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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺳﻨﺎد روزِن در آرﺷﻴﻮ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن
ﻋﻠﻮم روﺳﻴﻪ در ﺳﻦﭘﺘﺮزﺑﻮرگ
ﯾﻮﻟﯽ اﯾﻮاﻧﺴﯿﺎن
آرﺷﯿﻮ آﮐﺎدﻣﯿﺴﯿﻦ وﯾﮑﺘﻮر روﻣﺎﻧﻮوﯾﭻ روزن ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻣﺮ ﺑﺎﺑﯽ
و ﺑﻬﺎﺋﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در اروﭘﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺷﺎﯾﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎرن
روزن ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۸۴۹در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادۂ آﻟﻤﺎﻧﯽﺗﺒﺎر ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ﻋﻀﻮ
ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم روﺴﯿﮥ ﺗﺰازی ﺑﻮد و در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ روﺳﯿﻪ ،ﺳﻦﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﺑﺴﺮ ﻣﯿﺒﺮد.
ﺑﺎرون روزن ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﻋﺮبﺷﻨﺎس ﻣﻌﺮوﻓﯽ در اﻣﭙراﺗﻮری روﺳﯿﻪ ﺑﻮد ،رﺋﯿﺲ
ﺑﺨﺶ ﺧﺎوری اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻣﺆﺳﺲ ﻣﺠﻠﮥ ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺨﺶ
ﺧﺎوری اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ روﺳﯿﻪ و ﻧﯿﺰ رﺋﯿﺲ و اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮑﺪۂ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻦﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﺑﻮد .ﺑﺎرون روزن در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮد و در
ﺿﻤﻦ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎﺑﯽ و ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺖ.
ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ روﺳﯿﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯿﮑﺮد ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را در اﯾﺮان
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﻬﺎی روﺳﯽ در اﯾﺮان ﺧﯿﻠﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻌﻀﯽ
از آﻧﻬﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎر دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺟﻤﻊآوری آﺛﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر
ﺑﺎﺑﯽ و ﺑﻬﺎﺋﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .آﺛﺎر ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﺑﺼﻮرت ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﯾﺎ ﮐﺘﺐ
ﭼﺎپ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﻦﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯿﺸﺪ و ﺑﺎﻟﻤﺂل ﮐﻠﮑﺴﯿﻮﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داد
ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم و داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻦﭘﺘﺮزﺑﻮرگ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ آن ﮐﻠﮑﺴﯿﻮن ﻏﻨﯽ ﺑﻪ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﻣﺬﮐﻮر
ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﯾﻦ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﻓﻌﻼً دارای ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮی از اﺳﻨﺎد و
از آن ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر ﺑﺎﺑﯽ و ﺑﻬﺎﺋﯽ و ﺷﯿﺨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﺷﮕﻔﺖآوری
اﺳﺖ.
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ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم روﺳﯿﻪ ﻣﯽآﻣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ روزن
ﻣﯽرﺳﯿﺪ و او آﻧﻬﺎ را در ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﺛﺒﺖ و ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺻﻮرتﺑﺮداری و ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯿﮑﺮد.
ﺑﺎرن روزن در ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺖ آﺛﺎر ﺑﺎﺑﯽ و ﺑﻬﺎﺋﯽ و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮرۂ
ﻣﻠﻮک ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهای اﯾﻔﺎ ﮐﺮد و ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ آﺛﺎر ﺑﺎﺑﯽ و
ﺑﻬﺎﺋﯽ ﭘﯽ ﺑﺮد .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺧﻮدش ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ﻫﻤﻮاره
ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد را ﮐﻪ دارای ﺳﻤّﺘﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﯾﺎ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و در اﯾﺮان و
ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری آﺛﺎر ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯿﮑﺮد .روزن ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﻟﻮاح ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ را ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر
ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣّﺎ ﻋﻤﺮش وﻓﺎ ﻧﮑﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺎرن روزن در ﺳﺎل
 ۱۹۰۸وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ و اﻧﺘﺸﺎر آن ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﻟﻮاح ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺟﻮان او ﺑﻌﺪ از
وﻓﺎت آن ﺧﺎورﺷﻨﺎس ﺑﺰرگ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
ﺑﺎرن روزن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻘﺎﻻت زﯾﺎدی ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺪ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ
ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ ﻣﯿﺮاث ﺑﺰرﮔﯽ از اﺳﻨﺎد و ﻣﺨﻄﻮﻃﺎت از ﺧﻮد
ﺑﺠﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ آرﺷﯿﻮ روزن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯿﺸﻮد .اﯾﻦ آرﺷﯿﻮ ﻋﺒﺎرت از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
اﺷﺨﺎص ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﺳﻨﺎد و آﺛﺎر ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد روزن ﺑﻮد .ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ
ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﺳﻨﺎد ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ روزن ﺑﻪ آرﺷﯿﻮ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم روﺳﯿﻪ واﻗﻊ
در ﺳﻦﭘﺘﺮزﺑﻮرگ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﺷﺪ و از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در آرﺷﯿﻮ ﻣﺬﮐﻮر ﺣﻔﻆ و
ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای از اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﭘﺮارزش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
دﯾﺎﻧﺖ ﺑﺎﺑﯽ و ﺑﻬﺎﺋﯽ و ﺣﺎوی ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.
ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت روزن ﮐﻪ ﺟﺰو آرﺷﯿﻮ آن ﺷﺨﺺ ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺷﺨﺎض
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻣﺎﻧﺴﮑﯽ و ﺑﺎﺗﯿﻮﺷﮑﻮف و اﯾﮕﻨﺎﺗﯿﻒ و اوﻟﺪﻧﺒﻮرگ و
ادوارد ﺑﺮاون و ﺳﺒﺴﺘﯿﺎن ووآرو و ﺧﯿﺮاﻟ ّﻠﻪ.
ﺑﯽﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻠﻤﻪای ﭼﻨﺪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ذﮐﺮ ﺷﻮد.
اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﮔﺮﯾﮕﻮرﯾﻮﯾﭻ ﺗﻮﻣﺎﻧﺴﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  ۱۸٦۱ﺑﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﮔﺮدان روزن
و ﺳﺮوان ارﺗﺶ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روس ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻋﺸﻖآﺑﺎد ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯿﮑﺮد .ﺗﻮﻣﺎﻧﺴﮑﯽ ﺑﺎ
ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻧﻮزاد ﺑﻬﺎﺋﯽ آﻧﺠﺎ ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد در ﺑﺎرۀ اﯾﻦ
ﻧﻬﻀﺖ دﯾﻨﯽ ﮐﺴﺐ اﻃﻼع ﮐﻨﺪ .ﺗﻮﻣﺎﻧﺴﮑﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
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راﺟﻊ ﺑﻪ دﯾﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺳﻔﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﺮوان
ﺗﻮﻣﺎﻧﺴﮑﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺰرگ ﺑﻬﺎﺋﯽ اﺑﻮاﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﺗﻮﻣﺎﻧﺴﮑﯽ ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺘﺎب اﻗﺪس ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ را از ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ روﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد و ﺗﺮﺟﻤﮥ
ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ روزن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از
ﻣﮑﺎﺗﺒﮥ او ﺑﺎ روزن ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﺟﻨﺎب اﺑﻮاﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻣﺎﻧﺴﮑﯽ ﻣﺴﺎﻋﺪت و
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺬﮐّﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻬﯿﮥ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻣﺬﮐﻮر در
ﻣﮑﺎﺗﺒﮥ ﺗﻮﻣﺎﻧﺴﮑﯽ ﺑﺎ روزن ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺮوﺣﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﻣﺎﻧﺴﮑﯽ ﺑﻪ روزن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻣﺎﻧﺴﮑﯽ آن را در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮ اﯾﺮان ﺟﻤﻊآوری ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻣﻘﺎﻟﻪای
اﺳﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺗﻮﻣﺎﻧﺴﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺻﻌﻮد ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ و در روزﻧﺎﻣﮥ "ﻗﻔﻘﺎز" ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ از
ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ در آن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﻤﺎل ﻣﺒﺎرک در آن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان "ﭘﯿﻐﺒﺮ ﺑﺎﺑﯽﻫﺎ" ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ۱.ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻧﯿﺰ در
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﻣﺎﻧﺴﮑﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺑﺪﻫﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﺮد.
ﺑﻄﻮر ﮐﻠّﯽ در آرﺷﯿﻮ روزن ﺑﯿﺶ از  ۲۳ﻧﺎﻣﮥ ﺗﻮﻣﺎﻧﺴﮑﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮬﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ ارﺗﺒﺎط دارد .ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر دورهای از ﺳﺎل
 ۱۸۹۲ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۸۹۹را در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد.
ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ روﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﮥ او ﺑﺎ روزن در آرﺷﯿﻮ روزن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و از ﻣﺴﺎﺋﻞ
اﻣﺮی ﺑﺤﺚ ﻣﯿﮑﻨﺪ وﻻدﯾﻤﯿﺮ اﯾﻮاﻧﻮوﯾﭻ اﯾﮕﻨﺎﺗﯿﻒ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ او ﻫﻢ ﺷﺎﮔﺮد روزن ﺑﻮد.
اﯾﮕﻨﺎﺗﯿﻒ دﯾﭙﻠﻤﺎت روﺳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻃﻬﺮان و ﻋﺸﻖآﺑﺎد و ﺑﺨﺎرا ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯿﮑﺮده.
ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﻣﺬﮐﻮر ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در آرﺷﯿﻮ زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯿﮑﻦ ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﻔﯿﺪ
اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﯽ روﺳﯿﻪ در آن زﻣﺎن ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ دﯾﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﺋﯽ اﺳﺖ .ﻣﺜﻼً از آن ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺑﺮﻣﯿﺂﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺬﮐﻮر ﯾﮏ
ﺳﯿﺎﺳﺖ واﺣﺪ و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺣﺎﮐﻢ روﺳﯿﻪ در ﻣﻮرد اﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد در آن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد.
در آرﺷﯿﻮ روزن  ۳ﻧﺎﻣﮥ اﯾﮕﻨﺎﺗﯿﻒ ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻗﻮل اﯾﻦ
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دﯾﭙﻠﻤﺎت ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﮥ روﺳﯽ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و روﺳﯿﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﻬﺎﯾﯿﺎن در اﯾﺮان ﻫﯿﭻ
دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد ،زﯾﺮا
ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از "ﺑﺎﺑﯽﻫﺎ" ﺳﺒﺐ ﻏﻀﺐ روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﻣﺘﻌﺼﺒﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اورﭘﺎﺋﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ رواﺑﻂ ﺧﻮب ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان و روﺣﺎﻧﯿﻮن را ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ
از ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ .آﯾﮕﻨﺎﺗﯿﻮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﻪ وﻗﺎﯾﻊ اﺧﯿﺮ ﯾﺰد اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﮐﺸﺘﺎر ﻋﺪۂ زﯾﺎدی از ﭘﯿﺮوان اﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ در آن ﺷﻬﺮ ﺑﻮد .ﺑﻘﻮل او
ﻣﺄﻣﻮران دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻠﯽ در ﺟﺮﯾﺎن آن وﻗﺎﯾﻊ از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده و ﻫﯿﭻ دﺧﺎﻟﺘﯽ ﯾﺎ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﺠﺎت آن ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن از ﭼﻨﮓ ﻇﺎﻟﻤﺎن
ﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﺲ ادﻋﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ در اﯾﺮان ﮐﻪ "دﯾﺎﻧﺖ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ از
ﻃﺮف ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻗﺮار
ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ" ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاف دﯾﭙﻠﻤﺎت ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﮥ روﺳﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽاﺳﺎس اﺳﺖ.
ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪاش ﺑﺎ روزن در آرﺷﯿﻮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ
ﺑﺎﺗﯿﻮﺷﮑﻮف اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮانﺷﻨﺎس و ﻋﺮبﺷﻨﺎس و در ﺿﻤﻦ دﯾﭙﻠﻤﺎت روﺳﯽ در
ﺗﻬﺮان از ﺳﺎل  ۱۸۹۳ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۸۹۹ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﯾﮏ ارادت ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪای ورزﯾﺪه ﺑﻮد .ﺳﻪ ﻧﺎﻣﮥ
ﺑﺎﺗﯿﻮﺷﮑﻮف ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﯽ در آرﺷﯿﻮ روزن ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت را در آرﺷﯿﻮ روزن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﺎورﺷﻨﺎس ﻣﺸﻬﻮر اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ
ادوارد ﺑﺮاون ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻬﺮت او اﻟﺒﺘﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺪارد ۷۲ .ﻧﺎﻣﮥ او در آرﺷﯿﻮ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﻧﺎﻣﮥ اول ﺑﺮاون ﺑﻪ
روزن ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی
ﯾﮑﯽ دو ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ از دﯾﺎﻧﺖ ﺑﺎﺑﯽ و ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺤﺚ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻣﮑﺎﺗﺒﮥ
ﺑﺮاون ﺑﺎ روزن دورهای از ﺳﺎل  ۱۸۸۹ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۹۰۲را در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﺧﺎورﺷﻨﺎس
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﻧﺎﻣﻪای ﺧﺎﻃﺮات ﺳﻔﺮش را ﺑﻪ ﻗﺒﺮس و ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺟﻤﺎل
ﻣﺒﺎرک و ﻣﯿﺮزا ﯾﺤﯿﯽ را دﯾﺪه ﺑﻮد ﺑﺎ روزن در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟّﻪ اﺳﺖ
ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺮاون در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎتﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در آﺛﺎر
ﻣﻨﺘﺸﺮۂ وی درج ﺷﺪه ﺗﻔﺎوت دارد .ﻣﺴﺌﻠﮥ اﻧﺘﺸﺎر اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﻀﺮت
ﺑﺎب و ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آن ﮐﻪ ﺑﺮاون ﻃﺮﺣﺶ را رﯾﺨﺘﻪ و ﮔﺎمﻫﺎی ﺟﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ
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ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﻫﻢ در ﻣﮑﺎﺗﺒﮥ او ﺑﺎ روزن ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺮوﺣﯽ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺮاون ﺑﺮﻣﯿﺂﯾﺪ ﮐﻪ او ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ از ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺎن ﮐﻪ در
اﺧﺘﯿﺎرش ﺑﻮد از دو ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﺑﯿﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم روﺳﯿﻪ ﻫﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد .و اﯾﻦ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﻮده و ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ روزن و ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ او در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮاون ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮاون در ﻣﺮﺣﻠﮥ اول ﮬﻤﮥ اﯾﻦ ﻧﺴﺦ
ﺧﻄﯽ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯿﮑﺮده اﺳﺖ .از ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﭼﺮا
ﺑﺎ وﺟﻮد زﺣﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاون ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ﻃﺮﺣﺶ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺟﺎﻣﮥ ﻋﻤﻞ ﻧﭙﻮﺷﯿﺪه ﺑﻮد.
ﺳﺒﺴﺘﯿﺎن ووآرو ،ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﮥ ﮐﻮﺗﺎه او ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻢ در ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت روزن ﻣﻮﺟﻮد
اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻣﻀﻤﻮن آن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﻣﯿﺂﯾﺪ ،ﯾﮏ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻮده اﺳﺖ.
آرﺷﯿﻮ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺷﺨﺼﯽ روزن ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻨﺎد و آﺛﺎر دﯾﮕﺮ ﻫﻢ
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮی از آن اﺳﻨﺎد ﯾﺎد ﻣﯿﮑﻨﻢ .اﺳﻨﺎد ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻘﯿﮥ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ
اﺳﻨﺎد ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را در ﺑﺮ ﻣﯿﮕﯿﺮد:
 (۱ﮔﺰارشﻫﺎی رﺳﻤﯽ دﯾﭙﻠﻤﺎتﻫﺎی روﺳﯽ در اﯾﺮان در ﺑﺎرۂ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن از ﺳﺎل ۱۸۵۵
ﺗﺎ ﺳﺎل  .۱۸۷۹ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ .ﺑﻘﯿﮥ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﯽ ،اﻣﺎ ﺑﻪ
ﺧﻂ ﻣﺨﺼﻮص ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎی روﺳﯽ ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮان ﺧﻮاﻧﺪ.
 (۲ﮔﺰارش رﺋﯿﺲ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی روس در ادرﻧﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن در آن ﺷﻬﺮ در
زﻣﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺟﻤﺎل ﻣﺒﺎرک ﺑﻪ آﻧﺠﺎ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺧﺎﻃﺮات اﺷﺨﺎص
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﯿﺮﺑﻬﺎﺋﯽ ،از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺷﯿﻮخ ﺑﻌﻀﯽ ﺗﮑﯿﻪﻫﺎی اﻫﻞ ﺗﺼﻮف در ادرﻧﻪ
اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﮔﺰارﺷﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﭼﺮﮐﻨﻮﯾﺲ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﭘﯿﺎم ﺷﯿﺦ ﺑﺎﺑﯽﻫﺎ
ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮی اﺗﺮﯾﺶ در ادرﻧﻪ" اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم اﺳﻨﺎد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ زﺑﺎن
روﺳﯽ اﺳﺖ.
 (۳ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ و ﻋﺮﺑﯽ .اﯾﻦ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻟﻮح
ﺳﺎﻣﺴﻮن )ﻟﻮح ﻫﻮدج( و ﻟﻮح ﺟﻮاد از آﺛﺎر ﺣﻀﺮت ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ ،ﺑﺎب ﯾﻮﺳﻒ از
ﻗﯿﻮماﻻﺳﻤﺎء ﺣﻀﺮت ﻧﻘﻄﮥ اوﻟﲐ ،ﭼﻨﺪ دﻋﺎ و ﻣﻨﺎﺟﺎت ،و ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎی
اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻋﺸﻖآﺑﺎد ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ دﺳﺘﺨﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪ
ﻣﺸﻬﻮر اﺑﻮاﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﻪ ﺑﻮده .ﺑﺪﯾﻦ
ﺳﺒﺐ ﻧﺴﺨﮥ ﺧﻄﯽ ﻣﺬﮐﻮر دﺳﺘﺨﻂ آن ﺷﺨﺺ ﺑﺰرﮔﻮار اﺳﺖ .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
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ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺳﻨﺎد روزن در آرﺷﻴﻮ ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻋﻠﻮم روﺳﻴﻪ در ﺳﻦﭘﺘﺮزﺑﻮرگ

ﺗﻤﺎم ﻧﺴﺦ ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﭼﻮن دﺳﺖﻧﺨﻮرده ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه
اﺳﺖ.
 (۴داﺳﺘﺎن ﺑﻌﻀﯽ ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﯾﻬﻮدیﺗﺒﺎر در اﯾﺮان روی داده ﺑﻮد.
اﯾﻦ داﺳﺘﺎن در دو ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﻟﻬﺠﮥ
ﻣﺨﺼﻮص ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻓﺎرﺳﯽزﺑﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ از ﺣﺮوف ﻋﺒﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ
ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﭼﻪ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻤﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯿﺮوی از دﯾﺎﻧﺖ
ﺑﻬﺎﺋﯽ دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﺮﺟﻤﮥ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻋﺎدی ﻧﯿﺰ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺬﮐﺮ ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻟﻮح ﺟﻮاد ﮐﻪ ﺟﺰو ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﻟﻮاح ﺣﻀﺮت
ﺑﻬﺎءاﻟﻠّﻪ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻘﯿﮥ ﻧﺴﺦ ﺧﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺋﺮ اﺳﻨﺎد از آرﺷﯿﻮ روزن ﺣﺘﯽ در ﻫﯿﭻ
ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺸﺪه و در ﻣﻌﺮض ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻋﻤﻮم ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﮥ ﮔﺮانﺑﻬﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد ﭼﺎپ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ آن ﻣﻔﯿﺪ و ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ.

ﻳﺎدداﺷﺖ
 .۱ﺗﻮﻣﺎﻧﺴﮑﯽ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﻬﺎﺋﯽ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ" :اﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿﻢ
اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﯿﻌﮥ ﻣﻐﺮوری را ﮐﻪ دوﺳﺘﯽ را ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﯿﺸﺎن ﺧﻮد ﻗﺒﻮل ﻣﯿﮑﻨﺪ و از
ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺮا و ﺗﻮﻟﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮوﺗﻦ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﺑﯽ ،ﻣﺒﺪّل ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮادر ﺧﻮد ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﺪ".
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