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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 ]روزنامه:[ شاطرالشعراء

 ۱۳۵۸دی  ۲۷ ]تاریخ:[

 ۵۰ ]شماره:[

 ۴]صفحه:[ 

 

 اسالمی مذاهب

در شیراز میزیسته است سید علی محمد  ۱۳)بابیه( ایندسته از پیروان سید علی محمد باب هستند که در قرن  ۳۹... 

مردی بود ملبس به لباس روحانی و تاجر پیشه بسیار مالیم قیافه جذابی داشته است. آشنائی زیادی با خارجیان داشته و 

ئی در سرش افتاده اول بنام اصالح دین و های تازههمین روش اندیشهو برخاست میکرده است روی  با آنها نشست

وادار کردن مسلمین باصول اخالقی کارش را آغاز کرد ولی در مخیله خود هدفهای بزرگتری داشت او میخواست دین 

میگفت پیروی از من راه خداشناسی  کند که بعدها بنام )باب( مشهور شد بمردم یگذارانیبنای در جهان و مذهب تازه

است او خود را باب میدانست یعنی دریکه از آن وارد شوند بسوی خدا میگفت خدا هرگاه بخواهد میتواند در وجود هر 

 کسی تجلی کند و صریحاً میگفت من باب آخرین مظهر خداوندم باب قانون زندگی را پرهیزکاری و ریاضت میدانست

روز برگردانید زیرا واحد نام یکی از  ۱۹ماه تقسیم کرده بود و ماه را به  ۱۹بود که سال را به  از کارهای تازه او این

است ممنوع کردن حجاب و تعدد زوجات و محدود کردن طالق و اجباری کردن  ۱۹نامهای خدا در حساب ابجد 

روحانیون بود و از طرف ازدواج و حرام شمردن قهوه و تریاک کار او بود از همانروزهای اول مخالف سرسخت 

همانها هم به زندان افتاد که گروهی از پیروانش را بدستور روحانیون کشتند یکبار هم نزدیک بود خودش بدست 

کشته شود هیاهوی روحانیون و زندانی شدن باب سر و صدای باب را در دنیا بلندتر کرد سرانجام روحانیون  ریرکبیام

هجری پس از مدتیکه در زندان بسر برد و چوب خورد و توبه نامه امضاء کرد  ۱۲۶۶پیروز شدند و بابرا در تاریخ 

ئی هم از ایران فرار کردند به هندوستان کشتند و تمام پیروان او را هم هرکجا یافتند چه زن و چه مرد کشتند ولی عده

 و بغداد رفتند که هنوز هم در باب المعظم بغداد هستند.

 )بهائیه( – ۴۰

 ادامه دارد

 

 

  

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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