی دیگر باعث شد کاین جعل  :نویسد می قتیل .بود
فارغ )از این مدرک . (561و  503 ، صص8ج مازندرانی،) 2سفر کنند (از طریق شیراز)کرمان 
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ای از شیخیان بنا  عده که کردتوان استنباط  نیز می( خان از نقدهای قتیل بر محمد کریم
 .ندخان عازم شیراز شد کریم محمد لی  به قصد رسیدن به کرمان و دیدار حاجیبه دال

حسین عزم دیدار این که مال، Resurrection and renewalدر کتاب  عباس امانت
و معتقد است که شمارد  احتمالی بعید برمی، است خان را در کرمان داشتهحاج کریم

هایش را به خوبی  کالسیبال زیسته بود که نواقص خود و هممالحسین آن قدر در کر
خان کریممالحسین و حاج ةینی از رابطچنین تبی .(Amanat, p.162) شناختمی

های زعامت سید کاظم بر دوم سال ةنیم مالحسین که؛ چرارسد به نظر نمیدرست 

و  .ق.هـ0650بار سال  نخستینرا درک کرد و  (.ق.هـ0653تا  0640از سال )مدرسه شیخی 
بار  کرمانیخان  حاج کریم اما ،(002، ص8ج مازندرانی،)گذاشت  پا کربالهجده سالگی به در 

 فراوان احتمالبه سال و اندی و بار دوم به مدت یک .ق.هـ0648در حوالی سال  ،نخست
دو پس از این  و 2دبوکربال ساکن  دو سالبه مدت قریب ه و ب .ق.هـ0651 سالدر حوالی 
به همین  ؛(000008صصی، یو نوا 80ص آبادی، تاج) به درس سید کاظم بازنگشت دوره هرگز

دیگر را در کربال هم یکیا اگر است ی یا مالقاتی صورت نگرفته یمانی و بشروین کرب دلیل

و اواخر حضور کرمانی در آن شهر ی به کربال یورود بشرول یااومقارن با دیده باشند، 
سال بعد و در زمان درگذشت حدود هفت مالحسین این فرضیه کهبنابراین،  ؛است دهبو

وجه دور از به هیچ ،است نداشتهخان  ج کریمحا وضعیت از کامل یشناخت، استادشان
خان کریماین چند سال ظاهراً حاج محمد باید توجه داشت ظرفبه ویژه . آید ذهن نمی

در کرمان به دست گیرد، را اش کنترل موقوفات فراوان پدری ،عمل درموفق شده بود 

اط تدریس و و بس (4هاشمی کرمانی، ص)ابراهیمیه ساکن کند  ةطالب شیخی را در مدرس
قطبی علمی برای ترویج آراء و  عمالًً خطه بگستراند وآن تربیت شاگردان را به خوبی در 

از  ؛به دست آورددر میان شیخیان  ه ویژهب ،شهرت زیادی و افکار شیخیه به پا کند
های  ساکن عراق که در میان حوزه هایو بعضی دیگر از شیخی ییبشروبرای  ،همین رو

به طور  ،رشتی مرگبه مسافرت کرمان بعد از حساس نیاز ا ،اقلیت بودندعراق در  ةعلمی

    که  دیوهشتر صریح گزارشبرای نپذیرفتن  امانت .رسدنظر می کامل موجه به
محمدتقی مال» :کند چنین استدالل می ،ی به کرمان استیعزیمت بشرو دهندۀنشان

 «ریمقصد ظاه»نها کند که نشان دهد که کرمان ت ای می هشترودی دقت ویژه
 (p.165)« .مالحسین بود

ناقل گزارش ) السلطنه کتاب معین سیاق عبارات دقت دراین در حالی است که 

ة معترضة جمل 3مورد ارجاع امانت عبارت به احتمال زیاد که دکن مشخص می (هشترودی
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به  ،اینبنابر ؛3امانت به اشتباه آن را به هشترودی نسبت داده استاست و   السلطنهمعین
این  طبیعی قرارگیریرا  ی در شیرازیعلت حضور بشرو تر آن است که موجه رسد نظر می

  .01دانستکرمان سفر او به شهر در مسیر 

00 ی پیشین مالحسین با بابیآشنا 

به همراه  ییبشروآورده است،  ییقتیل کربالالحق به نقل از کتاب ظهورچه  مطابق آن

. سفرش را آغاز کرد (االول در نجف هفدهم ربیع) مولود زیارتز بعد ا ،اش ییدابرادر و پسر
پانزدهم در )ماه بعد  حدود یک 00شیخیان کند که گروه دیگری از قتیل اشاره می

زمانی که آنان  کند او همچنین اضافه می. از عراق به سمت ایران آمدند (0621الثانی ربیع
اول  ةبین ده)د و مدتی طول کشید ایمان آورده بو باببه مالحسین رسیدند، او به 

و به وی  ندباب را شناختتا این که آنان نیز  (0621الثانیه  دوم جمادی ةتا دهاالولی  جمادی

 نزدبه ( مالحسین و اقوامش)اما چه شد که گروه نخست  ،(501، ص8ج مازندرانی،) گرویدند
از حائز اهمیت گزارشی  06(0881:فو) اهلل افنان حبیب ةنوشت شیرازامری تاریخ  باب رفتند؟
 :نویسد می این تاریخ. داردباب و  ییبشرورو شدن بهکیفیّت رو

[ باب]=پس از ورود به شیراز چون سابقه و آشنایی ایام عتبات را با حضرت [ ییبشرو]»
شود تفحص منزل حضرت را کرده و مایل بوده چند روزی که مالقات میه داشته مایل ب

کند خود  آید درب بیت مبارک دق الباب میدر منزل ایشان باشد مینماید شیراز توقف می
 (51و  43 ،افنان) «.فرمایندف فرما شده درب را باز میحضرت تشری

 برخالف گزارش تلخیص تاریخ نبیل،، افناندر روایت طور که مشخص است همان
این طبق  .درومیباب  ةقبلی به در خان آشناییو بنا بر  شخصاًًاست که  مالحسیناین 
حاضر ( کاظم رشتیسیّد  در مجلس درس)هر دو در کربال  بابو  مالحسینچون  ،نقل
 به خوبی دیگر رایکاند،  سن بوده که هر دو تقریباً هم اند و احتماالً با توجه به این بوده
آگاهانه در اقدامی قابل  کامالًًکند،  از شیراز عبور می مالحسینوقتی  ؛اند شناختهمی

در  میرزا حسین همدانی .رود میاست به سراغ دوستی که در این شهر داشته  نیبی پیش
 ةگفت نقل پیش ةادام (46 ص همدانی،). کند نیز به همین مطلب تصریح می 08تاریخ جدید

 باببرای دیدار با  ییبشروچند از تعمّد هر ،نیز الحقدر تاریخ ظهور فاضل هشترودی
، سپس به منزل وی به جا آوردرا در شیراز  بابا ابتد اوکه  دهد نشان می، خالی است

  .(002، ص8ج مازندرانی، ) رفت

در  ،چنان که نقل شد تلخیص تاریخ نبیلاست که گزارش   در حالی ها همهاین
به جا شناسد و  نمیرا  باب اوکند که بیان می داستانی و احساسی عباراتی کامالًً
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ه ب ،د و عواطف عالیه و آواز دلربا و متانت و وقارشاحساسات شدیاما متحیّر از  ،آورد نمی
را اجابت تواند امر او نمیکه  شودمی شیرینی گفتارش متأثّر قدری از حسن رفتار و

  .رود می اش شود و به خانه اش روانه می ، در پی؛دنکن

09 باب ۀمالحسین با داعی ۀبرخورد اولی 

 منابع ؟باب به چه شکلی مواجه شدمالحسین با ادعای در پاسخ به این پرسش که 

 :اند هضبط کردنقل تلخیص تاریخ نبیل  از متفاوتبرخوردی دیگر 
ها این بوده که  شما شیخی ی فرمایند عقیده می[ باب] ...پس از پذیرایی و مهمان نوازی»

سیّد  ماه است الزم است دیگری قائم مقام ایشان باشد حال پنجسیّد  پس از رحلت مرحوم
ایم و  اند بعد از ایشان صاحب امر کیست؟ عرض کردم هنوز کسی را نشناخته دهمرحوم ش

مگر صاحب امر که تمام منتظر ظهور مبارکش  ،پس از ایشان جانشین معین نیست
جناب  ؟فرمایند صاحب امر باید چگونه کسی باشد می[ باب]، اهر شودباشند باید ظ می

 الًًمو ع از صفات آن شخص منتظر علماًقدری فکر کرده بعد مقداری [ مالحسین]آخوند 
 چون [ مالحسین]بینی؟ آخوند  فرمایند این صفات را در من می می[ باب]نماید بیان می

در شما این نماید که  آثار علم که در کربال تشریف داشتند ندیده بود عرض میوجه یچهبه

طاقچه چند جلد کتاب  در[ مالحسین... ]فرمایند حضرت هیچ نمی بینم صفات را ابداً نمی
بقره مرقوم شده چون قدری مطالعه  ۀنمایند تفسیری بر سور بنید برداشته مطالعه می می
کند این تفسیر از  نماید عرض می باشد تعجب می نظیری می بیند تفسیر بی کند می می

اری باشد و زیاده از این اظهار فضل و بزرگو کاری می فرمایند از جوان تازه می[ باب] ؟کیست
 .بینید می :فرمایند می[ باب]کند کیست و کجاست؟  عرض می[ مالحسین] .نماید می

... کند ة دیگر را مالحظه میصفح .شودنمی «بینید می» ملتفت معنیِ [مالحسین]
 .شوم ام شما قدری بخوانید من مستمع می من خسته شده :نماید عرض می [مالحسین]

جناب مالحسین با  ،فرمایند ری که تالوت میقد .شوندمشغول تالوت می[ باب]حضرت 
 «.بس است کفایت کرد دیگر زحمت نکشید :نماید الرسم عرض میعلی 04نخوت آخوندی

 (58 تا 51 صص ،افنان)

 بابدر شرایطی از نزد  نخستدر مالقات  مالحسین، امری شیراز تاریخنقل طبق 
را در تو  05شخص مطلوبآید که به او گفته است که به هیچ وجه عالمات  بیرون می

 ،همان) خواندن متون عربی اهتببه علت اش، باب بقره ۀبینم و با قرائت تفسیر سور نمی

به  ،طبق نقل افنان، مالحسین در شب اول مالقات. کند میبرخورد  نیز متکبرانه (53ص
تصمیم رود و  گرود و فردای این ماجرا طبق قرار قبلی به مسجد ایلخانی می نمی باب

دهد  دست می گیشد، اما به او حالتی شبیه به سحرسخنرانی کندبرای یارانش گیرد  می
شود تا این که در روز  اجرا سه روز تکرار میم .(54ص ،همان) یابد و قدرت بر کالم نمی
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پرسد که به  می اواز در این مالقات . خواند فرامیخویش  ةباب مالحسین را به خان ،سوم
شئونات ه ب» :دهد پاسخ می اوخود را خواهید شناخت؟ ای شخص مطلوب  چه نشانه

 «و مرکز جمیع علوم انبیاء و اولیاء و خلف و سلف بوده أنقطه علمی که منشه علمیه و ب
 .(52 ص ،همان)

پرسد که آیا این صفات  و می ندکمیرا دوباره طرح  خود باب سؤال چند شب پیش
 :باب خواندنی است ۀار دوباردر قبال اصر مالحسینبینی؟ واکنش  را در من می

نماید  عرض می. شودمحض شنیدن این مطلب بسیار مشوش و متغیر می  هآخوند ب»
چند شما صاحب تقدیس و تقوی و زهد و ورع هستید و لکن این مقام عالی اعلی را هر

بر وفق تعجب [ باب]حضرت  .علم لدنی و معلومات الیتناهی دخیل و دلیل است
گوید که این جوان زاهد  با ضمیر خود می[ مالحسین]آخوند . مایندفر ار مییتسکوت اخ

نماید علی ای حال باید  و عابد چه تصور کرده است که اصرار در اظهار این مطالب می
ه از جناب ایشان پرسید و سؤال نمود که ابداً استماع ننموده باشند و نتواند جواب ئلمس

 .(52و  52 :همان) «...خود منصرف شود ةبدهد تا از خیال واهی

بیش وهای دیگر تاریخی نیز کمرا در گزارش مالحسینپایی از همین برخورد تند ردّّ

 :نویسدمی الدریه کواکبالدر  (آواره)عبدالحسین آیتی . جستجو کردتوان می
همه  اولی را شنید با وجود آن ةنقط ةی در آن روز داعییچون جناب مالحسین بشرو»

مجادالت و ه بلکه ب ،من شودؤتمهید شده بود نتوانست یقین کند و م مقدماتی که قبالًً
اند در اول وهله  بیان کرده( مالحسین)خود ایشان  که چنان ...مناظراتی چند قیام نمود

ای لب  متقی را چه افتاده که به چنین داعیهسیّد  کند که این جوان با خود خیال می
« ...کنم که برای جواب آن مجال نجوید ی سؤالیی از و البته باید مسائل غامضه. گشاده

 .(41ص ،0ج ،آیتی)

 :نقل شده است مالحسین بشروییاز  میرزا حسین همدانیدر تاریخ جدید 
شود اگر من صاحب این صفات  و چه می ؟بینی فرمودند این صفات را در من می»

 هر چند جناب شما صاحب تقدس و تقوی و دارای ،عرض کردم صحیح است ؟باشم
ی الهی  زهد و ورع هستید ولیکن این مقام عالی اعال را علم لدنی و معلومات الیتنهایه

این جوان زاهد و  :بر وفق تعجب ساکت شدند و من با خود گفتم. دلیل و دخیل است
علی ای حال باید مسئله  ؟عابد چه تصور کرده است که اصرار در اظهار این مطلب دارد

ل نمود که ابداً استماع ننموده باشند و نتوانند جواب از جناب ایشان پرسید و سؤا
  .(45و  44،همان) «.بدهند تا از خیاالت واهیه خود منصرف بشوند

به این پرسش  به صراحت در نوبت گذشتهکه  مالحسین نیز افنانطبق نقل تاریخ 

آلود به خویش بار از طرح مجدد سؤال حالتی غضب این ،جواب منفی داده بود باب

همین اما  ؛پرسد می االتیؤس اشخیاالت واهیاز او  منصرف کردنگیرد و با هدف  می
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گونه نقل  داستانی این با رنگ و لعابی کامالًً در تاریخ نبیل زرندی ،گو و واکنشوگفت

 :است شده
ی اتمخصوص و امتیاز سؤال فرمودند آیا استاد بزرگوار شما برای حضرت موعود اوصافی...»
 .ای سکوت فرمود میزبان محترم لمحه ... عرض کردم آری ؟اند یا نه ن فرمودهخصوص معیّهب

بعد  بینی؟ نگاه کن این عالمات را که گفتی در من می :متینی فرمودند سپس با لحن بسیار

و دهشت  سراپای مرا حیرت .عالمات را ذکر فرمودند و با شخص خود تطبیق نمودند یکایک
ایست که  قدسیّه ةحضرت موعود نفس مقدّس :کردمفرو گرفت و با کمال ادب عرض 

عالمات  ،عظیمه است ةقوّت فائق العادّه واش از همه باالتر است دارای قدرت فوق رتبه
علم موعود  ۀسیّد مرحوم دربار. نهایت است بزرگوار بی مخصوصه بسیار دارد از جمله علم آن

ای از  او مانند ذرّه عالیه و علم محیطدانم در مقابل معارف چه من می آن...: فرموداغلب می
هنوز گفتار خود را تمام نکرده بودم  .است خاک است بین این دو مقام فرق بسیار موجود

از  ،که آثارش در من آشکار شد طوریهب ،مرا فرو گرفت اختیار ترس و شرمساری که بی
را تغییر دهم و خودم را سرزنش کردم و همّت گماشتم که طرز بیان  گفته پشیمان شدم و

مجدداً این  قلباً با خدا عهد کردم که اگر آن بزرگوار .القول بکاهمحدّت و شدّت لحن از
حضرت موعود شما هستید  اگر :موضوع را مورد بحث قرار دهد با کمال خضوع عرض کنم

حضور موعود خالصی بخشید و ه انتظار تشرّف ب دعوت خود را تأسیس فرمائید تا مرا از قید
انتظار من خاتمه بدهید و مرا ه شوم اگر بدهید خیلی ممنون می ثقل این بار گران رهائیاز 

 .(42-44  ،زرندی) «...بخشید خالصی

00  با باب مالحسین بحثطول زمان 

ثبت  بابو  ییبشروای را بین  چندان مناظره و مجادله ،از اساس تلخیص تاریخ نبیل

ی تاریخی از بروز مجادالتی بین این دو خبر ها گزارش سایرکه  حالی، درنکرده است

شود که این مجادالت چندان  مشخص می هاگزارشاز این  .(41ص ،0جآیتی، ) اند داده

در این  یشاهد مالحسین بشروییاز زبان  فاضل مازندرانینقل . اند مدّت هم نبودهکوتاه

 :استزمینه 
در منزل ما بیتوته نمایید پس خویش دعوت کرده گفت ممکن است چندی  ةخانه مرا ب...»

سیّد  آنگاه از من پرسید که در این پنج ماه بعد از رحلت... خانه ایشان شدمه از مسجد ب
و مبادله و مقاوله سخنان شد و او اظهار امرش را فرمود و چند روز  ؟دست آوردیدهکه را ب

سفران خویش مشغول مذاکره و محاجه با آن حضرت بودم و گاهی نزد یاران طریق و هم
نمودند از آنان  میرفتم و ایشان هر مقدار اصرار و ابرام در سرعت و حرکت از شیراز می

ام و امید کلی  کردم که چون مرض قلبی دارم و در اینجا طبیب حاذقی یافتهدرخواست می
و بالجمله جناب مالحسین چندی با آن ... معالجه دارم چند روز صبر و تامل نمایید
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الیقین حقیقت را مشاهده نمود کمر تعظیم نمود تا باالخره با عین و مداقهحضرت محاجه 
 .(003، ص8ج ،مازندرانی) «خم آورد و ساجد گشت

در  مالحسینکند که   را تأیید می برداشتاین  جا مشخصاًًتا بدین ها  ن گزارشای

با او مدتی بلکه برای است،  وردهاایمان نی ود، به اوب رفته بابشب نخستی که به منزل 

پذیرا را  شامر پس از گذشت مدتی دست آخر این که تا ،است مشغول محاجه بوده

 مالحسینن از یکی از مصاحبا مهم دیگری شاهد در تاریخ خویش مازندرانی. است شده

 :است العاده فوق یحائز اهمیتکه  کرده استنقل 
در [ ییمالحسین بشرو]من یکی از فضال و ظرفای خراسان که با آن جناب ؤمسیّد  آقا»

ه این امر نیز ب هدرس بود و ایمان او ببازی و همسن و همزمان صغر سن و ایام شباب هم
جناب  اتفاق آنه حکایت نمود که روزی در مشهد از درب مدرسه ب ،جناب شد آن ةواسط

 :این بیت را قرائت کرد ،مدرسه انداخته که نظر ب همین ؛گذشتیم می
 ویران شود این مدرسه دارالجهل است رسه نامد ببرون یک اهل دل از مد  

اهلل از مدرسه مانند شما بزرگواری بیرون آمد چرا آن را نکوهش بحمد :پس من عرض کردم
مگو مگو چه که  !مؤمنسیّد  ای آقا :من خطاب کردنده واب بدین عبارت بجدر  ؟نماییدمی

ت خدا چهل شبانه روز مباحثه و حجّمدرسه باعث شد که با  افکار و احوال حاصله در این
 .(061و003 ، صص8ج ،همان) «.احتجاج کردم

 باببا  (02) که چهل روز در مابقی عمرِ نه چندان طوالنی خود، از این ییبشرویعنی 

، به شدت اسفناک بوده رفته است و زیر بار سخن وی نمی کرده مباحثه و احتجاج می

رده و آن را در انقالبی وی حمل ک ةروحی ا بری ریاین خودانتقادی بشرو ،مانتا .است

رسد  به نظر میاما  ،( Amanat, p.169 ) های شیعی دانسته است ییی بر پیشگوواقع نقد

تناسب نیز  یکه با متون تاریخ کرد تبیینتوان  نیز میتر  موجهرا به شکلی  نقداین 

ز مشهد به طرف ن اخوانددر هجده سالگی برای درس مالحسین ظاهراًً: داشته باشد

ای در مشهد و بشرویه تحصیل  و پیش از آن برای برهه (851ص زرندی،) کربال عازم شد

به احتمال زیاد دروسی از  ،مشهد آموخته بود ةعلمی ةچه او در مدرس آن ؛کرده بود

اش با  باعث محاجّه کهاست بوده  حوزوی علوم مقدماتی ریساصرف و نحو عربی و  قبیل

 که تصریح دارد کند یید میأشواهد تاریخی تآن دسته از  ن احتمال راای .است شده باب

و این نقیصه به  (45ص همدانی،) «.خواند بقره را درست نمی ۀعبارات تفسیر سور»باب 

 . (58ص افنان،) مالحسین با او منجر شده بودة برخورد متکبران

که ایمان  توان نتیجه گرفت شده مسلّما می های نقل از گزارش ،صورتبه هر 

شخصیت  که  در حالی .دو رخ نداده است  مالحسین به باب، در شب نخست مالقات این
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او  .کند در عالَمی دیگر سیر می ،کند تصویر میرا  تلخیص تاریخ نبیلمالحسینی که 

 :گوید شب نخست مالقات می همان ۀباردر
از دنیا  ،و هنگام است دانستم چه وقت مهربان خود بودم نمی من گرفتار سحر بیان میزبان»

آن  .گوشم رسیده ناگهان صدای اذان صبح ب ،چیز را فراموش کرده بودم و همه خبر بی

 جمیع نعم الهیّه را که در قرآن برای اهل بهشت مقرّر فرموده ،محضر مبارک شب در

 بود و سرّکامالً مشهود “ یَمَسُنا فیها نَصَبٌ و ال یَمَسُنا فیها لُغُوبٌ”مصداق  ،محسوس دیدم

دعویهم ”و معنای  واضح و آشکار بود “تأثیماً إلّا قِیالً سَالماً سَالماً وَ ال ال یَسمَعُونَ فِیهَا لَغواً”

هر  از “العَالَمِینلِلّه رَبّدُالحَمْ نَیهم إِوآخِرُ دَع فیها سُبحَانَکَ اللّهُمّ وَ تَحیَتُهُم فِیهَا سَالمٌ وَ

 .(51ص ،زرندی) «.جهت پدیدار بود

08 ن مالحسینایمان آورد دلیل 

 کاظم رشتیسیّد  بر اساس گفتاری از مالحسینکه کند نقل می تلخیص تاریخ نبیل

است دانسته  را در این می و جاللت شأن و صدق ادّعا ترین دلیل بر عظمت مقامبزرگ

 ۀصرف اراد هصرافت طبع و به ب، طرزی بدیعه بیوسف را  ۀسور شخص مطلوبکه 

 همان،) تفسیر کند ،که کسی از آن حضرت درخواست کند خویش بدون آن ةمطلق

ة در شب اول مواجهکه  اند متفقی یتواریخ بهااین کتاب و دیگر  از طرف دیگر .(42ص

ه آمدة تحریر دربه رشت (الملک سوره) این تفسیر نخستبخش تنها باب و مالحسین، 

 آن دهد که محتوای نگارش شده در مینشان  نوشتهمراجعه به این  .(45 ص ،افندی) است

 ،محمدحسینی) کتاب است ةیوسف نیست و تنها در حکم مقدم ۀدر تفسیر سور اصالًً ،شب

دوم این  ۀسور ،است یوسف پرداخته ۀبه تفسیر سور عمالًً ای که و اولین نوشته (246ص

بخش ن آید ای به نظر می؛ االولی نگاشته نشده است کتاب است که در شب پنجم جمادی

سیّد  یوسف را بر مبنای سخن ۀکه مالحسین تفسیر شدن سور تاریخ نبیلاز داستان 

و باب نیز برای او  پنداشته ترین دلیل صدق مدّعی میرشتی، دلیل حقانیت و بلکه بزرگ

نیز باید را  مالحسینعلّت ایمان  لذا ؛تردید باشدباید محل  ،است این کار را انجام داده

 .کند بیان میاین کتاب دانست که متفاوت از چیزی 

به  بابیوسف، از پاسخ دادن  ۀص تاریخ نبیل عالوه بر نگارش تفسیر سورتلخی

 حضرت شیخ ةمسائل مشکله و اقوال متشابهه و تعالیم باطنیّ»ای متشکل از  رساله

 دربارۀکند و بیش از این  یاد می (42ص زرندی،) «مرحوم [کاظم] و سیّد [احمد احسائی]
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وجه ایمان مالحسین بیان بارۀ عوامل دیگری را در ،تواریخ سایر. دهد توضیحی نمی آنها

 :نویسد می الکاف نقطة. اند کرده

پس آن صاحب گنج علوم ربانی تفسیری بر حدیث جاریه نوشته بودند اظهار فرمودند که »
 که آن مالحظه فرمایید که صاحب این بیان را بویی از مطلوب شما در بر هست؟ چون

منظور را در مرآت نظر اول ناظر  ۀچهر ،حیات اوفتاده ةآن چشمه نظرش ب ،آب حیات ةتشن
نیز فرموده بودند که آن صاحب حقی که مِن بعد از من ظاهر گردد سیّد  گردید و مرحوم

 بایست حدیث جاریه را شرح نویسد و لهذا صدق آیتین آن هستی وادی طلب را نیستِ
باشد که دیم رسانیده، عرض نمود که مرا ناخوشی غشی میتقه شکر ب ۀسجد ،محض نموده

آن حضرت طبیب طبیبان  .طالی محلول بایست مداوا نمایم و لهذا از آن آزار دایم در آزارم
های ظاهری و باطنیش  که جمیع ناخوشی یک قاشق شربت بآن مریض مریضان داده تا آن

ده و چشم طلبش آنچه ندیده بود اش نیز از شربت سرور آرامی را دوا کردند و دل رمیده
 .(22ص ،کاشانی) «..دید

شرح حدیث »به باب به رؤیت را این تاریخ نقش اصلی در گرویدن مالحسین 
کمتر از چهار صفحه نوشته  در محمد میرزا علی که دهد می (652، ص0ج ،کلینی) «جاریه

تلخیص و  الکافنقطةست که تاریخ اینجاجالب . (663ص ،رسائل ةمجموع ،شیرازی) 02 است

اند که هر دو از درخواست مالحسین  عباراتی مشابه با هم درج کرده تاریخ نبیل زرندی

مبنی بر تحقق درخواست مالحسین در ظهور بعد  ،سیّد کاظم رشتی و پاسخسیّد  از
و دومی  شرح حدیث جاریهبا این تفاوت که اولی ماجرا را مربوط به  دهد؛خبر می

ی شارح حدیث یآخوند بشرو ،الکافنقطة نقلطبق . داندمی سفیو ۀپیرامون شرح سور

شخص مطلوب خویش قلمداد ، شارح سورۀ یوسف را تاریخ نبیل زرندیو طبق جاریه 
تواند  نمیکاظم، در این دو نقل اتفاقی سیّد  قرابت سؤال و جواب مالحسین و. کردمی

نقش  الحق تاریخ ظهور ،البته. اند سرچشمه گرفتهو به احتمال فراوان از نقل واحد  باشد
در ایمان  شرح حدیث جاریهو  تفسیر یوسفبر نقش  نیز را بقره ۀتفسیر سورمهم 

این دو،  ةدوران مباحث دانستن طوالنیبا  طبعاًً .(83، ص6ج مازندرانی،) افزاید مالحسین می
از  فارغ. کند متعدد، احتمال بیشتری پیدا می عوامل و آثار پذیری مالحسین ازثیرأت

ة از مقایس دیگر یا نکته ،ی گذاشتیکه کدامین اثر بیشترین تاثیر را بر آخوند بشرو این

 شناساییدر نیز ن ه آه بکه توجّ آید به دست میتلخیص تاریخ نبیل با  الکافنقطةنقل 

دارو دادن  دادرخ، این کتابدر گزارش  .مفید است تلخیص تاریخ نبیل گریروایتوش ر
شود و هر  می نیز به کلی داستانی 03بهبود وضع بیماری عصبی اوو  مالحسینبه  باب
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خود  به احساسیو  داستانیرنگ ماند، اما  در متن باقی می دادچند ردپایی از این رخ
 :کند داد را دشوار میگیرد که بازشناسی اصل رخ می

ار خوف چه قدر ضعیف و ناتوان بودم و چه مقد[ گرویدن به باب]= قبل از عرفان امر الهی»
توانستم  نمی .تحریر و بیان شرح آن ممکن نیسته بود که ب و جبن در وجودم سرشته

امّا   .لرزید توانستم راه بروم دست و پایم همیشه ارتعاش داشت و می نمی چیزی بنویسم و
ضعف  علم و دانش ربّانی و در عوض ،جای جهله عرفان مظهر امر الهی به از وصول ب بعد

   و تهوّر  توانایی که خود را دارای طوریهب .بی در وجود من پیدا شدقوّت و قدرت عجی
مخالفت من قیام ه جهان ب دیدم و یقین داشتم که اگر تمام عالم و خلق العاده میفوق

 (56ص زرندی،) «.یک تنه بر همه غالب خواهم شد ،نمایند

و  حسینمالهر چند به بیمار بودن  تلخیص تاریخ نبیلطور که مشخص است همان

موضوع زمینی و مادی تجویز دارو را به موضوعی ماورائی و  ،کند تصریح می بابمداوای 

 .تبدیل کرده است« عرفان امر الهی»معنوی چون 

 نتیجه . 8

از عراق تا  ییمالحسین بشروسرگذشت دربارۀ در جمع قرائن تاریخی مطرح شده 
 :کردبدین شکل ترسیم  تواناش می را با حذف ابعاد داستانی باب ایمانش به

در ) کاظم رشتیاندکی پس از درگذشت سیّد  .ق.هـ0621در اول محرم مالحسین

روز را در او پس از چند روز سوگواری، چهل. به کربال رسید( ق0653الحجة  اوایل ماه ذو
حاج برای مالقات  همان سال االول سپس در هفدهم ربیع. مسجد کوفه معتکف شد

سمت کرمان راهی شد، او در مسیر طبیعی خویش از شهر شیراز  به خان کرمانی کریم
در شیراز محمد  میرزا علیبه سابقة پیشین آشنایی به سراغ خانة  در این ایام بنا. گذشت

در  مالحسین .از قصد او آگاه شد و دعوی خود را با وی طرح کرد محمد میرزا علی. رفت

بین آن دو، بر سر این . صراحت رد کردبه تندی با وی برخورد و دعوتش را به  ابتدا
باب از عوامل مهم   اشکاالت ادبی. گو درگرفتوسخن روزهای متعدّدی بحث و گفت

 مالحسیناالولی تا این که دست آخر مصادف با شب پنجم جمادی. محاجّة این دو بود
ص در این شب را به عنوان شبی خا بابرا پذیرفت و  بابدعوت  ،به عنوان اولین گرونده

ماه ه به مرور و ظرف مدتی قریب به یک پس از آن بود ک. آثارش نام برد و بزرگ داشت

 .و دعوت وی را پذیرا شدند ندر همراهان او نیز باب را شناختیو اندی، سا
اش با  علت حضور در شیراز، پیشینه)در پنج محور یادشده  مالحسین شرح حال      

 ت ایمان آوردنعلّاش و دسته آخر  محاجّه مدتطول  ،اوبا  اش  برخورد اولیه ۀباب، نحو
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دیگر  کهاست وح وقایعی متفاوت و بلکه متعارض با ر نبیل  تاریخ  تلخیصدر ( او
بهائیان رسمی به علت  طبعاًً .اند کردهنقل  بابی و بهائی موجودهای تاریخی  گزارش

جمله از ، اورتبط به آثار م، اندقائل شوقی افندیشخص  رایجایگاه ایدئولوژیکی که ب
اما  ،03دهند بر دیگر متون تاریخی ترجیح می تا حد مقدورکتاب تلخیص تاریخ نبیل را 

شوقی ملزم نیست گزارش  ،شود ها مواجه می وقتی با این گزارشپژوهشگر تاریخی 
آن نیز از  ۀو سرنوشت نویسند 61است را از کتابی که هرگز اصل آن منتشر نشده افندی
 های گزارشایدئولوژیک بر تمامی  نظری ةبر پای تنها ،60تاریخ بهائی است مبهمنقاط 

در   ای گونه انگیزه برای بسیاری از شواهد معارض هیچآن که  ویژهبه ؛ 66دیگر ترجیح دهد
 . خلق خاطرات کذب متصور نیست

ای از  نمونه تلخیص تاریخ نبیل زرندیکتاب شود  چه گفته شد دانسته می از آن
با غلظتی زیاد از  ساخت روایت،ریخی است که به منظور ایجاد جذابیت در روایت تا

های احساساتی و  کنشعجائب، ، بسیاری از جزئیات، داستانی بهره گرفته است عناصر

ها  این الیه .گذاشتتاریخ به حساب داستانی کردن  های حماسی این کتاب را باید نقل
های منابع  گزارش ةرسی کردیم، با مقایسحاضر یکی از مصادیق آن را بر ةکه در مقال

، ها نگریسته نشودگر به آن اهی ایدئولوژیک و توجیهبه شرط آن که با نگ، تاریخیمختلف 
 .شناسی استبازردیابی و قابل 

 نوشت پی. 6
 .484میرسعیدی، ص: ک.، در تاریخ ایران ن065ص: جعفریان: ک.برای نمونه در تاریخ اسالم ن. 0
 (.23 -24پاکتچی، ص: ک.ن)کند  ارتباط پیدا می« نقد متن»شناسی در  بحث الیهاین بحث با .  6
 .صحابی ساختگی 051ک مباحث مرتضی عسکری در کتاب .برای نمونه در بحث تاریخ اسالم ن .8
 .ویلیام دانینگ با عنوان حقیقت در تاریخ ةخطاب: ک.در این باره ن .4
 .(432ص، افندی) بدالبهاء و شوقی را قبول ندارندع« ناقضین»گروهی از بهائیان مشهور به . 5

منین به باب از شیراز، سید علی یادشده از ؤکند پس از مراجعت مقتیل در ادامه اشاره می. 2
خواستند که می زمانی. اعتراف کرد( از عازمین شیراز)امرشان تبعیت کرد و نزد مال عبدالجلیل 

(. 503، ص8ج مازندرانی،) ند، او از ترس به مکه گریخترا بگیر( بابیه)=کنندگان این امر  تصدیق
 .(Amanat,p.165)فرار وی در اثر افشای جعل نسبت داده است   امانت به اشتباه این عبارت را به

دنیس . دقت سخن گفته توان ب خان از عراق به ایران نمیتاریخ دقیق مراجعت حاج کریم دربارۀ .2
نویسد که چنین می( 828و  826باستانی پاریزی، ص)انی پاریزی ایون بر اساس گفتاری از باست مک

ی که نامبرده تا یبازگشت او در زمانی بوده است که سید جواد شیرازی به کرمان آمده بود و از آنجا
 .بازگشت کرمانی نباید زودتر از این سال باشد .(004احمدی، ص) مده بودانی 0654قبل از 
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(MacEion,From Shaikhism, p.162)  یعنی )از دقت در منبع نوشتار باستانی پاریزی
 .گیری صحیح نیستاین نتیجه الزاماًًکه شود مشخص می( های سید محمد هاشمیمجموعه نوشته

ای که قبل مذکور شد نظر  سابقهه ای نظر ب مورخین را عقیدت چنان است که مالحسین بشرویه» .3
نمودند برای همراهی و مدارا با یاران طریق بود ر میبسوی شیراز داشت و اگر عزم کرمان نیز ظاه

 (52ص ،السلطنهمعین) «.دادندکه آنان شهرت حاجی محمد کریمخان را اهمیت می

( 54ص معین،) السلطنهفاضل هشترودی طبق گزارش معین( 0: برخی از قرائن بدین شرح است .3
 0621را در سال( الهدیابواب) شاز نخبگان شاگردان شیخ احمد و سید کاظم بوده است و کتاب

خر چون أنگار مت بیشتر با کالم یک تاریخ« مورخین را عقیدت چنان است»عبارت . نگاشته است
به کالم « ای که از قبل مذکور شد سابقه»عبارت ( 6. السلطنه متناسب است تا هشترودیمعین
متن هشترودی  ةدر ادام( 8 .گردد و کالم هشترودی از این سابقه خالی استالسلطنه برمیمعین

 .که ناسازگار است( 52ص السلطنه،معین) شودی به کرمانی اشاره مییبه اندیشیدن بشرو مجدداً

السلطنه ماجرای ، مثال معیناست نیز در تواریخ نقل شدهپذیری های ضعیف و خدشه انگیزه .01
کند، یا برخی  د کوفه ذکر میرا در ایام اعتکاف مالحسین در مسج« زنی یا شبانی»نما شدن  خواب

سفر  أدهد آنها منشکند و احتمال می را مطرح می!( با لفظ فارس)احادیث شیعی نه چندان مرتبط 
آمده بین رسد خصومت شدید بعدی پیش در کل به نظر می .(42السلطنه، معین) ی شده باشدیبشرو

، 8کربالئی در مازندرانی، ج قتیل ةردّی: ک.برای نمونه ن)خان کرمانی و بابیان  محمد کریم
بدیلی است باعث شده ( 0636:خان کرمانیکریم)خان بر دعوت باب  کریم ةو ردی 586-516صص

که مالحسین عازم  های بعد بابی و بهائی، این چرا که از نظر نسل ؛برای دلیل سفر برساخته شود
داد بر خالف  نشان می و ثانیاًًشد  موجب تقویت جایگاه علمی او می اوالًً ،دیدار کرمانی شده باشد

 .گشته است می( و نه قائم موعود)دنبال جانشین رشتی ه قرائت رسمی، مالحسین ب

 .(501، ص8مازندرانی، ج) اند که اسامی آنها نیز ذکر شده استاین گروه هفت نفر بوده .00
 .682-681: ب062فیضی،: ک.وی ن بارۀی بیشتر دریبرای آشنا. وی از نوادگان باب است .06
ملی پاریس مقایسه  ةدر کتابخان نقطةالکافای از  ادوارد براون متن این کتاب را با متن نسخه .08

است مدعی شده ( 44-80کاشانی، مقدمه) برخی از موارد اختالف این دو کتاب ةو با ارائاست کرده 
 به دلیلت اما در بازنویسی کرده اس نقطةالکافکتاب خود را از روی  ،مؤلف کتاب تاریخ جدیدکه 

« ای مغرضانه با شیوه»تغییر داده و « فقراتی را که مضر به حال بهائیان بوده»، «های وقت مصلحت»
 (44کاشانی، مقدمه،) است« هایی در کتاب قدیم به عمل آورده جرح و تعدیالت و زیاده و نقصان»

اوالی بابیه در  ۀخ دوربه کلی حقیقت تاری»ده و منجر ش نقطةالکافکه به نسخ بلکه مسخ کتاب 

نویسد هیچ دلیل  امانت در کتاب خویش می ،در مقابل .(5مقدمه کاشانی،)« ۀ خفا مانده استپرد
همان تاریخ قدیم بابیه بوده که تاریخ جدید همدانی بر مبنای  نقطةالکافواضحی مبنی بر این که 

ین کتاب تنها به فهم بهتر های پیرامون ا آن تغییر یافته و نوشته شده است وجود ندارد و بحث
جای تردید  ،به هر حال (Amanat,p. 423). منجر شده است( و نه یافتن پاسخی برای آن)مسئله 

 .نیست که این کتب تحریرهایی مختلف از متنی اولیه و واحدند
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« نخوت آخوندی»جای ه با این فرق که همدانی ب ؛ستا متن این بخش با تاریخ همدانی مشابه. 04
البته او نیز اشتباه لغوی را ذکر  .(48ص همدانی،)است  استفاده کرده« ی رسم سایر ناسعل»از 

 .(45، ص)است  کرده
که بر  حال آن. استشده محسوب میدر این متون ادعای باب در شب یادشده، ادعای قائمیت . 05

در نوشتاری این بحث باید  ،است گشته او دنبال جانشین رشتی می مذکورهای اساس مدلول گزارش
 .جدا طرح شود

پذیرش این  .(Amanat, p.169)  داند روز میدر حد سه زمانی  ۀشد  را اغراق 41امانت عدد .02
طبیعی سفر در  مدتاگر به تاریخ حرکت مالحسین از نجف و . رسد حد از اغراق دشوار به نظر می

مراتب بیش از ه تواند بی میجماد5ی به شیراز تا یآن ایام توجه شود، فاصله بین زمان ورود بشرو
 .روز باشدسه 
رشتی، ) .رسدنظر میه مل بأنقل منسوب به رشتی با توجه به شرح خبر توسط او، محل ت .02
  (45ص
 .(011کاشانی، ص :ک.ن)تا آخر عمر وی رها نکرد را ظاهراً این بیماری عصبی مالحسین  .03
 .یک نقدنامه محمدحسینی، پاسخی بهک .ن ایدئولوژیک ةای از مواجه نمونه ةبرای مالحظ .03

-22زاده، صص  نواب) است  اصلی آن منتشر شده ةصفحه از نسخ00تاکنون ظاهراً تنها تصویر  .61
35). 
اما  .(442افندی، ص) اهلل خود را در دریا غرق کرد بهائیان گویند نبیل از شدت غم مرگ بهاء .60

 آقاخان کرمانی،) بود پسران بهاء  به دستند مرگ او حاصل حذف فیزیکی وی اازلیان مدعی
 .(660ص
 .212-211صص ،طباطبائی محیط :ک.این کتاب ن بارۀبیشتر در ةمطالعبرای  .66
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 .ش0832علم،  ،، تهران، تصحیح ابراهیم باستانی پاریزیفرماندهان کرماناحمدی کرمانی، یحیی، 
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 .م0368 .مطبعة السعادةقاهره،  ،0جلد  الکواکب الدریه فی مآثر البهائیه ،بدالحسینع ،آیتی

 .(شاهنشاهی6585)ش .هـ 0855 ،انجمن آثار ملیتهران، ، ، وادی هفت وادی پاریزی، ابراهیمباستان

 .ش.هـ0823دلیل ما،  ،قم ،خوانان در تاریخ اسالم و ایرانقصه  ،سولر ،جعفریان
  صص، 25 ۀشمار ،تاریخ ایران ،«ظهور و گسترش شیخیه در کرمان» ،آبادی، محمد خداوردی تاج
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 ،62-2ص ،68ش ،بخارا فوالدوند، اله عزت ترجمة ،«تاریخ در یقتحق» ویلیام، دانینگ،

 . ش.هـ0830
 .ش.هـ0822، دانشگاه تهران ،تهران ،لغتنامه  ،اکبر لیع ،دهخدا

 .تا ، بیملةنسخة دیجیتال الشا اربعین حدیثا،رشتی، سیّد کاظم،  



 7939، پاییز و زمستان 0،  شمارة 6پژوهشهای علوم تاریخی، دورة /  85

 

 تا بی .جا بی ،ریترجمه اشراق خاو، (مطالع االنوار)تلخیص تاریخ نبیل زرندی ،بیلن ،زرندی
 .تا جا، بی ، بی(به خط نستعلیق)چاپ ازلی  ،بیان فارسی ،محمد لیع ،شیرازی

 .ق. هـ0408تهران، نسخه خطی،  مجموعة رسائل،محمد،  شیرازی، علی       
 الدین، اصول دانشکده: قم ،سردارنیا ةترجم ،صحابی ساختگی051 ،مرتضیسیّد  عسکری،

 ش.هـ0823
 .بدیع062ملی مطبوعات امری،  ةسسؤم ،رحمان ۀندان افنان، سدرخا علی،مدفیضی، مح

 .تا لجنه طبع آثار امری، بی: جابی ،گلزار تعالیم بهائی .یاضر ،قدیمی

 .تا جا، بی بی ،نقطةالکاف تاریخ ،یرزا جانیم ،کاشانی

 .م 6110، چاپ ازلی ،جا بی ،بهشت هشت ،خانکرمانی، آقا

 ةابخانکتتهران، خطی،  ةنسخ، شهاب بجهت رجم و راندن بابتیر  خان، اج محمدکریمکرمانی، ح
 .ق.هـ0636مجلس شورای اسالمی، 

 .ق.هـ0412تهران، دارالکتب االسالمیه،  الکافی،کلینی، محمد بن یعقوب،  
 .تا جا، بی بی ،8جلد  تاریخ ظهور الحق ،اضلف ،مازندرانی

 .م0333 ،8ش ،6ائی، سالپیام به. «پاسخی به یک نقدنامه» ،اهلل صرتن ،محمدحسینی
 .م0335، معارف بهائی ةسسؤم ،کانادا ،حضرت باب ،اهلل صرتن ،محمدحسینی

ر ذ، آ212-211، 68 ۀشمار، 8سال ،گوهر، «تاریخ نوپدید نبیل زرندی» ،محمد ،طباطبائیمحیط
 .ش0854

 .تا خطی، بی ةنسخ ،، تاریخ امربن عبدالباقی السلطنه تبریزی، محمد معین
 .ش.هـ0832: احمد گل محمدی، نشر نی، تهران ة، ترجمبنیادهای علم تاریخبی ین، مکاال، سی 

-402 ص :052 ۀ، شمارزبان و ادبیات ،«های تاریخی در تاریخ ساسانیان افسانه»، ادرمیرسعیدی، ن
 .ش0823دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، ، 482

، ( 03.ش)، معارف بهائی ةمطالع ،«تاریخ نبیل زرندی ۀمطالبی دربار» ،زاده اردکانی، صدری بنوا
 .ش.هـ0856، جا بی

: چهار و پنج ۀ، شماریادگار، «خان کرمانی حاج محمد کریم: احوال بزرگان» نوائی، عبدالحسین،
 .ش.هـ0862، 003 -012

 .ش.هـ0823طرح نو،  ،نگاری، تهران شناسی و تاریخ تاریخ، روش ةنوذری، حسینعلی، فلسف

اتحاد  ةنام، هفته«مجموعه نظری به اختالفات و انتخابات کرمان»کرمانی، سید محمد، هاشمی 
 .0888 /05/4تهران،  ملی،

 ق.هـ0632، نسخه خطی، تاریخ جدید باب ،یرزا حسینم ،همدانی

Amanat, Abbas Resurrection and renewal.Cornell University 
Press:Newyork:1989. 

MacEion, Denis,From Shaykhism To Babism, A STUDY IN 
CHARISMATIC RENEWAL IN SHI`I ISLAM, PhD Thesis, King’s 
College, Cambridge, 1979. 


