
 بهائی ستيزی عبداهللا شهبازی و تحريفات تاريخی وی
  

نوشتهء " جستارهائی از تاريخ بهائی گری در ايران" شماره به درج مقاله ای تحت عنوان ۴ در  مّدتی قبل روزنامهء جام جم
ا تظاهر به اينکه اين مقاله که بعدًا در جاهای ديگر نيز به شکل مقاالت کامپيوتری مندرج گرديد ب. عبداهللا شهبازی پرداخت

 نه تنها بهائيان بلکه همهء ديگر اقليتهای مذهبی ايران از جمله عليهتحقيقی تاريخی و عينی است سرتاسر دروغ و افتراء 
زرتشتيان و يهوديان است که همگی را بعنوان عّمال و جاسوسان انگلستان و عناصر وطن فروش و بيگانه پرست قلمداد 

ا در حقيقت کتاب مزبور گفتاری بغض آميز و کين آلود است که با استفاده از ظواهر زبان علمی و در واقع مقاله ي. مينمايد
تاريخی ميکوشد تا احساسات ناشکيبا و قساوت آميز نويسنده را نسبت به گروههائی که در طول تاريخ دو قرن گذشتهء ايران 

هنگامی که خرد و قلم در خدمت مسخ  حقائق، توجيه ظلم به . مورد ظلم و ستم ناشکيبايان مذهبی قرار گرفته اند پنهان نمايد
مظلوم، واژگون نمائی واقعيت و خشنود سازی زرساالران و زورساالران ناشکيبا در می آيد بايد به تراوشات چنان خرد و 

  .قلمی با ديدهء شک و ترديد نگاه کرد
 شمارهء خود می گردد ۴طلب پخش چنين تحريفاتی در جای بسی تأّسف است که روزنامهء جام جم که در کمال خرسندی داو

 امااز چاپ پاسخنامه ای که توسط بهائيان ساکن ايران نوشته شده بود احتراز کرد و آنگاه چندی قبل مجددًا مقالهء ديگری 
که سرتاسر چاپ کرد " فرقهء انحرافی ابتکاری"اين باره کوتاه توسط نويسندهء ديگری بنام سيد مجتبی عزيزی تحت عنوان 

جم که سياستی معارض با آزادی قلم و جام   در واقع روزنامهء. خالصه و تکراری از همان مقالهء عبداهللا شهبازی است
عمل ميکند تا روزنامه و شايستهء واژهء شکوهمند جام جم نيست " نامهرزو"سخن و انصاف و عدالت دارد بيشتر بعنوان 

  . و پيشداوری و بی انصافی و مسخ و تحريف شده استچرا که حد اقل در اين مورد جام خشونت
در اين مقاله به بررسی نظريهء اصلی و هسته ای عبداهللا شهبازی در مقاله اش می پردازيم و از بحث در مورد بسياری 

هسته ث کانونی و ـــــــــــــــديگر از اغالط وی درخصوص مسائل فرعی خودداری ميکنيم اما همهء مباحث وی همانند بح
  .  آکنده از افتراء و مسخ و دروغ استمقاله ای 

نکتهء اصلی و هسته ای نوشتهء شهبازی اثبات اين مدعاست که ظهور حضرت باب و پيشرفت خارق العادهء امر آن 
حضرت در سالهای اّوليهء ظهور ايشان محصول توطئهء بيگانگان يعنی انگليسی ها بود که توسط عمال خود يعنی يهوديان 

برای اثبات اين اّدعا شهبازی افسانهء غريبی به هم ميبافد که از سه رشته تشکيل شده . پس از آن زرتشتيان متحقق گرديدو 
 اين طرح خيالی صحبت از تاجری يهودی و رشتهء اّول. است و اين سه بعنوان دالئلی قاطع در اثبات نظرش ارائه ميگردد

ل قبل از آغاز دعوت حضرت باب به بمبئی رفته و به تجارت در آسيا از جمله بغدادی بنام ديويد ساسون ميکند که چند سا
 دربار انگلستان ارتباط نزديک موّفق شده و فرزندان و نوادگانش بااين شخص که بعدًا در تجارت بسيار . بوشهر می پردازد

ح اين است که در زمانی که ساسون  اين طررشتهء اّولخالصهء . می يابند بعنوان جاسوس و مأمور انگلستان تعريف ميشود
 سال در بوشهر اقامت داشتند که در آن زمان نوجوانی بيش ۵تجارت خود را از بمبئی آغاز ميکند حضرت باب نيز بمدت 

حضرت باب هم در آن . ساسون در بمبئی است و با بوشهر تجارت دارد: شهبازی استدالل قاطعی به دست ميدهد. نبودند
نتيجه آنکه حضرت باب مأمور و مخلوق انگلستان با وساطت . ـــهر در تجارتخانهء دائی شان کار ميکردندزمان در بوشــــــ

  !ديويد ساسون ميباشد
شهبازی ميگويد که در حوالی همان دوران يعنی در .  طرح خيالی مربوط به يهوديان جديداالسالم مشهد است رشتهء دوم

ـی و بطور داوطلبانه مسلمـــــان ميشوند و البته در خفـــــــا يهودی می مانند اّما  همهء يهوديان مشهد دسته جمعــ١٨٣٩سال 
اين اقدام هم جزئی از همان توطئهء ديويد . اين کار را بخاطر جاسوسی در ميان مسلمانان و تفرقهء ايشان انجام ميدهند

دی است که حضرت باب دعوت خود را  ميال١٨۴۴ هجری قمری يا ١٢۶٠ سال پس از اين يعنی در سال ۵. ساسون است
آغاز ميکنند و جمعی از جديد االسالم های مشهد به آئين ايشان ميِگَروند و يهوديان مزبور اّولين کسانی بودند که در خراسان 

  .بابی ميشوند و اين گروه عوامل فعال در تبليغ و گسترش دين جديد ميگردند
بر طبق شهبازی ميرزا آقاسی نيز به . ير ايران يعنی ميرزا آقاسی است طرح افسانه ای مربوط به نخست وزرشتهء سوم

توطئهء يهوديان جديداالسالم نخست وزير ميشود و او در همان سالی به صدارت ميرسد که حضرت باب دعوت خود را 
 آئين ايشان ميرزا آقاسی به همين جهت حامی حضرت باب ميگردد و به نشر.  هجری قمری١٢۶٠آغاز ميکند يعنی در سال 

البته نويسنده از مشارکت زرتشتيان هم در اين توطئه سخن ميگويد اّما تطويل در مورد آنرا به مقاله ای ديگر . اقدام ميکند
  .موکول ميکند
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اّما قبل از آغاز چنين پژوهشی بايد به چند نکتهء . در اين مقاله اين سه استدالل شهبازی را مورد بررسی دقيق قرار ميدهيم
اشاره نمائيم تا برخی از ويژگيهای ساختاری آن " جستارهائی از تاريخ بهائی گری در ايران"ی در مورد  نوشتهء مزبور کّل

  . مورد توّجه قرار گيرد
  
  . انگيزه و خصال بهائی ستيزی در نوشتهء شهبازی– ١

خدمت دليل تراشی برای توجيه نوشتهء شهبازی تحريف و مسخی آگاهانه از حقائق تاريخی است تا نويسنده قلم را در 
به نوآوری بکار برده و بدين ترتيب خشنودی و خرسندی زرساالران و نسبت تعصبات مذهبی، نفرتهای فرهنگی و خشونت 

برخالف بسياری از نويسندگان ايران از قبيل آدميت، کسروی و . زورساالران ارتجاعی و ناشکيبای مذهبی را بدست آورد
آئين بهائی بودند اّما همگی هرگونه ارتباط حضرت باب را با سياستهای خارجی انکار کرده و آئين طبری که اگرچه مخالف 

حضرت باب را آئينی ايرانی و مّلی شمرده اند شهبازی در مقالهء خود ميکوشد تا حضرت باب را نيز محصول و مخلوق 
بدين ترتيب شهبازی تداوم همان سّنتی . به حساب آوردسياستهای انگلستان قلمداد نمايد و بدين ترتيب آنرا عاملی استعماری 

 حضرت باب را  مزبوراست که قبًال نيز آئين حضرت باب را مخلوق استعمار بيگانه معرفی کرده بود اّما در ابتدا سنت
نظريهء . نمودمأمور استعمار روسيه قلمداد ميکرد که در خدمت منافع روسيه و در تضاد و مبارزه با منافع انگلستان اقدام مي

هنوز نيز در بسياری از مقاالت و کتابهای بهائی ستيز تکرار و و مزبور بسيار مشهور است و مدتی زبانزد همگان بود 
  .تأکيد ميگردد

 نوشته ای را بنام يادداشتهای کينياز دالغورکی در ايران عنوان می کردندکسانی که حضرت باب را مأمور دولت روسيه 
بر طبق اين يادداشتها که خاطرات کنياز دالغورگی قلمداد شده . ياز دالغورکی سفير روسيه در ايران بودکين. منتشر ساختند

است سفير مزبور به تفصيل توضيح ميدهد که چگونه برای ايجاد تفرقه ميان مسلمانان و کاربرد سياستهای روسيه در ايران 
او را فريفته و در خــــــدمت روسيه بکـــــار می گيرد تا ديانت به کربال می رود و در آنجا حضرت باب را مالقات کرده و 

چاپ اين يادداشتها موجی از اعتراض و خصومت و نفرت را در جامعهء ايران نسبت به . جديدی را در ايران بوجود آورد
اّما جعل اين .  ميگيردبهائيان بلند نمود و هنوز هم در بسياری از نوشته های بهائی ستيز، مورد استدالل و استناد قرار

يادداشتها آنقدر بصورتی ابلهانه و جاهالنه صورت گرفت که بخاطر اغالط مسخرهء تاريخی آن، لحن و طرز فکر نويسندهء 
 يادداشتهای مزبور )روسی( نسخهء اصلی فقدانآن که واضحًا يک ايرانی بيسواد متعصب ناشکيبای مذهبی بوده است، و 

 بعنوان مثال  . و دانشمند را وادار نمود که در اثبات جعلی بودن يادداشتهای مزبور مقاالتی بنگارند ايرانيان محققبسياری از
فروردين و  (٩ و ٨عباس اقبال آشتيانی استاد تاريخ دانشکدهء ادبيات دانشگاه طهران در مجّلهء يادگار سال پنجم شمارهء 

  : چنين نوشت١۴٨در صفحهء )  شمسی١٣٢٨ارديبهشت 
  

عالوه بر .  داستان کينياز دالغورکی، حقيقت مطلب اين است که آن بکّلی ساختگی و کار بعضی از شيادان استدر باب
اينکه وجود چنين سندی را تا اين اواخر احدی متعرض نشده بوده، آن حاوی اغالط تاريخی مضحکی است که همانها 

  .صحت آن را بکلی مورد ترديد قرار ميدهد
  

ينوی استاد دانشکدهء الهيات و معارف اسالمی دانشگاه طهران در مجّلهء راهنمای کتاب، سال ششم همچنين آقای مجتبی م
يقين کردم که اين يادداشتهای منسوب به "  نوشته است که٢٢صفحهء ) ١٣۴٢فروردين و ارديبهشت  (٢و ١شمارهء 

 و امتناع منطقی صحت آن چنين و آنگاه پس از برشماری اغالط تاريخی و تناقضات درونی" دالغورکی مجعول است
  :مينويسد

  
از روی همين مطالب خالف واقع و اغالط تاريخی که در اين يادداشتهای منسوب به دالغورکی موجود است می توان 

  .حکم کرد که تمام آنها مجعول است و اين جعل هم بايد در ايران شده باشد
  

نوشته و هيچگونه نظر موافقی در مورد آن ندارد نيز در مقاالت و باالخره سيداحمد کسروی که عليه ديانت بهائی کتاب 
پ  چا٧٠متعددی مجعول بودن و مفتضح بودن يادداشتهای مزبور را مدلل داشته و حّتی در کتاب بهائی گری صفحهء 

  : چنين نوشته است١٣٢٢طهران سال 
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مده که زنجير خوشبختی گردانيده شده و کسانی از سه چهارسال پيش نوشته ای بنام يادداشتهای کينياز دالغورکی بميان آ
بی گمان اين چيز ساخته ايست و چنانکه بتازگی دانسته شد يک مرد بی ... نسخه هائی برداشته به اين و آن ميفرستند

مايهء بلند پروازی که در طهران است و سالها به شناخته گردانيدن خود ميکوشد اين را ساخته و از يک راه دزدانه 
  .مردم پراکندهميان 

  
البّته از آنجا که شيادان ). دهها سال قبل اين حقائق توسط جامعهء بهائی در کتابی در اين مورد با تفصيل بيان شده است(

 احمق گمان کرده که هرگز شهامت تحقيق مستقل در مورد آئين بهائی را نداشته و ستيز، مردم ايران را مشتی جاهل -یبهائ
ری از ايشان هنوز رد به هر ادعای ضد بهائی در نوشتهء آنها اعتماد می کنند به همين جهت بسياهمچون موجودات فاقد خ

ات کينياز دالغورکی کرده و آنرا بعنوان دليل قاطع در بيگانه پرستی حضرت باب و همهء بابيان و هم صحبت از خاطر
 که حّتی نويسندگان غير بهائی نيز مجعوليت آن اّما از آنجا که جعل مزبور بحدی خنده آور بود. بهائيان بکار می برند

يادداشتها را مدّلل ساختند به همين جهت شهبازی که در واقع رجعت جاعل يادداشتهای کينياز دالغورکی است به افتراء 
ــــی جديدی دست زده اّما اين بار سعی ميکند تا اين دروغ جديد را بشکلی علمی و ظاهرًا تاريخی مطرح نمايد تا به سادگ

ه اين است که چـــــــرا بايد بهائی ستيزان دست به چنان جعلی زنند و چرا بايد هنوز هم ــــــــمسئل. رســـــــوای عام نگردد
اگر ديانت بهائی و آئين . در نوشته های خود از آن مجعوالت بعنوان دليلی برای توجيه ظلم و ستم بر بهائيان استفاده کنند

حقيقت اين است که دشمنان آئين بهائی که منافع سنت . ت است چه لزومی به چنين جعلياتی استحضرت باب فاقد حقيق
پرستانه و  ارتجاعی و  تحجری خود را در خطر می بينند با تمام قوا عليه شکوهمندترين نوآوری و ابداع و خّالقيت 

 کنند تا به هر شکل که شده آنرا سرکوب فرهنگی و روحانی در ايران يعنی آئين حضرت باب و حضرت بهاءاهللا قيام می
نمايند و مردم ايران را از تحقيق مستقالنه در مورد آن بترسانند و بدين ترتيب فرهنگ جهالت و عقب افتادگی و سّنت پرستی 

زی را تداوم بخشند و ايران عزيز را از کاروان تمدن و تجدد دور نگاهداشته و بدين ترتيب خواسته يا ناخواسته به پيرو
پس بايد ايشان بخاطر تعصب و غرض خويش بصورتی ناجوانمردانه ديانت بديع را آماج فراوان . استعمار کمک نمايند

 ،و نفی امکان دفاع از خود بهائياناز تهمت و افتراء نموده و با تکرار مکّرر اين دروغها و سلب حّق آزادی سخن و عقيده 
ين بهائی بدگمان و هراسان نمايند که بسياری از مردم ايران حّتی از ذکر لفظ جامعه و فرهنگ ايرانی را چنان در مورد آئ

  .بهائی هم امتناع نمايند چه رسد آنکه نيازی به تحقيق مستّقالنه در مورد آن را احساس نمايند
شده بايد پس مسئله اين نيست که حقيقت چيست بلکه مسئله غرض و منافع ارتجاعی بهائی ستيزان است که به هر شکل که 

در اين راه اگر جعل يادداشتهای دالغورکی مؤّثر نشد مهّم نيست . امر بهائی را خالف منافع ملی و ايران دوستی قلمداد نمايند
چرا که غير از روسيه کشورهای ديگر نيز وجود دارد و لذا نوبت انتساب حضرت باب به استعمار انگليسی است و اين 

  . اين قساوت و عناد بکار می گيردشهبازی است که قلم را در خدمت
بطور کّلی و از نقطه نظر جامعه شناسی گفتمان هائی نظير نوشتهء شهبازی دارای حد اقل سه عملکرد اجتماعی و فرهنگی 

  .ميباشند
آنکه حقيقت فرهنگی و تاريخی دو قرن اخير را وارونه جلوه نمايند بدين ترتيب که عّمال فرهنگ جهالت و سنت اّول  
 فکری را که در واقع زيربنای ضغف ايران و تحکم نيروهای استعماری بوده است بعنوان عوامل بيداری رجتحتی و پرس

فرهنگی و ترّقی مّلی و مبارزان استعمار معرفی نمايند و بالعکس حضرت باب و حضرت بهاءاهللا را که بزرگترين و 
مغان آورده و برای اّولين بار انديشهء عدالت اجتماعی، شکوهمندترين نوآوری فرهنگی و روحانی را برای ايران به ار

تساوی حقوق زن و مرد، اصل دمکراسی سياسی، نفی ناشکيبائی مذهبی، تحريم نظام برده داری، الغاء حکم نجاست مذاهب 
يشان از حّق يت اه تا توهين بر مقدساتشان تا ممنوعاز جزيه گرفت(ديگر، الغاء هرگونه تبعيض حقوقی نسبت به غير مؤمنان 

را به ايران ارائه نمودند و در نتيجه فرهنگی که ) آزادی سخن و عقيده تا حکم قتل افراد بخاطر جهاد يا ارتداد و غيره
فرهنگ تکامل و ارتقای اقتصادی و اجتماعی و سياسی است به مردم ايران هديه نمودند مورد توهين و افتراء قرار داده و 

وقتی آدمی به گفتمان ممسوخ اين بهائی ستيزان گوش می . عمار و عقب افتادگی ايران قلمداد نمايندآنها را بعنوان حاميان است
  و عدالت اجتماعی و همگاندهد در واقع بايد به اين نتيجه برسد که تکيه بر آزادی عقيده و دين و اصل تساوی حقوق 

 شيعيان عامل اصلی عقب افتادگی ايران و حمايت از تساوی حقوق زن و مرد و نفی آزار و تبعيض بر غير مسلمانان و غير
استعمار است و بالعکس بايد که متقاعد شود که سّنت پرستی، تشويق فرهنگ نفرت نسبت به اقليتهای مذهبی، زن ستيزی و 

مار تع تکامل و ترّقی و مبارزهء با اسمرد ساالری، الغاء اصل آزادی سخن و عقيده در جامعه و نفی دمکراسی سياسی راه
 هم در فرهنگ مربوط به آداب نجاست و طهارت و دخالت در جزئيات زندگی شخصی افراد از  فرهنگیاست و اوج تکامل
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چنين واژگونی حقيقت تاريخی از غريب ترين مسخهای فرهنگی . جمله آداب مستراح رفتن و جماع و غيره متبلور ميگردد
  .تاريخ بشرست
هدف اين گفتمان اين . اين است که ظالم را مظلوم نمايش داده و مظلوم را ظالم جلوه دهد گفتمان بهائی ستيز در عملکرد دوم

است که نه تنها ظلم و ستم عليه اقليتها و مظلومان ادامه يابد بلکه اين ظلم و ستم هم توجيه عقالنی و اخالقی بيابد و در نتيجه 
 که ظالمان ارض نه تنها از خونخواری و ديوصفتی خود  اين نوع گفتمان است بادر واقع. مشروع و انسانی تلّقی شود

احساس ندامت و شرم نمی کنند بلکه طلبکار هم بوده و ظلم خود را تبديل به يک نوع فضيلت نموده و به آن شادمان و 
مظلوم و در نوشتهء شهبازی اين مطلب نه تنها در مورد بهائيان بلکه در مود همهء ديگر اقليتهای . متباهی نيز می گردند

 چنانکه خواهيم ديد وی زرتشتيان را جاسوس بيگانه ميداند و .ستمديده خصوصًا زرتشتيان و يهوديان ايران معمول می گردد
به همين سان در کمال وقاحت و دروغ . نظر نامساعد ايشان نسبت به مسلمانان را دليلی بر جاسوس بودنشان می گيرد

 ايشان و از نفر٣٠ را که بخاطر حملهء مسلمانان به آنها و کشتار بيش از هدمش پردازی شهبازی مسلمان شدن يهوديان
 قلمداد کرده و آنرا محصول توطئهء يهوديان برای نفوذ در اسالم و تفرقه "داوطلبانه" صورت گرفت امری شانغارت اموال

و تبعيض را توجيه نموده و نه  شهبازی روابط ظلم و تعدی ی ماننددر واقع نويسندگان. و جاسوسی درونی معرفی می کند
نفرت شهبازی در نوشته اش . دند بلکه مظلومان را به باد انتقاد و خرده ميگيرنتنها از ظلم گروه ظالم احساس شرم نمی نماي

د که قلم خويش  به ياد نوشته های نويسندگانی مياندازاز همهء زرتشتيان و يهوديان آنقدر آشکار و واضح است که خواننده را
عين اين کار را در طول تاريخ ايران نويسندگان .  در خدمت آرمان هيتلر و در اثبات نژادپرستی خود بکار می بردندرا

 فضيلت نظام مرد ساالری و توجيه محروميت برای اثبات. نی زنان بکار برده اندگوناگون نسبت به نيمی از جمعيت ايران يع
 و با تکرار اين قلمداد کرده اشخاص زنان را مسئول اين نظام ضد انسانی  اينیو ممنوعيت زنان از حقوق ابتدائی انسان

دروغ که زنان واهی العقل بوده و بردهء هوی و هوس خود بوده و لذا بايد که از جامعه جدا گشته و در ديوارهای خانهء خود 
ا البته اوج اين واژگونی حقائق و اّم. زندان شوند رفتار ضد انسانی خود را به شکل فضيلتی اخالقی جلوه گر می ساختند

تحريف تاريخی در مورد گروهی بکار می رود که در طول تاريخ دو قرن گذشتهء ايران آماج وحشيانه ترين سياستها بوده 
 بهائيان  اين گروه يعنیاست و لذا دستگاههای تبليغاتی کهنه پرستان زورگو وسواس خاصی در اين مورد داشته و دارند که

. لوم را بعنوان ظالم و بيگانه پرست قلمداد کرده و بدين ترتيب ظلم به ايشان را مشروع و قابل قبول جلوه نمايندمظرادمرد 
 قرار داده، تحميل هرگونه باج گيری از  تمسخرحال بايد از افرادی نظير شهبازی سئوال نمود که شما که زرتشتيان را مورد

دسته جمعی بسياری از ايشان از ايران را بمنظور حفظ جان و مذهب خود به ايشان را امری انسانی دانسته و حّتی خروج 
ا فرهنگی و کهنسال ايران بود يهند دليلی ديگر بر بيگانه پرستی ايشان وانمود می کنيد آيا فرهنگ شما آئين و فرهنگ اصلی 

 و فرهنگی به ايران زدند يا آنکه قربانی بيگانه و غير ايرانی و آيا اين زرتشتيان بودند که دست به استعمار و تجاوز مذهبی
حملهء اعراب استعمارگر ناشکيبا قرار گرفتند؟ آيا کسی که از تبغيض حقوقی و فرهنگی عليه ديگر هموطنانش احساس 
شادمانی و خرسندی می کند و همواره قربانيان نظام ناشکيبائی مذهبی را به باد طعنه و سخره می گيرد بهتر نيست که 

  يند تا آنکه شعار مبارزهء با استعمار دهد و آنوقت خود را مخالف استعمار بشمار بياورد؟خموشی گز
ساالران و زورساالران زر از سّنت پرستی و محافظه از فتمان هائی نظير شهبازی مدافعه گو باالخره عملکرد سوم

سياستهای استعماری تحريک نموده و با فرهنگی است تا احساسات مّلی ايرانيان را در چارچوب نظريهء توطئهء بيگانه و 
د که حّتی تصور تحقيق بی ناتهام به بيگانه پرستی نسبت به بهائيان آنچنان مردم ايران را از ديانت بهائی به هراس انداز

 طرفانه و مستقالنه در مورد ديانت بهائی را به خاطر خود راه ندهند و در نتيجه منافع کسانی که قدرت و ثروتشان مشروط
  . شودیبه فرهنگ تقليد در ميان عامهء مردم است پاسدار

 ويژگی کّلی نوشتهء شهبازی در رد آئين بهائی اشاره ٣اّما از انگيزه و عملکرد نوشته های بهائی ستيز که بگذريم بايد به 
  .شود

شهبـــــــــازی . ـــاف آن استروش غيـــر علمی و بی انصـــــــــ" جستارهائی از تاريخ بهائی گری در ايران" اّولين ويژگی
می کوشد تا به بغض نامهء خود ظاهری تحقيقی و تاريخی بدهد و حّتی در صفحهء اّول نوشتهء خود سخنی که حکايت از 

. ز آن اّول خواننده را بفريبد و به او چنان تلقين کند که وی بصورتی علمی به مسئله نگاه می کندابی طرفی دارد می زند تا 
 صفحهء اّول شهبازی در مورد تعداد بهائيان در دنيا آغاز سخن ميکند و با ذکر اينکه حسن نيکو مبّلغ پيشين بهائی در همان

بر )  نفر٣٩۶٠ در ايرانو ( نفر ۵٢٠٧ شمسی تعداد بهائيان و بابيان و ازليان سرتاسر جهان را ١٣٠٧در حوالی سال 
ز را انعکاسی از دشمنی نيکو به امر بهائی معرفی کرده و لذا صحت آنرا از آمار او انتقاد می کند و اين رقم ناچيشمرده، 

و لذا بنظر می رسد که ارقام فوق منطبق با روح کتاب نيکوست که با هدف تخفيف و تحقير بهائيت "انکار کرده و می نويسد 
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يانگر توّجه به روش علمی البّته چنين نوع بررسی شايستهء تحسين است چرا که ب) ١جستارهائی ص  (".تدوين شده است
 کار لاّما اشکا. ارد و شهبازی هم به همين خاطر در اّولين صفحهء مقاله يا در واقع کتاب خود چنين مطلبی را می نويسدد

. ی فاقد هرگونه ارزش علمی می گرددواين است که سرتاسر مقالهء شهبازی نفی همين اصل می شود و در نتيجه نوشتهء 
 نويسنده عليه ديانت ٣مطلب تأّسف آور است که در سرتاسر مقاله مکررًا و مؤکدًا افترائات و فحاشی های عّلت اين امر اين 

 و همگــــــــی بعنــــوان ،بهائی مورد استفاده قرار می گيرد، سخنانشان همگی بعنوان واقعيت و حقيقت تلقی می گردد
 يکی همين نيکوست که شهبازی در صفحهء اّول خود به بغض و  نويسنده٣اين . داللی قاطع و تاريخی وانمود می شواستد

نوشته شده است شهادت می دهد اّما بالفاصله اين مطلب را " هدف تخفيف و تحقير بهائيت"دروغ بافی وی و کتابش که با 
کی عبدالحسين دو نفر ديگر ي. فراموش کرده و هرچه که وی در مورد بهائيان گفته واقعيت مسلم و مستند تاريخی می گيرد

آيتی است که او هم زمانی بهائی بود و بعد بخاطر رياست طلبی و فساد اخالقی اش از جامعهء بهائی طرد شد و لذا با عناد و 
ء مقاله. که از نام آن هدف و انگيزه اش آشکار ميگردد در رد امر بهائی بنگاشت" کشف الحيل"بغض کامل فحاشيه ای بنام 

ل از همين کتاب است و باز بدون کوچکترين ترديدی آن مطالب بعنوان دالئل قاطع و ولهای مفَصشهبازی آکنده از نقل ق
 که او هم پس از اخراج از جامعهء بهائی کتابهای متعددی مانند پيام نويسندهء سوم صبحی است. حقيقت کامل مطرح ميشود

در واقع مراجع و استدالالت اصلی . ی دريغ نکردپدر بنگاشت و از هيچگونه تهمت و دروغ و بی ادبی در مورد آئين بهائ
ض کامل عليه امر بهائی نوشته شده است و هر افترائی که در اين کتابها بازی همين رديه هائی است که با بغاتهامات شه

ز رديه  نويسنده شهبازی ا٣عالوه بر اين . نوشته شده است بعنوان حقيقت کامل و سندی تاريخی مورد استدالل قرار می گيرد
حال بايد ديد که چرا . استفادهء مکرر می کنديه امر بهائی های ديگر عليه آئين بهائی همانند هشت بهشت نوشتهء ازليان عل

نويسندهء محترم که در صفحهء اّول تظاهر به روش علمی می کند از همان صفحهء اّول اين روش را فراموش کرده و 
کاری که شهبازی می کند .  را بعنوان حقائق محض به خوانندهء خود تحويل ميدهدهرچه که اين دشمنان دروغ باف گفته اند

که کسی برای تحقيق در مورد ماهيت و حقيقت و تاريخ تشيع روشی بکار برد که در آن مرجع اصلی سخنان  مانند آنست
يقتی که توسط اين دروغگويان در معاويه و يزيد و امثال ايشان در مورد ائمهء اطهار بوده و هر فحاشی و افتراء و مسخ حق

 یروش روشآيا اين . حّق حضرت علی و حضرت حسين بيان شده را حقيقت محض و دليلی قاطع در رد تشّيع قلمداد نمايد
  علمی يا روشی انسانی است؟

اب را در  بعنوان مثال عبدالحسين آيتی نويسندهء کشف الحيل کتاب ديگری هم در تاريخ آئين بهائی بنگاشت ولی اين کت
محتوای اين کتــــــــــــــاب بنام کواکب الدريه با محتــــــــوای کشف الحيل . زمانی که ظاهرًا بهائی بوده است تحرير کرد

شهبازی نامی از کواکب الدريه برده نمی شود ولی هر " علمی"زمين تا آسمان تناقض دارد ولی جالب است که در بررسی 
البّته شهبازی گاهگاهی اشاره ای به برخی کتب بهائی هم می کند ولی . تنيده تکرار وتأييد ميکندمزخرفی که کشف الحيل بهم 

ريف انجام می دهد تا نظريه هائی را که توسط دشمنان بهائی نوشته شده است مورد فًا برای عيب جوئی يا تحاين کار را صر
  .تأييد قرار دهد

لف روش علمی و انسانی است اين عادت ناپسنديدهء وی ميباشد که در مورد نوشتهء شهبازی که باز مخادومين ويژگی کّلی 
اقليتهای مذهبی ايران هرکسی که بنظر او کار بدی کرده باشد بعنوان نماينده و انعکاس آن مذهب و آن گروه وانمود می 

 اين انتساببا تأکيد بر گردد ولذا مرتبًا از فالن شخص يهودی فالن شخص بهائی و فالن شخص زرتشتی سخن می گويد و 
 حال بايد انصاف داد که . يشان بحساب می آورد در نفی ا و چنين مبحثی را استداللی قاطع همهء آن اقليتها را محکوم نموده

چرا شهبازی در مقاالت خود مرتبًا از معاويهء مسلمان، شمر مسلمان، يزيد مسلمان و ساواکيهای مسلمان سخــــــــــــــن نمی 
 و افعــــــــال معاويه و ساواکيها را به حساب اسالم نمی گذارد و از انتساب هزاران هزار خائن و دزد و وطن فروش گويد

 حّقانيت کس افعال اين افراد را دليلی بربه آئين اسالم عدم حّقانيت اسالم يا بيگانه پرستی اسالم را نتيجه نمی گيرد و بالع
اين سّنت ناپسنديدهء متداول در ميان بهائی ستيزان ايران که متأّسفانه به عّلت فقدان . دتشيع علوی و اسالم راستين می گير

آزادی سخن و عقيده در مملکتمان در ناخودآگاه اکثر مّلت ايران نيز رسوخ کرده است بحّدی ضد انسانی و قساوت آميز و 
  .عزيز شده استمتناقض ميباشد که مايهء هزاران جور و ستم و عداوت فرهنگی در ايران 

 سال تاريخ ديانت بهائی در ١۶٠وی می کوشد تا در . است" استدالل"در واقع اکثر مقالهء شهبازی مبتنی بر همين نوع 
ايران نام چند نفر را پيدا نمايد که بصورتی به خانواده ای بهائی انتساب داشته و از نظر شهبازی فعاليتهای سياسی خاصی 

نام و فعاليتهای اين چند نفر نتيجه می گيرد که امر بهائی و همهء بهائيان و پيامبر بهائی همگی مسئول آنگاه با ذکر . داشته اند
بعنوان مثال صفحات متعددی از مقالهء شهبازی به نهضت جنگل اختصاص داده شده تا آنکه . و عامل آن افعال می باشند

شعاب افکند بهائی بوده است و بدين ترتيب امر بهائی و همهء اثبات نمايد که يکی از رهبران اين نهضت که بعدًا در آن ان
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اران  بغض فرو بسته است هيچ از اينکه هزجالب است که شهبازی که چشمانش را مهر کينه و. بهائيان را محکوم می نمايد
يرد که پس اسالم عضو و همدل حزب توده يا ديگر احزاب سياسی کمونيستی در خانوادهء مسلمان متولد شده اند نتيجه نمی گ

و مسلمانان و العياذ باهللا حضرت رسول اکرم همگی دشمن خدا و ديانت بوده اند و يا از اينکه محّمدشاه و فتحعليشاه و 
ناصرالدين شاه و رضاشاه و محّمدرضاشاه همگی مسلمان بودند جنبهء بيگانه پرست اسالم و ائمهء اطهار را نتيجه نمی گيرد 

 افراد مسلمان در سازمانها و حکومتهای طرفدار استعمار ندارد  چرا که می داند اکثريت مردم ايران و يا اصراری در يافتن
و لذا اکثريت قريب به اّتفاق همهء اين عّمال بيگانه مسلمان بوده اند ولی ديگر مسلمان بودن آنها مسئله ای بی ربط بوده و نه 

  .اص و اسالم مطرح می گرددذکری از آن شده و نه ارتباطی ميان افعال اين اشخ
 همهء هالبّته اگر در قرآن کريم از حّقانيت حضرت موسی صحبت نشده بود مسلمًا شهبازی که تمام وجودش آکنده از نفرت ب

 يهوديان تاريخ است مسلمًا در بارهء اينکه حضرت موسی با دربار فرعون رابطهء نزديک داشت و پيشرفتش به همين عّلت
 سال که فلسطين را ترک کرده بودند با زور به آنجا باز گرداند داد ۴٠٠هوديان را پس از يهونيست بود و يبود و يا اينکه ص

 به همين ترتيب اگر ترس وی از .سخن می داد و از رفتار هر يهودی عدم حّقانيت حضرت موسی را نتيجه می گرفت
که در خدمت يهوديان درآمد و توسط يهوديان به روی واکنش ايرانيان وطن پرست نبود کورش کبير را خائنی بيگانه پرست 

بايد از شهبازی سئوال .  گرديد مورد شماتت و تحقير قرار می دادقلمدادتی توسط يهوديان بعنوان پيامبری الهی حکار آمد و
ه حساب اسالم گذارد کرد که اينهمه قاتل و دزد و معتاد در ايران فعلی که همگی افتخار به مسلمان بودن هم می کنند را بايد ب

زنيم و " منظم"و از افعال ناپسنديده شان عدم حّقانيت اسالم را نتيجه گرفت؟ شايد هم که بايد مانند شهبازی دست به تحقيق 
می توان از را می بينيم و آيا " مسلمانان"ناپسنديده رد پای ببينيم که آيا در ايران در تمامی سازمانها و مؤّسسات و نهضتهای 

  ضور منظم مسلمانان در تمامی گروههای سياسی استعماری به استنتاج در مورد ماهيت اسالم پرداخت؟ اين ح
اّما چرا وقتی پای صحبت بهائی که . البته واضح است که اين نوع استدالل بکّلی غلط و غير اخالقی و ناجوانمردانه است

  .می گردد؟ کجاست انصاف و کجاست انسانيت؟بميان می آيد بکّلی هر آنچه که ناجوانمردانه است قابل قبول 
مربوط به روش شناسی در نوشتهء شهبازی ناصداقتی در نقل قولها و ذکر مآخذ می باشد که نوشته اش سومين ويژگی کّلی 
بعنوان مثال در اوائل مقاله در بحث مربوط به تعداد شهدای بهائی وی ا ز نوشتهء دنيس مک ايون نقل . را مخدوس می سازد

  :ول کرده و چنين می نويسدق
  

 هزار نفر بهائی به ٢٠منابع بهائی ادعا می کنند که پس از انقالب اسالمی در ايران حدود : دنيس مک ايون می نويسد
او اين رقم را بسيار اغراق آميز ميداند و مدعی است که طی هفت سال اّول حکومت جمهوری اسالمی در . قتل رسيدند

 بهائی در جريان های مختلف به ۴٠٠ تا ٣٠٠ائی اعدام شدند و در طی دوران انقالب جمعًا  نفر به٢٠٠ايران حدود 
  )۴جستارها ص . (قتل رسيدند

  
 حال بايد ديد که در اينجا چندين اشتباه و افتراء .ارائه ميکند  PP 463-464 (Iranica, VOl. I (راشهبازی مأخذ خود 

ن مورد دشوار نيست چون يک نقل قول است و می توان بسادگی صداقت صورت پذيرفته است و خوشبختانه تجسس در اي
  .در نقل قول را سنجيد

مطلقًا چنين مسائلی  464 – 463  در جلد اّول در صفحات  Iranicaاّولين اشتباه شهبازی اين است که در دائرة المعارف 
وم می شود که مقالهء دنيس مک ايون و بحث او در پس از تحقيق معل. ذکر نشده و اصوًال بحثی در مورد بهائيان وجود ندارد

شهبازی از قول دنيس . اّما اشتباهات اصلی مربوط به خود نقل قول است. شده است) و نه جلد اّول(اين مورد در جلد سوم 
به قتل  هزار نفر بهائی ٢٠منابع بهائی اّدعا می کنند که پس از انقالب اسالمی در ايران حدود "مک ايون می نويسد که 

هرگز هيچ منبع بهائی مّدعی نشده که . دنيس مک ايونعليه عليه جامعهء بهائی و هم هم  اين سخن افترائی است ."رسيدند
اما نه تنها . چنين سخنی مطلقًا دروغ است.  هزار نفر بهائی به شهادت رسيده اند٢٠پس از انقالب اسالمی در ايران حدود 

آنچه که دنيس مک ايون می گويد اين .  استبلکه دنيس مک ايون نيز هرگز چنين نگفته، دبهائيان هرگز چنين حرفی نزده ان
 هجری قمری تا کنون در ١٢۶٠ سال  ازاست که بهائيان شمار بابيان و بهائيانی را که از ابتدای آغاز نهضت بابی يعنی

 ذکر اين مطلب که اين رقم  شامل بابيان نيز آنگاه دنيس مک ايون با.  هزار نفر می دانند٢٠ايران به قتل رسيد اند حدود 
ميباشد اظهار می کند که اين رقم بنظر او مبالغه آميز بوده و معتقد است که از آغاز ديانت بهائی و با حذف تعداد شهدای بابی 

اسالمی به  سال پس از انقالب ٧ نفر در ٢٠٠ نفر بوده اند که از اين تعداد حدود۴٠٠ تا ٣٠٠تعداد شهدای بهائی حدود 
پس از انقالب " نفر صحبتی از ۴٠٠ – ٣٠٠ هزار نفر يا ٢٠دنيس مک ايون هرگز در بيان ارقام. شهادت رسيده اند
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 تاکنون مقرر (from the inception of the movement) بابی نکرده و بالعکس اين ارقام را از آغاز نهضت" اسالمی
يسنده را به مقاالت ديگر خود که اين مطلب را مفصًال مورد بحث قرار جالب است که همانجا دنيس مک ايون نو. می دارد

  .داده است ارجاع ميکند و اگر شهبازی يا خواننده در صحت آنچه گفته شد شک دارد به آن مقاالت رجوع نمايد
م به دروغی سازد می بينيم که حّتی در يک نقل قول ساده نيز شهبازی دست به تحريف می زند تا آنکه جامعهء بهائی را مته

  .که بطالن آن کامًال روشن است و برای اين کار سخن مک ايون را از چند لحاظ ممسوخ می نمايد
کميتهء "مثال ديگر مربوط به ادعای عجيب شهبازی در مورد بهائی بودن ابوالفتح زاده و مشکات الممالک و شرکت آنها در 

در بارهء بهائی " شهبازی می نويسد ١٨١ورد در پاورقی شمارهء در اين م.  پس از انقالب مشروطه می باشد"مجازات
و در بارهء ... ،١١٢، ص ١ج : مهدی بامداد، شرح حال رجال ايران: بودن ابوالفتح زاده و منشی زاده مراجعه شود به 

   ".۵۴تبريزی، اسرار تاريخی کميتهء مجازات، ص : بهائی بودن مشکات الممالک مراجعه شود به
در مأخذ اّول يعنی شرح حال رجال ايران .  به اين منابع رجوع می کنيم می بينيم که عکس اين مطلب مصداق دارداّما وقتی

  :چنين نوشته شده
  

پيرو طريقهء بهائيت بودند رفقايش به او نسبت دادند که ) ابوالفتح زاده(راجع به اين موضوع چون خانواده و بستگانش 
به نظر نگارنده افکار و نظريات ابوالفتح زاده باالتر . هء مزبور کار می کرده استدر اين مأموريت برای پيشرفت دست

از اين حرفها بوده و اگر خانواده اش بر فرض متهم به بهائيت بوده اند، مربوط به خود او نبوده، زيرا در اين ايام از 
در صورتی که ابوالفتح زاده کامًال . نمايندطرف رئيس فرقهء بهائی اکيدًا منع شده بود که بهائيان نبايد دخالت سياسی 

  .        سياست بوده و عملياتش با دستورات مرکز بهائيت کامًال متباين و منافات کّلی داشته است دروارد
  

ی می بينيم که نويسنده با اينکه معلوم است با بهائيان همدلی ندارد معهذا با رعايت انصاف اثبات ميکند که ابوالفتح زاده بهائ
آنگاه به مأخذ دوم مراجعه می کنيم و می بينيم که در . نبوده است ولی اين مطلب برای شهبازی وارونه قلمداد می گردد

  . چنين نوشته شده است٢٣بعد از تحقيق معلوم می شود که در صفحهء .  کتاب مزبور ابدًا چنين مطلبی نيست۵۴صفحهء 
  

ائی و همکاری ندارم ولی از خارج شنيده ام اينها بهائی هستند در حالی که من با اين عده بهيپچوجه سابقهء آشن: اقیدار
  .فرقهء بهائی از مداخلهء در سياست ممنوع و معذور می باشند

  .  اين را هم دروغ می گويند و برای تقّلب و انحراف ذهنی خود را پيرو اين فرقه معرفی کرده اند:کريم
  

 قاطع در اثبات بهائی بودن اين دو نفر گرفته در حاليکه هردو مأخذ یا شهبازی سندحال بايد ديد که چگونه اين دو مأخذ ر
 اين افراد به جامعهء بهائی نيز انتساب به فرض محالبگذريم از اينکه حّتی اگر. در واقع بيانگر عکس اين مطلب می باشند

زيد مسلمان بوده است و هزاران ساواکی و داشتند در آنصورت بخاطر تخلف از اصول بهائی همانقدر بهائی می بودند که ي
  . شيعهء اثنی عشری راستينتوده ای نمايندهء

و تمايالت " انجمن مخفی دوم"از آن گذشته جالب است که در همانجا شهبازی از عضويت ابوالفتح زاده و منشی زاده در 
های عظام سيد محّمد طباطبائی و شيخ فضل اّما اعضای ديگر انجمن را پسران آيت اهللا . تروريستی آن انجمن سخن می گويد

  :اهللا نوری معرفی می کند و چنين می نويسد
  

از  (قريشناظم االسالم کرمانی و آقاسّيد ) پسر آيت اهللا سّيد محّمد طباطبائی(در اين انجمن سّيد محّمد صادق طباطبائی 
جستارها ص (. عضويت داشتند) هللا نوریپسر آيت اهللا شيخ فضل ا(و شيخ مهدی ) اعضای بيت سّيد محّمد طباطبائی

۴٩(  
  

حال جالب است که شهبازی از عضويت اين اشخاصی که نه تنها مسلمان بودند بلکه فرزندان رهبران اسالمی نيز بوده اند 
در يک انجمن بقول او تروريستی نتيجه نمی گيرد که اسالم آئين قتل و تروريسم و استعمار است اّما شرکت کسی که بهائی 

البته شهبازی می داند که دروغ می . تــــــ بهائی اس امر ماهيت تروريستی اثباتنبوده اّما ظاهرًا منسوبان بهائی داشته است
گويد و بهائيان هرگز دست به خشونت نمی زنند و بهمين جهت هم هست که هرچه دروغ ميخواهد می بافد و هرچه فحاشی 

 می کند چرا که می داند يک نفر بهائی بخاطر اين توهين و تحريف نسبت به او ناجوانمردانه که می تواند عليه بهائيان

 7



کار بجائی رسيده که آنانکه تبلور فرهنگ خشونت و قهر و کشتار می باشند در نفی بهائيان . خشونت روا نخواهد داشت
  !ستمديده ايشان را متهم به خشونت و تروريسم می کنند

در بحث خود از شمار بهائيان شهبازی به آمار . ديگر از بی صداقتی نويسنده اشاره می کنيمدر پايان اين مقدمه به يک مثال 
 و از  مليون نفر دانسته۵ را نزديک به  اشاره کرده که تعداد بهائيان١٩٨۵مرکز سازمان جهانی بهائيان مربوط به آوريل 

 درصد را به استراليا و نيم ١/۶ د را به آمريکا، درص١٨به افريقا،  درصد را ٢٠ درصد را به قارهء آسيا ۵٩اين تعداد 
از آنجا که ايران مهّم ترين مرکز بهائی نشين در آسيا و جهان " آنگاه شهبازی می نويسد .درصد را به اروپا نسبت داده است

آنگاه " . کننداست می توان حدس زد که از ديدگاه مرکز سازمان جهانی بهائيان حد اقل دو مليون بهائی در ايران زندگی می
  )۴جستارها ص ( .به مرکز بهائيت خرده گرفته که شمار پيروان خود را اغراق می نمايد

حال جالب توّجه است که در همان مأخذی که شهبازی اين اّطالعات را بدست آورده است و در همان صفحه حقيقت مطلب 
شورهای اسالمی خاورميانه بخصوص ايران بيشترين توضيح داده شده و اين نکته مؤّکد گشته است که بر خالف سابق که ک

در اين . شمار بهائی را داشته است هم اکنون اکثريت بهائيان در کشورهای جهان سوم خارج از خاورميانه سکونت دارند
در همان اّما عّلت اينکه شهبازی همهء اين حقائق را که . ميان البّته کشور هندوستان حد اکثر جمعيت بهائی دنيا را داراست

مأخذش ذکر شده است ناديده گرفته ولذا به دروغ به مرکز جهانی بهائی اتهام می زند که تعداد بهائيان ايران را حدود دو 
ار بهائی در دنيا دارد ته را هم که هندوستان باالترين شممليون می داند اينستکه عالوه بر اتهام دروغ گوئی به بهائيان اين نک

 که با تز ديگرش که اکثريت بهائيان را يهودی و زرتشتی دانسته و لذا بهائيان هندوستان را صرفًا تعدادی مايد زيرانپنهان را 
محدود از پارسيان زرتشتی نژاد قلمداد می نمايد در تناقض فاحش است و بطالن تصوير ممسوخ وی از جمعيت بهائی را 

 مقالهء شهبازی اشاره شده است کاری نداريم و صرفًا تز اگرچه در اين مقاله به همهء مسائلی که در. مشخص می نمايد
 پس از اين مقدمه مورد بحث قرار خواهيم داد اّما بخاطر ،يه نويسان هم بدعتی غريب می باشدد که در ميان ر،اصلی آن را

ازی به اختصار به با مسخ عمدهء ديگری در مقالهء شهب) تحريف در مورد تعداد بهائيان در آسيا و ايران(ارتباط مطلب فوق 
  .آن اشاره می کنيم

اگرچه چنانکه خواهيم ديد شهبازی بهائيان را اساسًا يهودی نژاد قلمداد کرده و از نفرت خود به يهوديان استنتاجاتی در مورد 
زرتشتيان ِگَرِوش "در بحث خود در مورد .  اّما عين اين کار را در مورد زرتشتيان نيز انجام می دهد،امر بهائی نيز می کند

از نيکو نقل قول کرده و سخن او را نه تنها در مورد زمانی که نيکو می نوشته بلکه در حال حاضر نيز " به بهائی گری
شهبازی . حقيقت محض دانسته و صفحهء اّول نوشتهء خود را در باب غرض آلود بودن نوشته های نيکو فراموش می کند

  :می نويسد
  

همگی زردشتی ايرانی هستند که از دهات يزد و کرمان به عنوان چای "هندوستان به نوشتهء حسن نيکو بهائيان 
" همان تعصب زردشتی را قدری کمتر از يهوديان دارند...  در بمبئی مجتمع شده اند و آنان نيز مانند کليمی هایفروش

  )۴٠جستارها ص (
  

انات خود را به اسم تحقيق علمی مطرح می  عجيبی می زند و هذي"افشاگری"در اين چارچوب است که شهبازی دست به 
کند و ايمان زرتشتيان به آئين بهائی را حاصل جاسوسی ايشان بعنوان عّمال انگلستان معرفی می کند و چنين استدالل می 

  :کند
   

بررسی که در بارهء نقش يهوديان در گسترش بهائی گری در ايران ارائه شد، در مقياسی محدودتر، در بارهء 
 ميالدی رخ داد و ١٩١٩موج ِگَروش زرتشتيان به بهائی گری در حوالی سال . ان بهائی شده نيز صادق استزرتشتي

  ... نفر زرتشتی بهائی شده، بسياری شان رعايای ارباب جمشيد جمشيديان ثروتمند مقتدر زرتشتی بودند٢۵٠از حدود 
ارباب جمشيد از . ی اصلی اين موج آشنا می شويمدر بررسی اين پديده با نقش ارباب جمشيد جمشيديان به عنوان حام

رئيس شبکهء اّطالعاتی حکومت هند بريتانيا در ايران پس از مانکجی هاتريا، ، صميمی ترين دوستان اردشير ريپورتر
بود و صميميت اين دو تا بدان حد بود که برخی از ديدارهای محرمانهء اردشير جی و رضاخان در خانهء ارباب 

با توّجه به اين پيوند، اگر تحوالت فوق را به سازمان اطالعاتی حکومت هند بريتانيا و .  می گرفتجمشيد صورت
جايگاه ارباب جمشيد در اين ماجرا تا بدان حد است که عباس افندی . اردشير ريپورتر منتسب کنيم به بيراهه نرفته ايم

  ).۴٠ – ٣٩جستارها ص (. مر ميکندمکررًا بهائيان يزد و کرمان را به فرماندهی و اطاعت از او ا
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اينکه ارباب جمشيد شاخص ترين و ثروتمندترين و روی شهبازی از . تحريف و مسخ و هذيان از اين بيشتر نمی شود
مقتدرترين زرتشتی ايرانی با سران زرتشتی ديگر و نيز برخی رجال سياسی ايران رابطه دارد او را جاسوس انگلستان 

 است که فرزندان آيت اهللا های عظام را که عضويت در انجمن مخفی بقول شهبازی تروريستی ولی جالب. معرفی ميکند
 جاسوس انگلستان ندانسته و از اين مسئله ، و با ابوالفتح زاده که به قول وی جاسوس انگليسی بود همکار بودند،هداشت

همکيش با  و آشنائی کّلی ميان ارباب جمشيد ارتباطی ميان آيت اهللا های عظام و انگلستان برقرار نمی کند ولی ارتباط
الزم به تذکر است .  بودن ارباب جمشيد می گيردی يافته و آنرا دليلی برای جاسوسسرشناسش را امری عجيب و غير عاد

  مشروطه می گردد و البته به عنوان نمايندهء ثروتمند زرتشتی با افراد ديگرجمشيد نمايندهء زرتشتيان در مجلسکه ارباب 
اينکه آيا اردشير جاسوس انگليسی بوده است يا نه را . زرتشتی مانند اردشير ريپورتر آشنا بوده و رفت و آمد هم داشته است

ولی به فرض آنکه حرفش درست هم باشد اين . کاری نداريم ولی شهبازی هر زرتشتی و يهودی ساکن هند را جاسوس ميداند
  .س بودن ارباب جمشيد نمی گرددمطلب بهيچوجه کوچکترين دليلی برای جاسو

او يک زرتشتی متدين بود که از ظلم جامعهء مسلمان ايرانی . از همهء اينها بگذريم ارباب جمشيد که بهائی نبود و بهائی نشد
 اين جامعهء مظلوم بر اساس ناشکيبائی مذهبی و تبعيض و ستم اجتماعی از  افرادنسبت به زرتشتيان آگاه بود و از اينکه

روم و ممنــــــوع بودند رنج مــــــــی برد و لذا از زرتشتيان حمايت می کرد و ــــــنه پيشرفت و تحصيل و آزادی محهرگو
ارباب جمشيد بخالف افرادی نظير شهبازی که عدالت را در . کوشيدميبرای آنان کار بوجود می آورد و در پيشرفت آنها 

ر و اذّيت و تبعيض نسبت به آنها می بيند بخاطر آنکه خود بعنوان يک زرتشتی از مذهبی و نفرت به اقليتهای دينی و آزاکينه 
ظلم اجتماعی و قهر حاصل از ناشکيبائی دينی آگاه بود به همين جهت در زمانی که بسياری از زرتشتيان به امر بهائی ايمان 

کرد و می  به ايشان کمک گرفتنداج قرار آورده و توسط تودهء ناآگاه يزد و ديگر نقاط مورد آزار و قتل و غارت و تار
زرتشتيان هم که می ديدند . معموًال آنها را به استخدام خود در می آورد و بدين ترتيب زندگی بسياری مظلومان را نجات داد

اشته بهائيان آنها را نجس ندانسته، حضرت زرتشت را پيابر الهی دانسته، اعتقاد به تساوی حقوق همگان و شکيبائی مذهبی د
و در کمال محّبت و شوق با همهء گروههای مذهبی معاشرت و ارتباط می يافتند مجذوب آئين خدا شدند و بسياری از ايشان 

شهبازی با وقاحت تمام حقائق را مسخ کرده و طوری جلوه . هم مانند بسياری از شيعيان ايران به امر بهائی ايمان آوردند
يانت بهائی در ميان زرتشتيان بود در حاليکه خود می داند که او زرتشتی متدينی بود ميدهد که ارباب جمشيد عامل گسترش د

اّما شهبازی با دل  پرکينه اش نمی تواند . که هرگز بهائی نبود و هرگز هم هيچ زرتشتی را به تغيير دين خود تشويق نکرد
ی تيره نشده و از ديدن ظلم و غارت و تاراج اموال و بفهمد که آدمهائی هم در دنيا وجود دارند که قلبشان از کينه و ستم مذهب

 به  نميفهمد که چگونه ميشود که شخصی مانند ارباب جمشيدقتل مردم بخاطر اعتقاد دينی شان اندوهگين می گردند و لذا
 را در بهائيان زرتشتی نژادی که آماج خونخواری و درندگی ناشکيبايان بی فرهنگ شده اند کمک کند و بسياری از ايشان

به اين خاطر است که حضرت عبدالبهاء در الواح خود خطاب به برخی از بهائيان زرتشتی که . جاهای مختلف استخدام کند
مباشر و استخدام ارباب جمشيد می باشنــــــد از لزوم صداقــــــــت در کار خــــــود و اطاعـــت صادقانه از کارفرمای وسيع 

اگر شهبازی هم ذره ای عطوفت و همدلی با .  اين عمل انسانی ارباب جمشيد را ارج می نهندالنظرشان سخن می فرمايند و
بجای آنکه او را به همين خاطر جاسوس انگلستان قملداد کند به و عدالت می داشت از ارباب جمشيد به خوبی سخن می گفت 

ين حد و با اين بی رحمی زرتشتيان را در  می پرداخت که تا ا)و هم اکنون(نکوهش فرهنگ ناشکيبائی مذهبی آن زمان 
ولی در سرتاسر نوشتهء شهبازی نه سخنی از آزار به زرتشتيان است و نه . ه استمملکت خود مورد ستم و تبعيض قرار داد

حرفی از آزار به يهوديان و البته در بررسی خود از مسئلهء ِگَروش به آئين بهائی هم وی کوچکترين توّجهی به عوامل 
ه شناسی در ارتباط با مسئلهء ِگَروش نکرده و نمی فهمد که اقليتهای مظلوم همواره مجذوب آئين برابری و اتحاد و جامع

 به امر بهائی ايمان و احترام به ديانت قبلی خود را نيز محفوظ می دارد ؤمنعدالت می شوند خصوصًا که در آئين بهائی م
  .پيامبران ديگر به وحدت اديان و تقدس همهء پيامبران قائل استچرا که ديانت بهائی بجای توهين به اديان و 

 مسيونر مسيحی را که در اوائل قرن بيستم در يزد سکونت داشت در مورد اوضاع  فهم بهتر اين مسئله گفتهء يکبرای
  :زرتشتيان نقل می کنيم

  
تا سال .  بودم چنين حّقی نداشتند هيچ زرتشتی حّق حمل چتر نداشت حّتی در زمانی که خود من در يزد١٨٩۵تا سال 
 زرتشتيان مجبور بودند که در داخل شهر پياده ١٨٩١  سالتا...  ممنوعيت شديدی در مورد زدن عينک داشتند١٨٩۵

 زرتشتيان حّق ١٨۶٠تا سال ... راه بروند و حّتی در بيابان نيز بايد با ديدن يک مسلمان از اسب خود پياده شوند
زيــــــــرزمينهايشان پنهان مـــــــی کردند و بطـــور مخفی به  در معموًال اموال خــــــــــــود را آنها . تجارت نداشتند
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حّق دارند که در کاروانسراها يا مهمانسراهای وسط راه به تجارت پردازند اّما نه در  هم اکنون. فروش آن می پرداختند
 ايشان اجازه نداشتند که برای فرزندانشان مدرسه ١٨٧٠ز سال تا پيش ا.  ندارند را هم  و حّق تجارت پارچه،بازار

  . داشته باشند
(Napier Malcolm, Five years in a Persian town, New york, 1907 PP. 45-46)  

 
از طرز استدالل قساوت آميز و در عين حال مضحک شهبازی بايد نتيجه گرفت که به همان دليل همهء سران سياسی ايران 

 همهء اعضای مجلس مشروطه جاسوس انگلستان بوده اند زيرا که ايشان با ارباب جمشيد عضو يک مجلس بودند و از جمله
در واقع با اين نوع طرز استدالل بايد نتيجه گرفت که همهء مردم دنيا . مسلمًا با يکديگر گفتگو و مذاکراتی داشته اند

 چه در  و چه در زمان تحصيل، چه در کار و کسبیوعبصورتی جاسوس انگلستان بوده و هستند چرا که هريک بن
ارتباطات خانوادگی و غيره با کسی که بشکلی به يکی از کارکنان يکی از دول خارجی و يا مستخدمان داخليشان مستقيم يا 

ساواکی بوده و مثًال اگر جناب شهبازی در زمان تحصيل دارای معلمی بوده که يا . غير مستقيم ربط می يابند ارتباط يافته اند
يا با رژيم سابق همدلی داشته است و يا همسايهء يک ساواکی بوده و يا دوستی که در رژيم پهلوی کار می کرده است داشته 

البته جناب شهبازی که خود زمانی به حزب توده . است به شهادت خودش بايد بعنوان عامل و جاسوس بيگانه بازداشت شود
شده است بهتر است از جاسوسی برای سياستهای خارجی در " جديد االسالم"قالب اسالمی گرايش داشته است و پس از ان

  .مورد ديگران چندان سخن نگويد که اگر طرز فکر او را بپذيريم بايد خودش رااّولين جاسوس خارجی بشماريم
مک به زرتشتيان همکيش خود ليل نهائی به اين خاطر است که ايشان بخاطر کسی هند نيز در تحدشمنی شهبازی با سران پار

کوشيدند تا به احيای فرهنگی، رواج سواد آموزی، تجليل فرهنگ زرتشتی، و پيشرفت حقوقی و مدنی و اقتصادی زرتشتيان 
در ايران اقدام نمايند و البته چنين فعاليتی مسلمًا جرم و خيانتی نا بخشودنی است که شايستهء همه نوع تحقير و بر چسب زنی 

  . ستو تحريف ا
حال افرادی نظير شهبازی بجای آنکه ظالم و ظلمش رامحکوم نمايند به توهين و تحقير زرتشتيان مظلوم پرداخته و آنها را 

جالب است که شهبازی که يورش و تجاوز اعراب را به ايران مورد ستايش . آورندمی جاسوس و بيگانه پرست بحساب 
کت خود مورد تبعيض و آزار اعراب بيگانه قرار گرفتند محکوم می کند حال قرار داده و زرتشتيان را بخاطر آنکه در ممل
  . بيگانه پرستی زرتشتيان وضد استعمار بودن خودش داد سخن دهددبخود اجازه ميدهد که در کمال وقاحت در مور

يان ايران  هستند که در اين تز حال يهود. اکنون وقت آن رسيده است که به تز کانونی شهبازی در مقاله اش توّجه نمائيم
چنانکه گفته شد استدالل . جملگی جاسوس خارجی قلمداد شده و حْتی آئين بابی نيز از ابتدا ساختهء دست آنها تعبير می گردد

شهبازی مبتنی بر سه مطلب است اّول اينکه ميرزاآقاسی را حامی حضرت باب دانسته و اين را حاصل يک توطئهء يهودی 
 اسالم دانسته و اّولين بهائيان خراسان و ءَروش يهوديان مشهد به اسالم را حاصل توطئه ای برای امحادوم آنکه ِگ. می داند

سوم آنکه بخاطر اقامت حضرت باب در دوران نوجوانی در بوشهر و اقامت ديويد . مبلغان اصلی بهائی را از آنها می داند
 حضرت باب را مأمور ديويد ساسون و ط تجاری داشت با بوشهر نيز روابساسون تاجر يهودی بغدادی در بمبئی که

  .    انگلستان معرفی می کند
از مسائل گوناگونی سخن ميگويد و افترائات و جعليات متعددی انجام می دهد اّما پاره ای صلش البّته شهبازی در مقالهء مف

ها پاسخ داده شده است مثل حضور مرکز از آنها مسائل تکراری است که در مقاالت گوناگون توسط نويسندگان بهائی به آن
جهانی بهائی در فلسطين بخاطر ناشکيبائی مذهبی رؤسای مذهبی و سياسی ايران که پيامبر ايرانی يعنی حضرت باب را به 

 خانهء حضرت باب در  نيزکما اينکه بالفاصله پس از انقالب اسالمی(قتل رساندند و اجازهء دفن جسد مطهر او را ندادند 
 و محل بعثت ايشان را در نهايت جهالت و قساوت ويران کردند و قبر قّدوس را در سال قبل خراب کرده و به آتش شيراز
 و بعالوه شارع بهائی حضرت بهاءاهللا را به زندان افکنده و از ايران تبعيد کرده و در داخل کشور عثمانی به )کشاندند

 در ١٨٩٢نمودند و لذا با درگذشت حضرت بهاءاهللا در فلسطين در سال بدترين نقاط حکومت عثمانی يعنی قلعهء عکا زندان 
 و حيفا )محل استقرار جسد مطهر حضرت بهاءاهللا ( عکا، سال قبل از ايجاد دولت اسرائيل۶٠ يعنی حدودًا ،کشور عثمانی

 شهبازی که همواره در اين مورد نيز. مرکز روحانی و اداری جامعهء بهائی گرديد) محل استقرار جسد مطهر حضرت باب(
مظلوم را بخاطر ظلمی که ظالم می کند مورد نکوهش قرار می دهد ازناشکيبائی امثال خود که عامل تبعيد و سرگونی پيامبر 

شت نه تنها احساس بهائی به فلسطين شدند و لذا باعث شدند که مرکز جهانی بهائی در جائی باشد که بعدها به اسرائيل تبديل گ
 ددمنشی  و ارتجاع ذهنی و کوته فکری وی بلکه طلبکار هم بوده و بهائيان را به خاطر تنگ نظرميکندندامت و خجلت ن

اينگونه سخن . ذارداسوس بودن بهائيان برای اسرائيل ميگ دانسته و ناشکيبائی و ستم خود را به حساب ج مقصر خودامثال
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ئيل و صهيونيست بشمارد به علت اينکه ايشان از ست که آدمی حضرت رسول اکرم را جاسوس اسرااگفتن درست مثل آن 
همه جای ديگر دنيا اسرائيل را برای معراج به سوی خدا برگزيدند و از اسرائيل سوار بر براق به آسمان رفتند و در نتيجه 

ـــاتی برای يکی از مقدسترين مراکز اسالمی را در اسرائيل قرار دادند و مسلمانـــــــان نيز همـــــواره پول و تبرعــ
حال همينقدر که اين هذيان حقيقت دارد هذيانات بهائی ستيزان در بارهء امر بهائی و ! مسجـــــــــد اقصـــــی می پردازند

 افترائات  بسياریاّما در مورد اين مطلب در اين مقاله صحبتی نخواهد شد همانگونه که در مورد. اسرائيل هم صادق است
هم بحثی نخواهيم کرد مثل اتهام عجيب و غريبش که بهائيان را تروريست خوانده و برای اثبات ديگر در نوشتهء شهبازی 

 افرادی را که در سازمانهای سياسی از جمله کمونيستی شرکت داشته و اتفاقًا هم منسوبان  ازاين مسئله تعدادی انگشت شمار
خودت گرايشهای مگربه اين نويسندهء بی انصاف گفت که آيا بايد .  بر می شمارد تا تز خود را ثابت کند رابهائی داشته اند

تـــوده ای نداشتــــــــه ای و آيا خـــــودت پس از انقالب اسالمی و تظاهر به اسالم از ضرورت جهاد دفاع نمی کنی و آيا 
يا چرا اين مطلب اثبات  مسلمان و مسلمان زاده نبوده و نيستند و آی کمونيستیمگر هزاران هزار اعضاء اينگونه سازمانها

کسی که تمامی فرهنگش يا . تروريست بودن خود و همهء مسلمانان و اسالم نمی شود؟ واقعًا آدم نمی داند بگريد يا بخندد
دعوت به مبارزهء مسلحانهء کمونيستی برای از ميان بردن نظامهای غير اشتراکی است و يا دفاع از حکم شمشير و جهاد 

هم بخاطر حملهء اعراب به ايران بوده است خجالت نمی کشد در مورد بهائيان و امر بهائی که مطلقًا است و مسلمان بودنش 
بايد ديد اگر شارع ! داد و محّبت و عدالت و اتحاد است حرف تروريسم و تروريست بودن بزندوآئين صلح و رفع شمشير و 

ه را  يعنی تمامی مردان طائفهء بنی قريظ نفر٨٠٠ ی فرمود که در يک شب حدودمبهائی همانند حضرت رسول اکرم دستور
 در مورد آئين بهائی منان کنند آنگاه شهبازی و امثالشسر ببرند و همهء زنان و فرزندانشان را به اسارت و بردگی تقسيم مؤ

ن را بکاود تا چه می گفتند؟ حال که چنين نيست و تمامی تعاليم بهائی اصل صلح و نفی خشونت است شهبازی بايد تاريخ ايرا
 پيدا کند که بهمراهی هزاران هزار مسلمان ديگر در فعاليتهای خاص چند نفر انگشت شمار که خانوادهء بهائی داشته اند

ولی در اين مقالهء مختصر به اين بحث و مباحث نظير .  و از اين مطلب تروريسم بهائی را ثابت کندسياسی شرکت داشته اند
  .آن هم کاری نداريم

 يهوديان به امر بهائی هم ازاست که شهبازی در بررسيهای خود بيش از هرچيز ديگر می کوشد تا نفرت خود را جالب 
اّما تماميت . در اين مورد بحث مفصل خواهيم کرد. گسترش دهد و امر بهائی و بهائيان را بصورتی به يهوديان بچسباند

ت با ايشان فاليهوديان در زمان حضرت محّمد در مخعدودی از نوشتهء شهبازی همان کاری است که به شهادت قرآن کريم م
انجام دادند يعنی آنکه به تحريف حقائق پرداخته و کالم را از مواضع خود خارج کرده و مطالب را چرخانده و مسخ و 

اّما . رددبدين ترتيب شهبازی در واقع رجعت همان افراد است و نفرت و اعتراضش هم به خودش بر می گ. واژگون نمودند
در نوشتهء شهبازی يک جعل و افتراء جديدی صورت گرفته است که در واقع هستهء نوشتهء اوست و در اين مقاله از اين 

ر نفرتشان به خالصهء اين تز آنستکه يهوديان جاسوسان انگلستان بوده اند و بخاط. به بعد به بررسی آن هسته می پردازيم
 انقياد و عقب افتادگی سبباسالم را از ميان برده و با ايجاد تفرقه در ميان مسلمانان ايران   که خواستنداسالم و مسلمانان می

ايران شوند و لذا حضرت باب را فريفته و ايشان را مأمور خود نموده تا با ايجاد ديانت جديد باعث تفرقهء مسلمانان و 
 يعنی بابی و بعدًا بهائی هم بخاطر همين عامل است پيشرفت خارق العادهء نهضت در عين حال. تضعيف علمای مبارز شوند
 .و اّولين بابيان خراسان يهوديان جديداالسالم بودند که باعث گسترش آن شدند) و زرتشتی نژاد (اکثر بهائيان يهودی نژاد ند

  .يدحّتی ميرزا آقاسی نخست وزير ايران را هم بهوديان جديد االسالم روی کار آوردند تا از باب حمايت نما
 قبل از آغاز اين بررسی بايداّما . اکنون وقت آن رسيده است که اين سه مطلب را به تفصيل و دقت مورد بررسی قرار بدهيم

اين نکتهء مهّم را متذکر شويم که سخن شهبازی و اصوًال همهء بهائی ستيزان شيعه عليه امر بهائی در واقع تکرار همان 
اين هم سنت الهی است که مخالفان و دشمنان . در رد ايشان و در نفی تشّيع بيان کرده اندحرفی است که مخالفان ائمهء اطهار 

.  را در ادوار گوناگون تکرار می کنندیپيامبران و اوليای الهی همه رجعت يکديگرند و حرف و منطق ممسوخ يکسان
اختهء دست يهوديان هستند که بمنظور ايجاد توضيح آنکه از ابتدای ظهور تشّيع سّنيان مدعی شدند که شيعه و ائمهء ايشان س

 نويسندگان سّنی گفته اند و هنوز هم می گويند که چون يهوديان .تفرقه در اســــــالم و تضعيف آن از درون ايجــــاد شده اند
نتيجه بخاطر در مبارزهء مستقيم با اسالم در مدينه موفق نشدند و حضرت رسول اکرم آنها را يا اخراج و يا مقتول ساخت در

 و تخريب آن از درون  در اسالمتصميم به ايجاد تفرقه) هابقول شهبازی جديد االسالم(کينه شان به اسالم با تظاهر به اسالم 
داهللا   به گفتهء اين افراد تشيع مخلوق عب.کردند و به اين منظور شيعه را بوجود آوردند و اسالم را متزلزل و متفرق ساختند

ت و واليت و ن کسی بود که مسئلهء غصب حّق امام بود که به اسالم تظاهر کرد و او اوّليیمن يک يهودی يابن سباء بود که
حکومت حضرت علی را بتوسط ابوبکر و ديگران مطرح نمود و هم او بود که به مصر رفت و شورش عليه عثمان را 

 11



رت وفات نکرده اند و در مورد آن حضرت برانگيخت و هم او بود که پس از شهادت حضرت علی اّدعا نمود که آن حض
  . غاليان گرديد غلو زد و بانیدست به

در واقع وقتی نوشته های بهائی ستيز افرادی نظير شهبازی را می خوانيم کافی است که کلمهء شيعه را جايگزين بهائی و نام 
 ناجوانمردانه هيچگونه تفاوتی نخواهد ائمهء اطهار را جايگزين نام حضرت باب يا حضرت بهاءاهللا نمائيم و بقيهء قّصهء

يعنی مسئلهء ايجاد تفرقه در داخل اسالم و تضعيف آن و توطئهء خارجی و خاّصه يهودی در اين زمينه که هميشه . کرد
در مورد تشّيع و ائمه بيان شده ) نيز هم اکنون(زبانزد بهائی ستيزان است درست همان چيزی است که هزار سال قبل و 

 و بيگانگان بوده  مخلوق توطئهء تفرقه توسط يهوديانهمانقدر که حضرت علی عيه السالم و ديگر ائمهء اطهارحال . است
لب البّته خواننده نبايد گمان کند که اين مطا. اند حضرت باب و حضرت بهاءاهللا هم به همان اندازه به اين اوصاف قابل وصفند

بعنوان مثال .  و علمای سّنی به تندی و شدت همين حرفها را می زنندن هم نويسندگانسخنان گذشته است بلکه همين اال
همانگونه که شهبازی سايت کامپيوتری دارد و افترائاتش را بدين ترتيب اشاعه ميکند مخالفان ائمهء اطهار نيز دارای سايت 

 .www از آن جمله است های گوناگون هستند و به اسم اسالم و جهاد و مبارزه عليه استعمار بر شيعه می تازند که
.Allahuakbar.net   استخدام کرده اند سّنی بودند  و قلمش را که شهبازیی حال بايد ديد اگر زور ساالران و زرساالران 

  !شهبازی چه مطالبی می نگاشت
ئين بابی  ارتباط ميرزا آقاسی با آ موضوع بحث خود را با.اکنون به بررسی علمی نسبت به هذيانات شهبازی می پردازيم

  .آغاز می کنيم
  
   ميرزا آقاسی و حضرت باب – ٢

.  و آئين حضرت باب يکی مربوط به ميرزاآقاسی استان از سه رشتهء تنيده شده توسط شهبازی در مورد توطئهء يهودي
  :بگذاريد به عين گفتهء شهبازی توّجه کنيم وی می نويسد

  
ان در گسترش بابی گری و بهائی گری را از دو طريق نقش شبکهء زرساالران يهودی و شرکا و کارگزاران ايش

  :ميتوان پيگيری کرد
  حاج ميرزا آقاسی صدر اعظم و منوحرکتهای سنجيده و برنامه ريزی شدهء برخی از دولتمردان قجر بويژهاّول 
  . هرخان معتمدالدوله گرجی حاکم اصفهان، که به گسترش بابی گری انجاميدچ

. به بهائی گری که سبب افزايش کّمی و کيفی اين فرقه و گسترش جديد آن در ايران شدِگَروش وسيع يهوديان دوم 
  )٢٢جستارها ص (

  
آنگاه شهبازی برای اثبات مدعای اّول خود سعی ميکند ميرزاآقاسی را حامی حضرت باب قلمداد کند و او را هم بشکلی به 

  :مبرای بررسی بحث او سخن وی را نقل می کني. يهوديان بچسباند
  

حاج ميرزا آقاسی ايروانی از رابطهء بسيار نزديک با جديد االسالم های يهودی به ويژه اعضای خاندان قوام شيرازی، 
صعود حاج ميرزا ... در بر کشيدن وی به مقام صدر اعظمی ايران نقش اساسی داشتند... برخوردار بود و اين گروه

  :هما ناطق می نويسد. لی محّمد باب استمقارن با آغاز دعوت ع) . ق١٢۶٠(آقاسی به صدارت 
حاج ميرزا آقاسی که جای خود ...  يافت"در طبقات باالی کشور" بلکه "جّهال"باب مريدان خود را نه در ميان 

  "...بديهی است حاجی به حقيقت آگاه است"باب از او به ستايش ياد می کند و می نويسد . داشت
  :عبدالحسين آيتی می نويسد

پيدايش باب دو تن از دولتيان سوء سياستی بروز دادند که هريک از جهتی خسارت کّلی به اين مّلت وارد در ابتدای 
اّول، حاجی ميرزا آقاسی به صورت مخالف، دوم منوچهرخان : کرد و قضيهء باب را کامًال به موقع اهميت گذاشتند

 ميرزا آقاسی سختی و فشار و نفی بر شبهه ای نيست که اگر از طرف حاجی... تمعتمدالدوله به صورت موافق
حاکم اصفهان پذيرائی و ) رخان خواجهچهمنو(باب و حبس وارد نشده بود و بالعکس از طرف معتمدالدوله 

نگهداری به عمل نيامده بود و قضيهء باب به خونسردی تّلقی شده بود، تا اين درجه خسارت به مال و جان و 
  )٢۴ – ٢٢جستارها صفحات ( .شدحيثيات مدنی و ملی ايران وارد نمی 
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می بينيم که شهبازی برای دفاع از نظريهء توطئهء خود از نوشتهء هماناطق و عبدالحسين آيتی استفاده ميکند و در واقع 
البّته خود هم يک استدالل اضافه می کند و آن اينکه صدارت ميرزا آقاسی و . دليلش هم جز حرفهای اين دو نويسنده نيست

 هجری ١٢۶٠حاصل توطئه مشترک يهوديان است و به همين جهت است که هردو در يک زمان يعنی در سال آئين باب 
  !دنقمری صورت ميگير

.  نمی باشد زيرا که سرتاسر دروغ و افتراء و مسخ آگاهانه و عامدانه استان شهبازی به حدی است که قابل نقدسخافت سخن
 هرگز در روزنامهء جام جم يا تلويزيون و ،د آزادی عقيده و سخن در ايران بخاطر عدم وجو،اّما چون خوانندگان شهبازی

 افترائات وی را نشنيده و نخواهند شنيد و لذا ممکن است سخن بظاهر علمی او را به جّد بگيرندبرراديوی ايران نقدی 
  . به بررسی آن می پردازيماينستکه

ازی را مشخص می کند اين است که وی آگاهانه و عامدانه  دروغ می اّولين نکته ای که سخافت تمامی نوشته و استدالل شهب
طهء  به قدرت رسيدن ميرزا آقاسی رابويان ظهور آئين باب  کند و م ذهن خواننده مفهوم توطئه را القاء بهبرای اينکه. گويد

صعود : " ته و به دروغ می نويسدت کامل واقعيت سادهء غير قابل انکار تاريخی را ناديده گرفتوطئه آميز تزريق کند با وقاح
 اّما اين نکتهء عجيب و غريب و مبهمی ."مقارن با آغاز دعوت علی محّمد باب است)  ق١٢۶٠(ميرزا آقاسی به صدارت 

واقعيت اين است که ميرزا . نيست که مورد مناقشه باشد و در هر کتاب سادهء تاريخ می توان صحت يا سقم آنرا داوری کرد
 هجری قمری يک دهه ١٢۶٠سال قبل از آغاز دعوت باب به صدارت رسيد و ظهور حضرت باب در سال  ٩آقاسی حدود 

 مردم ، همانند بقيهء بهائی ستيزان، حقيقت اين است که شهبازی.پس از صعود ميرزا به مقام صدارت عظمی اّتفاق افتاد
گز هيچ روزنامه يا مجله يا مطبعهء ايرانی خالف ايران را  خر و گاو تلقی ميکند و می داند که هر مزخرفی را بنويسد هر

 مردم ايران را آنچنان فاقد شهامت فکری می شمارد که فکر ميکند  نيزد کرد وتوسط بهائيان مطرح شود چاپ نخواهآنرا که 
 رجوع علمی  به آثار بهائی برای تحقيقیاستقاللحّتی يکی از آنان نيز در افترائات او شک نکرده و خود با ديدهء انصاف و 

پس هرچه که می خـــواهد می بافد و هـــــــــــــر واقعيت ســــــادهء تاريخی را برای حمايت از دروغهايش . نخواهد کرد
نه به خود اجازهء چنين واصوًال هم بايد پرسيد که کسی که در مورد ميرزا آقاسی هيچ نمی داند چگ. مسخ و تحريف می نمايد

  .آنکه اگر می داند چرا آگاهانه دست به تحريف می زندپرگوئی هائی ميدهد يا 
اّما قبل از بررسی . تقريبًا هرچه که می گويد دروغ است و افتراء. اّما اشتباهات و افترائات شهبازی به اينجا خاتمه نمی يابد

زم است خواننده را تاريخی و علمی در مورد قسمتهای ديگر سخن وی در مورد رابطهء ميرزا آقاسی با آئين حضرت باب ال
ديديم که شهبازی می گردد تا چند نفر . به يک ريا و ناجوانمردی ديگر در نوشتهء شهبـــــــازی و نظائر او معطوف نمايم

ند و آنگاه اعمال آن افراد يا افعال سياسی آنان را دليلی برای اثبات اينکه امر شاببيابد که منسوب به يک خانوادهء بهائی بوده 
البّته در اين موارد اين افراد بهائی هم نبوده اند بلکه . نين گرايشی دارد و همهء بهائيان آنچنان می باشند تلّقی می کندبهائی چ

منسوبان بهائی داشته اند و خودشان جهان بينی و عقائدی متضاد با آئين بهائی داشته و لذا بر خالف تعاليم بهائی و معارض 
 ولـی .و واضح است که نبايد افعال و افکار آنها را به حساب امر بهائی يا جامعهء بهائی گذاردجامعهء بهائی اقدام کرده اند 

شهبــــــــــــازی و ديگر بهائــــــــــــــی ستيزان همــــــواره چنين می گويند و چنين استدالل می کنند گويا همان گاه که لفظ 
اّما اين شهبازی و امثال او از اينکه .  و انسانيت را فراموش می کنندبهائی در ذهنشان وارد ميشود مقتضای منطق و خرد

 هرگز استنتاج نمی کند که ندو به اسالم هم افتخار می کرد) و نه صرفًا مسلمان زاده (ههزاران هزار ساواکی مسلمان بود
اند يا آنکه اصوًال اسالم ساختهء حضرت رسول اکرم طراح ساواک بوده اند يا آنکه ائمهء اطهار طرفداران رژيم پهلوی بوده 

 ولی خدا نکند که يک مسئول ساواک منسوب بهائی داشته باشد آنگاه اين امر اثبات ماهيت بيگانه .دست عّمال استعمار است
همينطور اين استدالل مانند آن است که بگوئيم چون يزيد مسلمان بود بنابراين ظلم بر حضرت امام . پرست آئين بهائی است

 جالب است که هيچکس تا کنون نگفته که آئين حضرت .استغفراهللا.  خواستهء اسالم راستين است و ارادهء پيامبر اسالمحسين
بودا آئين مسالمت و صلح نيست باين دليل که چند نفر بودائی زاده درگروههای سياسی خشونت آميز شرکت داشته اند و يا 

تعمارگری زدند نتيجه نمی گيرد که حضرت مسيح و آئين مسيح ساختهء هيچکس از اينکه اروپائيان دست به خشونت و اس
  .اّما در مورد آئين بهائی به يکباره هوش و منطق فراموش می شود. استعمار و حامی استعمار است

اّما ريای  مخصوص شهبازی در اين مورد است که وی در نوشتهء خودش با ذکر اين دروغ که هويدا نخست وزير ايران 
اينکه هويدا مطلقًا بهائی نبود، از .  بوده است ماهيت بيگانه پرست بهائيان و امر بهائی را بخيال خودش مدلل ميسازدبهائی

شدند " مرتد"و " منافق"بهائيان را آزار و ايذا نمود، صرفًا اقوام بهائی که از ديانت بهائی خارج شده و بقول واژهء اسالمی 
ولی بفرض محال و دروغ .  بگذريم و اين مقاله جای اين بحث نيستيعهء اثنی عشری،بود و وابسته به شداشت و مسلمان 

که بهائی هم بوده باشد آيا اين مطلب ربطی به امر بهائی و تعاليم بهائی و شارع بهائی دارد؟ اگر چنين است شاه ايران که 

 13



الم را نبايد ايدئولوژی استعمار و يا استبداد مسلمان بود و مسلمان زاده و به اسالم هم افتخار ميکردو در آنصورت چرا اس
ولی ريای مخصوص شهبازی در اين است که در عين حال که در مورد هويدا که بهائی هم نيست چنان می . پهلوی دانست

گويد ولی در مورد ميرزا آقاسی نخست وزير ديگر ايران که بقول خودش جاسوس يهوديان و انگليسی هاست ولی مسلمان و 
 چه شد که نخست وزير .ن زاده است هيچ چنين استنتاج و استداللی نمی کند و بالعکس بر اقليتهای مذهبی می تازدمسلما

 ، که بهائی هم نيست،مسلمان جاسوس يهوديان و استعمار بود و اين مطلب دخلی به اسالم ندارد ولی وقتی نخست وزيری
  ! کجاست انصاف. هائی ميگرددبرچسب بهائی به او خورد اين مطلب اثبات ماهيت امر ب

اينکه ميرزا آقاسی چه رابطه ای با يهوديان . برگرديم به بررسی دقيق گفته های شهبازی در مورد ميرزا آقاسی و آئين بابی
داشته به بحث ما مربوط نيست سخن شهبازی در اين مورد بسيار کودکانه و مسخره بنظر ميرسد زيرا که وی مسلمًا با 

داشته و حاميان گوناگون هم در همهء گروههای گوناگون مذهبی داشته است " رابطهء بسيار نزديک "ون گروههای گوناگ
ميرزا  ميانشهبازی هم چون . ولی از اين مسائل نمی شود نتيجه گرفت که وی جاسوس هيچيک از آن گروهها بوده است

ولی اگر ميرزا آقاسی رابطهء ! ی نژاد سخن می گويد با مسلمانان يهود وی نمی يابد از رابطهءرابطه ای  يهوديانآقاسی و
مثبتی با اقليتهای مذهبی گوناگون داشته است بايد اين را يک عامل مثبت دانست که او را از ناشکيبايان تنگ نظر ارتجاعی 

بلکه به رابطه ولی در اينجا به صحت يا سقم ادعای او در مورد رابطه اش با يهوديان کاری نداريم . قدری متفاوت می سازد
شهبازی برای آنکه اثبات کند ميرزا آقاسی حامی حضرت باب بوده است و به گسترش امر . اش با آئين بابی توّجه می کنيم

اّما . واضح است که از خودش هيچ دليلی ندارد. ايشان پرداخته است به سخن هما ناطق و عبدالحسين آيتی استناد می کند
هما ناطق مدعی است که ميرزا آقاسی هوادار حضرت ! دو مطلب کامًال متناقض را می گويندجالب اين است که آن دو نفر 

اّما آيتی که . باب بود و حضرت باب از او ستايش فرموده اند و لذا حمايت ميرزا آقاسی به گسترش امر حضرت باب انجاميد
 اخالق و رياست طلبی ناقض پيمان گرديده و از زمانی بهائی بوده و در دفاع از امر بهائی می نوشت و آنگاه بخاطر فساد

جمع جامعهء بهائی اخراج گرديد و لذا با بغض و عنــــــــاد محض در رّد آئين خــــــــدا به نوشتن رّديه پرداخـــــت درست 
 و آزار بگفتهء آيتی ميرزا آقاسی باين خاطر باعث گسترش امر باب شد که به مخالفت. عکس حرف هما ناطق را می زند

شبهه ای نيست که اگر از طرف حاجی ميرزا آقاسی سختی و فشار و نفی بر "حضرت باب و بابيان اقدام کرد و به نظر آيتی 
و قضيهء باب به خونسردی تلقی شده بود تا اين درجه خسارت به مال و جان و حيثيات مدنی و ... باب و حبس وارد نشده بود
  " .مّلی ايران وارد نمی شد

می شود و در آن واحد دو شيزوفرنی بيماری  می رسد شهبازی هنگام نوشتن در مورد آئين بهائی دستخوش بنظر
 ميرزا آقاسی ناخواسته ،به عبارت ديگر باّتکاء سخن آيتی. حــــــــــــــــــــرف متناقض می زند که هريک نفی ديگری است

 .يشان و فشار بر آئين جديد باعث گسترش و پيشرفت آئين بابی شدبا ايذاء و اذّيت حضرت باب و تبعيد و زندانی ساختن ا
راستش اين حرف تا حدی درست است يعنی مصداق آيهء مبارکهء قرآن است که در حّق مخالفان خدا توضيح می فرمايد که 

.  اجازه ای نمی دهدآنها می خواهند با فوت کردن از طريق دهانشان نور الهی را خامــــوش کنند ولی خداوند به آنها چنين
يعنی بالعکس مخالفـــــت دشمنان خـــــــــدا با آئين الهی در بلند مـدت به پيشرفت آن منجر می شود همانطور که يزيد هم به 

  .شهادت حضرت سّيدالشهداء موّفق شد ولی با اين کار ذّلت خود و عّزت آن حضرت را برای تمام جهانيان مسّجل کرد
 مبنای سخن آيتی مثل اين است که بگوئيم کّفار مّکه با مخالفت خود با حضرت رسول اکرم و تبعيد ايشان استدالل شهبازی بر

به مدينه باعث پيشرفت اسالم شدند و اين امر ثابت می کند که حضرت محّمد ساخته و پرداختهء کّفار مّکه بوده اند که از 
ديوانه ای همچنين استداللی را نمی پذيرد مگر کسانی که دلشان هيچ !  به گسترش امر آن حضرت اقدام کردندتطريق مخالف

  .به مهر نفرت و کينه ممهور شده باشد
عالوه بر تناقض دو مطلبی که شهبازی بعنوان استدالل مطرح می کند، سخن هما ناطق نيز که مبنای اصلی استدالل شهبازی 

 توسط هما  ظاهرا بيانی از حضرت باب کهذکرهبازی به از آنجا که در واقع عصارهء استدالل ش. است کامًال غلط است
.  شده است منحصر می گردد مجددًا گفتهء هما ناطق را نقل کـــــــــــــرده و بـــــــــه بررسی آن می پردازيمنقل قولناطق 

  :هما ناطق می نويسد
  

حاجی ميرزا آقاسی که جای خود ... فتيا" در طبقات باالی کشور"بلکه " ُجهال"باب مريدان نخستين خود را نه ميان 
ايران در راهيابی فرهنگی ( "بديهی است حاجی به حقيقت آگاه است"باب از او به ستايش ياد می کند و مينويسد . داشت
  )۶۵ص 
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آگاهی به اسرار نهان است که  ن او واژهء حقيقت، هما ناامی دانيم که در بي"در دنبالهء اين مطلب هما ناطق می افزايد 
  )همان صفحه" (شيخيه عنوان کردند و باب در ربط با معتمدالدوله هم به کار می برد

 هم هما دورماّما  در اين .  که هما ناطق به حضرت باب منسوب می کند منحصر می شودسخنیاستدالل شهبازی به همين 
قد مقالهء هما ناطق کاری نداريم و صرفًا در اين مقاله به ن. ناطق اشتباه کرده است و هم شهبازی اشتباه و تحريف نموده است

اّما بايد متذکر شد که ميان نويسندگان ارجمند و حقيقت جو و . در حدود ارتباطش با مطالب شهبازی به آن توّجه می کنيم
هما ناطق اشتباه .  نويسندهء مغرض و مسخ جو و تنگ نظر کوچکترين ميانه ای نيست يکوسيع النظری همانند هما ناطق و

او . ی کند اّما خطای او حاصل عدم آشنائی کامل با آئين حضرت باب و حضرت بهاءاهللا است واال غرض و عنادی نداردم
به همين ترتيب نوشته های انديشمند . بخالف شهبازی استقالل فکری دارد و شهباز ساعد زورساالران ناشکيبا نيست

 به خانهء بهائيان نرکات قساوت آميز چماق بدستان و يورش آنامحترمی همانند هما ناطق بخالف حرکات قلم شهبازی با ح
مظلوم برای غارت اموالشان، توقيف عزيزانشان، اعدام و شکنجهء هموطنان دگر انديششان و خاموش ساختن صدايشان 

  .تقارن و هماهنگی ندارد
و ستايش می فرمايند و در حّق او به گفتهء هما ناطق ميرزا آقاسی از هواداران حضرت باب بود چرا که حضرت باب از ا

 به گفتهء هما ناطق اين همان مطلبی است که حضرتشان در مورد ."بديهی است حاجی به حقيقت آگاه است"می گويند 
اگرچه هما ناطق مستقيمًا برای اين نقل قول از حضرت باب مأخذی بدست نمی دهد اّما از . معتمدالدوله هم بيان فرموده اند

. است  ”Documents sur la Babisme“و معلوم است که مأخدش نوشتهء گوبينو فرانسوی تحت عنوان محتوای بحث ا
وی بجای رجوع به خود آثار حضرت باب به ترجمه يا نقل . اشکال بررسی هما ناطق در سرتاسر مقاله اش هم همين است

البّته . از اين مآخذ پراکنده دست به قضاوت می زندقول دست دوم به زبان فرانسوی در آثار گوبينو و نيکال اکتفاء می کند و 
اّما شهبازی را . شايد بتوان کمی به هما ناطق اين قصور را بخشيد چرا که شايد دسترسی به آثار حضرت باب نداشته است

دند و مصادره نمی توان در اين مورد عفو کرد چرا که همهء کتابهائی را که از خانه ها و مراکز بهائی با ظلم و عدوان دزدي
کردند در اختيار افرادی نظير شهبازی است تا عالوه بر سلب حقوق انسانی بهائيان اين تعدی و تجاوز هم بعنوان فضيلتی 

  . اين عملکرد بهائی ستيزان قلم بدست است البته وخالقی و دينی و اجتماعی قلمداد شودا
نه تنها اين مطلب درست نيست بلکه حقيقت عکس آن . نفرموده انداّما حقيقت امر اين است که حضرت باب مطلقًا چنين بيانی 

آنچه که هما ناطق به آن اشاره می کند توقيع حضرت باب خطاب به محّمد شاه است که در هنگام حبس ايشان . هم می باشد
باب قول داده بود مسئول اين تبعيد در سجن ميرزا آقاسی بود که به حضرت . در قلعهء ماکو در آذربايجان صادر شده است

که در صورت عزيمت به طهران با محّمد شاه مالقات خواهند فرمود ولی بخاطر آنکه نمی خواست محّمد شاه از جذبهء 
حضرت باب و کالم سحرآميزشان متأّثر گردد قول خود را در هم شکست و محّمد شاه را متقاعد کرد که حکم تبعيد ايشان به 

 حضرت باب تا قبل از شهادت ايشان از آن به بعد در زندانهای آذربايجان يعنی ماکو و تمامی عمر. ماکو را صادر کند
به همين جهت است که حضرت باب از قلعهء ماکو خطاب به محّمد شاه توقيعی نازل می فرمايند و . چهريق صورت گرفت

د و فقط در مورد منوچهرخان به خود را بيان می فرمايننسبت تاريخ ظلم و ستم سران سياسی خصوصًا ميرزا آقاسی 
در بحث خود در مورد تبعيد ناجوانمردانهء ايشان به . عنايت می فرماينداظهارمعتمدالدوله که مجذوب حضرت باب شده بود 

ماکو و حبس ايشان درآن نقطهء دوردست و قطع ارتباطشان با مردم ايران است که سخن از آزار وظلم ميرزا آقاسی بر 
و متذکر می شوند که او حقيقت امر را نفهميده است واّال چنين ظلمی نمی کرد و باعث حزن قلب مؤمن ايشان می فرمايند 

نمی شد چرا که محزون ساختن قلب مؤمن از تخريب بيت اهللا بدتر است و آنگاه متذکر می شـــــــــوند که امروز بيت اهللا 
در همين بيان است که حضرت . ر ايشان ظلم به خدا و اولياء اوستواقعــــــــــــــــــــی خود آن حضرت می باشند و ظلم ب

نی بر شکست قولش و تبعيد مبارک به ماکو به ايشان رسيد حضرت باب  مبباب متذکر می شوند که وقتی پبام ميرزا آقاسی
آنچه که هما ناطق به غلط بخاطر . به او پيغام دادند که ايشان ترجيح می دهند کشته شوند تا مجبور به حبس تبعيدی گردند

يقين است که جناب  " در حقيقت اين است نقل کرده است"...بديهی است حاجی به حقيقت آگاه است"عدم دقت در ترجمه 
حاجی به کما هی امر علم نرسانيده واّال قلوب مؤمنين و مؤمنات را بال حّق محزون نمودن اشّد است از تخريب بيت اهللا و 

 نه تنها از متن بحث معلوم است که حضرت باب به انتقاد قاطع و نکوهش ميرزا ."قسم بحّق که امروز منم بيت اهللا واقعی
ه به ستايش وی بلکه عين بيان هم درست عکس آن است که هما ناطق و شهبازی گفته اند يعنی حضرت آقاسی مشغولند و ن

 برای درک بهتر اين مطلب تمامی پاراگراف را نقل می .باب می فرمايند که ميرزا آقاسی به حقيقت امر علم نرسانيده است
  :حضرت باب می فرمايند. کنيم
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قسم بسّيد اکبر که اگر بدانی در چه محل ساکن هستم اّول کسی که ... ماکو آمدتا آنکه ازجانب آن حضرت حکم بسفر 
در وسط کوهی قلعه ايست در آن قلعه از مرحمت آن حضرت ساکن و اهل . بر من رحم خواهد کرد حضرتت می بود

که مطلع شدم و حال آنکه بعد از آن... آن منحصر است به دو نفر مستحفظ و چهار سگ حال تّصور فرما چه می گذرد
ل  رسان و سر مرا بفرست هرجا که تفرستادم که واهللا به ق) ميرزا آقاسی(ک  اين حکم، نوشته ای بحضور مدبر ملبه

آخر جوابی نديدم اگرچه .  رفتن سزاوار نيست از برای مثل من مذنبينمی خواهی زيرا که زنده بودن و بالجرم به محل
 قلوب مؤمنين و مؤمنات را بال حّق محزون نمودن اشّد علم نرسانيده واالبه کما هی امر يقين است که جناب حاجی 

ئکته  من احسن بی فکاّنما احسن باهللا و مال. است ازتخريب بيت اهللا و قسم بحّق که امروز منم بيت اهللا واقعی و کّل خير
  )١۶ حضرت نقطهء اولی ص منتخباتی از آثار( . باهللا و اولياءاهللاساء فکاّنما و کّل احّبائه و من اساء بی

  
اشتباه هما ناطق در اين مورد باعث ميشود که در مقالهء خود اشتباهات متعدد ديگری نيز انجام بدهد زيرا که مفروض او 

برای آنکه نظر خود را تأييد نمايد هما ناطق به نامهء ميرزا آقاسی خطاب به علمای اصفهان در زمانی که . غلط است
نقل قسمتی از آن نامه تعبير نادرستی از منظور و مراد ميرزا آقاسی می با  بودند اشاره کرده و حضرت باب در اصفهان

  :در همان مقاله هما ناطق می نويسد. کند
  

خدمت علمای : "ميرزا آقاسی خطاب به دشمنان خود نوشت... همزمان نامه ای دو پهلو برای علمای اصفهان فرستاد
چون ضاّل مضّل : اب شخص شيرازی که خود را باب و نايب امام ناميده، نوشته بودنددر ب... اعالم و فضالی ذوالعز

. " باشدد تا آينده را عبرتیشو... است، برحسب مقتضيات دين و دولت الزم است مورد سياست اعليحضرت قدر قدرت
. مع کرده و قرآن ناميدهکتابی از مزخرفات ج... ، بلکه دعوی نبوت کردههديوانهء جاهل دعوی نيابت نکرد"اّما آن 

  ".حقيقت اصول او را من بهتر می دانم
ميرزا آقاسی بی شک اين نکته را می دانست بنابراين . ناميده بود" بيان"می دانيم که باب کتاب خود را نه قرآن بلکه 

  )۶۶ ص بیايران در راهيا(. بيشتر به آئين محّمدی بر می گشت تا به افکار باب" مزخرفات"واژهء 
  

به حضرت باب دست به تعبير جملهء ميرزا آقاسی به علمای سبت نما ناطق بخاطر تّصورش از نگرش ميرزا آقاسی ه
مرادش (در بحث ناطق غلط است " همزمان" به ءعالوه بر آنکه اشاره. اين تعبير صد در صد غلط است. اصفهان می زند

اب هنگامی که نزديک طهران برای مالقات محّمد شاه آمده همزمانی ميان فرستادن اين نامه و فرستادن پيغام به حضرت ب
تحت عنوان ( اّما اين نامه که در کتاب آدميت ، واين نامه چند ماه قبل از پيغام وی به حضرت باب نوشته شده)  استبودند

 ١١ اصفهان آمده است دارای تاريخ است و تاريخ نامهء حاجی ميرزا آقاسی به علمای) ۴۴۵- ۴۶-صامير کبير و ايران 
 ماه قبل از تبعيد حضرت باب ۴ می باشد و اين زمانی است که حضرت باب در اصفهان اقامت دارند و حد اقل ١٢۶٣محرم 

 ناطق از سخن ميرزا آقاسی غلط است چرا که کتاب بيان در دوران حبس حضرت باب هماتعبير. به ماکو نوشته شده است
مهء ميرزا آقاسی مطلقًا کتابی به نام بيان وجود خارجی ندارد که ميرزا آقاسی از در ماکو نازل ميشود و در زمان نوشتن نا

کتابی از مزخرفات جمع کرده و قرآن "اينکه ميرزا آقاسی در مورد حضرت باب می نويسد . آن خبر داشته يا نداشته باشد
فسير سورهء يوسف است و در همان بطور قطع اشاره به اّولين کتاب حضرت باب پس از ظهورشان می باشد که ت" ناميده

لذا واژهء مزخرفات که توسط ميرزا آقاسی . اثر و توسط آثار ديگر حضرت باب به عنوان حقيقت قرآن معرفی می گردد
در واقع . بکار برده شده فقط و فقط به اثر حضرت باب مربوط می شود و ربطی به دو پهلو بودن نامهء ميرزا آقاسی ندارد

اسی سراسر توهين به پيامبر الهی است و به همين جهت هم بود که وی در حقيقت بزرگترين دشمن و معاند نامهء ميرزا آق
 بزرگترين مانع پيشرفت امر حضرت باب شد و او بود که مانع مالقات  بود کهحضرت باب بود چرا که در ظاهر وی

که در اين (رفت و شاه نيز همانند معتمدالدوله حضرت باب با شاه ايران گشت و چه بسا که اگر چنين مالقاتی صورت می گ
مجذوب آن حضرت می شد تاريخ ايران صورت ديگری بخود ميگرفت و مسئول اين فعل ارتجاعی ) زمان وفات کرده بود

  .ميرزا آقاسی کوته نظر بود
  .  بحث آنها می گذريمازر غلطهای ديگری نيز در مقالهء هما ناطق در ارتباط با هميـــــن مطلب وجود دارد که برای اختصا

اّولين . در اينجا الزم است که برای توضيح مطلب به حقائقی در مورد موقف حضرت باب در مورد ميرزا آقاسی اشاره شود
عاملی که باعث خصومت شديد ميرزا آقاسی با حضرت باب شد همان کتابی است که ميرزا آقاسی در نامه اش به آن اشاره 
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اين کتاب يعنی تفسير سورهء يوسف اّولين اثر حضرت باب پس از اظهار . خطا آنرا تلقی می کندکرده و هما ناطق به 
  . ميباشد هجری قمری ١٢۶٠امرشان در سال 

 هدقاسی صدر اعظم را مخاطب می فرموک نام دارد حضرت باب محّمد شاه و ميرزا آّولين فصل اين کتاب که سورة المل ارد
 اطاعت و نصرت امر را بهاّما در مورد ميرزا آقاسی نه تنها وی .  خود دعوت می فرمايندو ايشان را به اطاعت از امر

الزم به تذکر . مبارکشان دعوت می فرمايند بلکه به او دستور ميدهند که از مقام صدارت خود را مخلوع و معزول سازد
می نامد و باز به همين عّلت است " اتمزخرف"نيست که اساسًا به همين جهت است که ميرزا آقاسی کتاب حضرت باب را 

که به علما می گويد که دعوی حضرت باب صرفًا نيابت نيست بلکه مقامی بس باالتر بوده و اينکه ايشان بنا به ادعايشان 
م از سران سياســــــی سلب کرده اند و به اين جهت است که ميرزا آقاسی ــــــــمشــــــروعيت را هم از سران مذهبی و ه

 فکری رجتحهما ناطق درست می گويد که ميرزا آقاسی . حضرت باب را بسيار خطرناکتر از برداشت علماء می شمارد
ماليان سنت پرست آن زمان را نداشت و تا حدی از شکيبائی و استقالل فکری بيشتری برخوردار بود ولی از همان اّول 

ی خود تلقی می کرد و به همين جهت بود که با تمام قوا مانع مالقات دعوی حضرت باب را خطری عمـــــــــــــــــــــده برا
اگر ميرزا آقاسی .  به انتها برسد حضرت قرار گيرد و لذا صدارتش همحضرت باب با محّمد شاه شد که مبادا تحت تأثير آن

ری که بايد انجام آنچنانکه شهبازی می گويد در توطئهء حمايت از حضرت باب شرکت می داشت در آنصورت اّولين کا
ميرزا آقاسی معلم محّمد شاه و مرشد  (ميداد تمهيد اسباب مالقات آن حضرت با شاه بود و بخاطر نفوذ خودش بر شاه ايران

شاه را به حمايت از حضرت باب وا ميداشت نه آنکه آن حضرت را برای ابد به کوههای آذربايجان در سرحّد ) وی بود
  .روس تبعيد و زندانی کند

  :ن بيان حضرت باب در کتاب تفسير سورهء يوسف خطاب به ميرزا آقاسی اين استعي
   

يا وزير الملک خف عن اهللا اّلذی ال اله اّال هو الحّق العادل و اعزل نفسک عن الملک فاّنا نحن قد نرث االرض و من 
  .عليها باذن اهللا الحکيم و انه قد کان بالحّق عليک وعلی الملک شهيدًا

.  و خود را از حکمرانی معزول کنبترس از خداوند حّق عادل: ای وزير شاه: ان مبارک بفارسی اينست مون بيمض(
براستی که ما زمين و اهل آنرا به اجازهء خداوند حکيم وارث ميباشيم و براستی که او به حقيقت بر تو و بر شاه گواه 

  ).است
  

نت وی به حضرتشان و تبعيد ايشان به ماکو و سپس به چهريق اّما بيانات حضرت باب خطاب به ميرزا آقاسی پس از خيا
بعنوان مثال . آنچنان قوی و نکوهش آميز است که در واقع هيچکس را حضرت باب بدين تندی مطرود و محکوم نفرموده اند

  :بيان اّول از قلعهء چهريق است. به دو بيان از حضرت باب خطاب به ميرزا آقاسی اشاره ميگردد
  

عرفانک و وزن ارشادک لم يکن لدی بقدر مبلغ کفر فرعون النه لّما سمع بامر اراد ان يتبين و جمع علی قدر ان مبلغ 
يته فوالذی خلق کّل شیء بامره النک انت ابعد مؤمنًا منه و اّذل بات کذبه و ادعائه الباطل بين رعقوته اسباب السحر الث

 ان کنت کافرًا فلک ما عندک، ان لم تنصرالحّق :"لکم دينکم ولی دين"کانک انت ما قرئت القرآن ... مقامًا عنداهللا عنه
 ءة من الرحم و ال فی وجهک اقل من ذلک الحياسجنه کاّن اهللا ما خلق فی قلبک ذر فکيف تله و ان لم تتبعهفکيف تخذ

  .فاف لک و لمقعدک
عون هم نيست چرا که او هنگامی که براستی که ارزش عرفان و وزن ارشاد تو در نزد من حّتی بمقدار ارزش کفر فر(

امر الهی را شنيد اراده کرد که تحقيق نمايد و اسباب سحر را بقدر توانائيش جمع نمود تا کذب حضرت موسی و بطالن 
ريده است براستی که ادعای آن حضرت را ميان رعيت خود ثابت نمايد اما قسم بخداوندی که همه چيز را بامر خود آف

دين شما مر "مثل اينکه قرآن را نخوانده ای که ميفرمايند ...  نزد خداوند داریر و مقامی پست ترورت دتو از او موقفی
گر حّتی من کافر هم باشم تو دين خــود را داشته باش و اگر به نصرت حّق قيام پس ا : " شما را  و دين من از آن من

. پيروی نمی کنــــــی چرا او را به زندان انداخته ایاو از نمی کنی چرا می کوشی که او را خوار نمائی، و اگر هم 
رحيق ( ). بر جايگاه تو ووای بر تو. گويا که خداوند در دل تو ذره ای رحم نيافريده و در صورتت کمتر از ذره حيا

  )۴٠-۵٣٩مختوم جلد اّول ص 
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اين خطبه . د قاطع از ميرزا آقاسی استبيان دوم در خطبهء قهريه است که همانگونه که از نامش پيداست همه عتاب و انتقا
  :از ماکو نوشته شده است

لو تعلم ما : يا عدّو اهللا و عدو اوليائه... يا ايهاالکافر باهللا و المشرک بآياته و المعرض عن جنابه و المستکبر من بابه 
 فعلت يا مظهر االبليس فکانما اما تعلم ما... سبت يداک فی امری لتفّر الی قلل االوتاد و تجلس عريانًا فی الرماداکت

ذ فی الدنيا و قعدت علی بساط العظمة و تکّبرت  زعمت انک تستلا... ظلمت علی کّل من فی الوجود من الغيب والشهود
ال و رّبی ما قعدت اّال صدر النيران و ال تستلذ اّال بنارالخسران و ال تأکل اّال من اثمار شجرة الحسبان ... علی من حولک

انظر ... تأخذ اموال الناس بالباطل و تصرف الی ما تهوی اليه نفسک هال مهال لک امرب اال من حميم الغسالن فو ال تش
و ان مقامک الّذی به ... ک خف عن اهللا رّبک الی االن قد مضی اربعين شهرًامن اّول يوم الّذی انا کتبت فی حق

... ظهر نعليه مقامک المساکين العارفين قد ضرب بدنیاستکبرت علی اهللا لم يمل عليه احد ممن عرف حّقی بل ان ا
راقب نفسک و انتظر امر رّبک فاّن اجل اهللا الت و ال مرد له و ان رّبک لبا لمرصاد و ال تحسبن اهللا غافًال عّما يعمل 

  .الظالمون
و ..  به باب اوای کافر باهللا و مشرک به آيات او و معرض از حضرت او و مستکبر: خالصهء بيان مبارک اين است(

 اگر بدانی که در مورد امر من مرتکب چه ظلمی شده ای البّته به باالی کوهها فرار :ای دشمن خدا و دشمن اولياء او
آيا نمی دانی ای مظهر ابليس که چه کرده ای گويا که به ... خواهی کرد و در ميان خاکسترها عريان جای خواهی گزيد

آيا گمان می کنی که در اين دنيا به التذاذ مشغولی و بر بساط ...  روا داشتیهمهء موجودات از غيب و شهود ظلم
نشسته ای مگر بر صدر آتش جهنم و ننه قسم به پروردگارم که ... عظمت نشسته ای و بر اطرافيان کبر می ورزی

آب چرک مرزوق نيستی مگر از آتش خسران و نمی خوری مگر از ميوه های شجرهء حسبان و نمی نوشی مگر از 
 از آن روز بنگر که... وای بر تو که اموال مردم را به ظلم غصب می کنی و بر اساس هوست بکار می بری . داغ

براستی که جاه و جاللی را که بخاطر ...  ماه گذشته است۴٠ بترس از خداوند پروردگارت تا کنون اّولی که بتو نوشتم 
ی يک نفر از کسانی که حقيقت مرا شناخته است به آن رغبتی نداشته آن بر خداوند استکبار ورزيدی چيزی است که حّت

مراقب نفس خود باش و منتظر امر ... بلکه کمترين عارفان مسکين نيز آنرا با پشت کفش خود به دور می افکنند
ته است خداوند چه که اجل خداوند بزودی بر تو وارد ميشود و از آن گريزی نيست و براستی که خداوند در کمين نشس

  )١٠۵-١٠١کواکب الدريه نوشتهء عبدالحسين آيتی ( ).و گمان مکن که خداوند از عمل ظالمان غافل است
  

حال با توّجه به بيانات قهريه و توبيخات شديد حضرت باب در خصوص ميرزا آقاسی بايد به نظريهء توطئهء شهبازی باز 
يران و اسالم بوده اعوامل يک توطئه خارجی يهودی برای تفرقهء گرديم و ببينيم که اگر هم حضرت باب و هم ميرزا آقاسی 

اند و اصوًال ميرزا آقاسی را يهوديان به سرکار آورده اند تا امر حضرت باب را گسترش دهد در آن صورت چگونه ميشود 
يد و در سرتاسر که مأمور اين بيگانگان يعنی حضرت باب در اّولين اثر خود سلب مشروعيت سياسی از ميرزا آقاسی فرما

آثار خود او را ظالم و جبار و غاصب و فرعون و کافر باهللا معرفی فرمايد و بجای حمايت و دفاع از ميرزا آقاسی و دعوت 
از آن گذشته می بينيم که به شهادت ! پيروانشان به اطاعت و تقويت صدر اعظم او را عامل اصلی ظلم و ستم معرفی فرمايند

آقاسی را مانع اصلی برای نجات مردم ايران دانسته اند چرا که اين او بود که بجای دعوت ميرزا   ايشانحضرت باب
 به تبعيد و حبس مبارک ،يا حد اقل اّتخاذ بی طرفی در موردشان ،و به مالقات با محّمد شاه و حمايت از ايشان حضرت باب 

  .حبس ابد اقدام کردبه شکل به دورترين نقاط ايران آنهم 
شهبازی برای دفاع از نظريهء توطئهء خود به نظريهء هما ناطق . ين بحث بايد به ذکر نکتهء مهّمی اشاره شوددر پايان ا

استناد می کند اّما حّتی کوچکترين اشاره ای به اين واقعيت که سخن هما ناطق نفی کامل نظر افرادی مثل شهبازی است نمی 
ه حضرت باب قيام ميفرمايند جامعهء ايرانی در سيطرهء سّنت پرستی خالصهء نوشتهء ناطق اين است که در دورانی ک. کند

جاهالنه مّلايانی است که دشمن هرگونه تحول فکری و بيداری فرهنگی و نوآوری اجتماعی بودند و خصوصًا در اين زمان 
ت کامل انان از ناشکيبائی در دنيا حماي) خردگرائی (اسيوناليزماه حفظ منافعشان در برابر امواج رنظرشان آن بود که تنها ر
 بوده است که بنظر ناطق علت عقب افتادگی و رکود ايران بود و به همين جهت است که وی مطلق و فرهنگ جهالت

انگليسيها را حامی و طرفدار ماليان می يابد چرا که فرهنگ ايشان بود که ايران را عقب افتاده نگاه می داشت و استعمار را 
 هما ناطق بالعکس نهضت حضرت باب مرکز فرهنگ نوآوری و تکامل و بيداری در جامعهء ايران از نظر. ميسر  ميکرد

ه لذا حضرت باب در همهء طبقات و اليبود و بدين جهت بود که همهء اقشار جامعه خواست خود را در اين نهضت يافته و 
ناطق استدالل ميکند که هم . هوادارانی يافتهای جامعه از جمله در ميان برخی از روشنفکران اصالح طلب در طبقهء باال 
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روسها و هم انگليسيها با حضرت باب و نهضت ايشان مخالف بودند و به همين جهت روسها کوشيدند تا حضرت باب را از 
 بخالف نظر اّما. مرز خود دور نمايند و انگليسيها نيز حضرت باب را نوعی بانی نهضت کمونيستی سرخ می پنداشتند

ت ز کامًال مخالف و معاند بود و نهض ميرزا آقاسی در عين مخالفت با مّاليان نسبت به حضرت باب نيانکه ديديمناطق، چن
بابی و آثار ايشان را تهديدی عليه مقام و صدارت خود می پنداشت و به همين جهت بجای آنکه شاه ايران را به مالقات 

ايد مانع اصلی چنين مالقاتی شد و حضرت باب را برای ابد به حضرت باب تشويق کند و او را به آئين بابی نزديک نم
 نظر ناطق هم در خصوص نوآوری ،صرفنظر از اين مطلب. کوههای آذربايجان در دورترين سرحدات ايران تبعيد کرد

رست اجتماعی نهضت بابی و هم در مورد کهنه پرستی مّاليان و حمايت استعمار از فرهنگ جهالت و ارتجاع بطور کّلی د
 ولی شهبازی که نظريهء توطئه اش وارونه ساختن حقيقت می باشد کاری به اين مباحث ندارد و صرفًا جمله ای را .است

در . خارج از موضع آن از نوشتهء ناطق خارج ساخته و آنرا بعنوان سندی برای اثبات نظريهء عکس ناطق بکار می برد
پا می نهد بگذريم که چنانکه ديديم آن جمله هم سخنی را به حضرت اين خصوص نيز شهبازی هرگونه روش علمی را زير 

  . حضرت باب استب می کند که درست نقطهء مقابل سخنباب منسو
قبل از پايان اين قسمت بايد يک نکتهء ديگر هم خاطرنشان شود و آن اينستکه حّتی اگر اين مطلب درست می بود که صدر 

 اين مطلب ، که ديديم البته چنين نبود،شش به گسترش امر آن حضرت می نموداعظم ايران مجذوب حضرت باب شده و کو
هم کوچکترين تناقضی با اصالت و حّقانيت امر حضرت باب نميداشت بلکه بالعکس اثبات نفوذ کلمهء الهی در دل افراد 

 مجذوب و مفتون امر حضرت بعنوان مثال از اينکه نجاشی پادشاه حبشه. گوناگون از جمله برخی رهبران جامعه نيز ميبود
رسول اکرم شد نميتوان نتيجه گرفت که اسالم فاقد اصالت و حّقانيت بوده است يا آنکه همدلی نجاشی به اسالم امری منفی 

خود را منسوب به اسالم ، حد اقل به اسم، عالوه بر اين بايد به ياد آورد که همين اکنون نيز صدها زورساالران. تلّقی شود
 يا آنکه انتشار ديانت حضرت .و در ظاهر در گسترش آن می کوشند و آيا از اين مطلب بايد چه نتيجه ای گرفتمی دانند 

ش امپراطور روم به آن شد و آيا از اين مطلب می توان عدم اصالت و حّقانيت حضرت مسيح ومسيح تا حد زيادی حاصل گر
ر غلط است و گفتارش در مورد رابطهء ميرزا آقاسی و را استنتاج کرد؟ خالصه با آنکه نظريهء شهبازی از همه نظ

 و هحضرت باب سرتاسر دروغ و افتراء می باشد اّما حّتی اگر وی و شاه ايران نيز در واقع مجذوب پيام حضرت باب شد
ت باب همهء ايران در جهت آئين جديد الهی قدم بر می داشت اين امر کوچکترين تعارضی با منشأ الهی و حّقانيت آئين حضر

 سمبلهای توطئه آميز و جهالت و ناشکيبائی مذهبی همه چيز را کشهبازی می کوشد تا با تحري. ميداشتو حضرت بهاءاهللا ن
  .ممسوخ و پليد جلوه دهد و در اين مورد ازهتک حرمت آئين خدا نيز دريغ نمی ورزد

  
   توطئهء جديد االسالم های مشهد – ٣

شهبازی تنيده شده است مربوط به نقش يهوديان مشهد در ايجاد و گسترش آئين حضرت دومين رشتهء هذيان توطئه که توسط 
 نيز ١٨٣٩شهبازی سعی ميکند تا چنين وانمود کند که مسلمان شدن دسته جمعی يهوديان مشهد در سال . باب می باشد

ادی که در اين زمان در  تاجر يهودی بغد(David Sassoon) بصورتی حساب شده و همزمان با فعاليتهای ديويد ساسون
 برای ايجاد تفرقه در اسالم و -- که چنانکه خواهيم ديد رشتهء ديگر افسانهء توطئهء شهبازی است--بمبئی به سر می برد

در عين . ابداع آئين بابی صورت گرفت تا آنکه اين يهوديان با تظاهر به مسلمان شدن دست به جاسوسی عليه اسالم بزنند
لين مؤمنان به حضرت باب در خراسان می گردند و از عوامل اصلی تبليغ و گسترش آئين بابی و بهائی می حال اين افراد اّو

 البّته بخاطر آنکه شهبازی در مورد يهوديان وسواس خاصی دارد اين مطلب را تفصيل بيشتری ميدهد ولی عصارهء .شوند
 :سخن او را در اينجا نقل می نمائيم

  
و نقش ايشان در پيدايش و گسترش بابی گری و بهائی گری عامل مهّمی در ) انوسی ها( "يهوديان مخفی"پديدهء 

... ، مورد شناسائــی مستند و علمی قرار گيرد،تحوالت معاصر ايران است که بايد، به دور از هرگونه افراط و تفريط
م جديد، به سياهکل وارد کرد و نيز می دانيم که بابی گری را يک يهودی جديد االسالم ساکن رشت، به نام ميرزا ابراهي

معروف ترين ايشان مّال . می دانيم که اّولين کسانی که در خراسان بابی شدند يهوديان جديد االسالم مشهد بودند
قرب شيخ احمد احسائی س از مسلمان شدن در زمرهء اصحاب ماو از علمای دين يهود بود و پ... عبدالخالق يزدی است

  ...هفت سال در خانهء وی سکونت داشتجای گرفت و احسائی 
 ميالدی اندکی پس از استقرار کمپانی ساسون در بوشهر و بمبئی و پنج سال پيش از ١٨٣٩در سال ... يهوديان مشهد

آغاز دعوت علی محّمد باب، به طور دسته جمعی مسلمان شدند بی آنکه هيچ فشاری بر ايشان باشد، و کدخدای ايشان 
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گروهی از آنان به بابی گری پيوستند و بعدها نقش فعالی در گسترش ... تغيير نام داد...  به مّالمهدیبه نام مّال مشياخ،
اسماعيل رامين در واپسين کتابش، که در اوايل پيروزی انقالب اسالمی ايران منتشر ... بهائی گری به دست گرفتند

  )٣۴-٣٢ ص جستارها( ..." بيشتر بهائيان ايران يهوديان و زرتشتيان هستند: " می نويسد،شد
  

تا آنجا که حّتی رسيدن به مقام (همانند دروغهائی که شهبازی در مورد ميرزا آقاسی و رابطه اش با آئين باب به هم بافت 
 در ) سال قبل از آن صورت گرفت٩ اين اتفاق  قلمداد کرد در حاليکه١٢۶٠نخست وزيری وی را برای القاء توطئه در سال 

در حقيقت سرتاسر سخن . ديد االسالمهای مشهد با امر بابی نيز دروغ می گويد و آگاهانه نيز دروغ می گويدمورد رابطهء ج
متأّسفانه بحث در مورد همهء اغالط وی مستلزم کتابهائی است ولی يک نوشتهء غرض آلود که . او دروغ است و خطا

رت و کينه نسبت به ايشان و ايجاد تفرقه در ميان هدفش تجهيز نفرت مردم عليه هموطنان غيرمسلمان خود و ايجاد نف
در نتيجه صرفًا .  ندارد را ارزش چنين کارین ناشکيبا را مشروع و خشنود سازدايرانيان است تا زورساالران و زرساالرا
  .به ذکر برخی از اين اغالط می پردازيم

د هرچه می گويد دروغ و مسخ حقيقت است قبل از اّولين نکته ای که اعجاب آور است اين است که نويسنده که خود می دان
" که بايد به دور از هرگونه افراط و تفريط، مورد شناسائی مستند و علمی قرار گيرد"آغاز تحريفاتش بحث خود را بحثی 

ديان حال بگذاريم ببينيم که بررسی وی از يهو. معرفی می کند چرا که می داند وی آگاهانه عکس اين کار را انجام می دهد
پيش از هرچيز ديگر در اين .  و مستند و علمی است به دور بودهجديد االسالم مشهد تا چه حد از هرگونه افراط و تفريط

شهبازی در مورد يهوديان مشهد سخن از . نوشتهء شهبازی دروغی سهمگين و نفرت انگيز را بالفاصله مشاهده می کنيم
اسالم ميکند و بدين ترتيب مانند ديگر بخشهای نوشته اش به توجيه نفرت از توطئهء تظاهر به اسالم برای از ميان بردن 

برای اينکه هم از يهوديان تصوير منفی بدست بدهد و هم . يهوديان می پردازد و بر دو روئی و ريای ايشان خرده می گيرد
 ١٨٣٩در سال ... يهوديان مشهد": در مورد آئين بابی توهم يک توطئهء يهودی حساب شده ر ا بوجود آورد چنين می نويسد

ميالدی، اندکی پس از استقرار کمپانی ساسون در بوشهر و بمبئی و پنج سال پيش از آغاز دعوت علی محّمد باب به طور 
  ".دسته جمعی مسلمان شدند بی آنکه هيچ فشاری بر ايشان باشد

برای توجيه نظريهء توطئه اش همانگونه که نيل به . گريدخواننده ای که با اين مسئله آشناست نمی داند که آيا بايد بخندد يا ب
 سال قبل از آغاز ۵ قلمداد کرد حال نيز از اسالم آوردن دسته جمعی يهوديان مشهد ١٢۶٠صدارت ميرزا آقاسی را در سال 

 کند که اين دعوت حضرت باب بطور داوطلبانه و بدون کوچکترين فشاری بر ايشان سخن می گويد تا به خواننده چنين القاء
 تظاهر به اسالم کردند زيرا که اين توطئه ای حساب شده توسط ساسون و انگليسيها بود تا آنکه ايشان داوطلبانهيهوديان 

  .بتوانند در داخل اسالم تفرقه کنند و ديانت بابی را نيز بوجود آورده و گسترش دهند
عيت تاريخی آن مسّلم و محرزست و در تمام مآخذی که اّما حقيقت امر عکس اين مطلب است و اين موضوعی است که واق

برای اين بحث توسط شهبازی بکار برده شده است نيز اين حقيقت به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است و لذا شهبازی می 
 مسلمان  داوطلبانه١٨٣٩واقعيت اين است که يهوديان مشهد در سال . داند که دروغ می گويد اّما قادر به کنترل خود نيست

 تن از آنان را در ضوضاء عليه يهوديان مشهد ٣٠نشدند بلکه گروش ظاهری آنها به اسالم به اين جهت بود که بيش از 
 را مصادره کردند، دخترانشان را بزور برده و به کنيزی برخی سران مشهد در آوردند و می خواستند که شانکشتند، اموال

 اين واقعه از زشت ترين و کريه ."اسالم آوردند" که در نتيجه برای نجات جان خود بقيهء يهوديان را نيز به قتل برسانند
ترين صفحات تاريخ ايران معاصر است که جلوهء منحوسی از ناشکيبائی مذهبی مسلمانان ايران و تجــــــــــــــــــاوز دسته 

 جزئيات اين حادثه توسط نويسندگان و مورخان .جمعی عليه يهوديان هموطنشان با قســــــــاوت و دنائت غريبی می باشد
 يعنی تاريخ يهود ،گوناگون ثبت شده است و بخصوص در اثری که در گفتهء نقل شده از شهبازی بعنوان مأخذ ذکر شده

 که مکررًا توسط شهبازی منقول می گردد مورد Judaica  و نيز درمقاالت متعدد دائرة المعارف،ايران نوشتهء حبيب لوی
به طور ... يهوديان مشهد: "با وصف اين شهبازی باوقاحتی که تّصورش هم دشوار است می نويسد. قرار گرفته استبحث 

 و آنگاه از اين مطلب ريا و تزوير و توطئهء يهوديان را نتيجه "دسته جمعی مسلمان شدند بی آنکه هيچ فشاری بر ايشان باشد
  !ه را هم قسمتی از توطئهء آنها برای ايجاد و گسترش آئين بابی می شماردمی گيرد و به آنها می تازد و البّته اين توطئ

در زبان فارسی کتاب تاريخ يهود ايران به . در مورد يهوديان جديد االسالم مشهد تحقيقات بسياری به چاپ رسيده است
 حفظ جان آن گروه که هنوز تفصيل داستان ارعاب و کشتار و تاراج و تجاوز دسته جمعی به يهوديان را که باعث شد برای

 در اين مورد شده است کتاب بطور جامعدرميان تحقيقاتی که . کشته نشده بودند اعالن ايمان به اسالم نمايند بيان می کند
  نوشتهء رافائل پاتی ) Jadid Al–Islam: New Muslims of Meshhed) :( " مسلمانان جديد مشهد: جديد االسالم"
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(Raphael Patai) تاب تحقيقی در مورد همين جديد االسالمهای مشهد است که در سال تمامی کمی شود نام برد که  را
.  در ديترويت آمريکا به چاپ رسيده است که خوانندگان می توانند به آن رجوع کنند Wane توسط مطبعهء دانشگاه ١٩٩٧

آن دوران در مشهد بودند به تفصيل مورد بحث اين قضيه توسط نه تنها خود يهوديان بلکه توسط سياحان غربی نيز که در 
 دست خود به حکيمی مرو يک زن يهودی بخاطر معالجهء ١٨٣٩خالصهء داستان اين است که در سال . قرار گرفته است

آن زن هم به . سگ فرو ببرد تا شفا يابدا در خون تازهء  يک توله جاهل رجوع کرده که به او تجويز می کند که بايد دستش ر
عّده ای از مسلمانان . متأّسفانه آن روز روز عيد قربان بوده است.  جهت سگی رامی کشد و جسد آن را به دور می اندازداين

 که يهوديان برای توهين به اسالم و عيد قربان ميکنندبا ديدن الشهء سگ فرياد بر آورده و شمار زيادی از مردم را جمع 
باين معنا که همهء هستی و اموال يهوديان ديگر مال " (داداهللا "بوه با فرياد اين جمعيت ان. بجای گوسفند سگ کشته اند

 نفر آنها را می کشند، اموال آنها را غارت می کنند، دخترانشان را ٣۵ بيش ازشبانه به خانهء يهوديان می ريزند، ) آنهاست
 و اگرچه اموالشان به آنها پس داده نمی شود می ربايند ودر نتيجه باقی ايشان برای حفظ جان خود تظاهر به اسالم می کنند

 تاريخ زندگی اين يهوديان جديد االسالم از آن به بعد تاريخ سوء ظن مسلمانان و ماليان نسبت. اّما جانشان در امان می گردد
ئين يهود باز  برای آنکه مراسم اسالمی را جاری سازند می باشد چرا که اگر اکنون به آنابه ايشان و فشارهای مختلف بر آن

ين يهوديان از مشهد خارج بسياری از ا.  قرار می گرفتند جديدیگردند مرتد بوده و بعنوان منافق و مرتد مورد ظلم و ستم
  . از ايران به ممالک ديگر مهاجرت می کنند تا از اين وضع اسفناک خالص شوندنامی شوند و بسياری از آن

 :واقعه را بدين ترتيب نقل می کند  (Ferrier)ير ربه عنوان مثال سياح فرانسوی ف
  

وقتی که خبر اين کار زن يهودی به گوش برخی مسلمانان متعصب می رسد ايشان شايعات آکنده از هرگونه دروغی 
دند که سگ بيچاره در اجتماع يهوديان به قتل رسيده و با اين کار قصد آنها شايع نمو. ن مورد منتشر کردندرا در اي

باالخره تمامی شهر بخاطر اين شايعات به آشوب و بلوا آمد و . استهزاء نسبت به اسالم بوده استايشان تحقير و 
بقيهء . سربازان به محلهء يهوديان شتافتند و به تخريب و غارت و کشتار بسياری از ساکنان بيچارهء آن محل پرداختند

 حاضر به کمک به ايشان نشدند بخاطر حفظ یلآنان نيز مانند حيوانات وحشی دنبال گشتند و چون مأموران دولت مح
در همين حال و در زمانی که يهوديان از اين وقايع در شوک . جان خود آئينی را که از آن بيزار بودند قبول نمودند

 زيباترين زنان يهود را اخذ کرده و به عقد خود در ، باضافهء برخی از اعيان مشهد،بودند امام جمعه و ديگر مّاليان
  (P. 56 و Jadid – AL- Islam) "ندآورد

 
 بجای آنکه فرهنگ ناشکيبا و دزد و تاراجگر ظالمان را  مسخ اين چنين حادثه ای پرداخته، شهبازی که با وقاحت کامل بهاما

به باد انتقاد کشد و ازحضور چنين فرهنگ و ظلمی در تاريخ ايران احساس ندامت و شرمساری کند و نسبت به هموطنان 
 در کمال درندگی و قساوت بر ،که آماج اينگونه تعدی و ظلم بوده اند احساس محّبت و دين و شفقت و همدلی بيايديهوديش 

يهوديان می تازد و ايشان را دو رو و رياکار و حّقه باز می خواند چرا که آنها بدون آنکه واقعًا  به اسالم ايمان داشته باشند 
 تفرقه در اسالم و توطئه ای عامدانه برای نابودی و بمنظورخاطر خباثت يهوديان تظاهر به اسالم کردند و اين کار را ب

 با چنين مّورخانی و !واقعًا که شهبازی بدون افراط و تفريط و صرفًا بطور مستند و علمی می نويسد. ايران قلمداد می نمايد
ی کند و پاسخنامهء بهائی را حاضر به طبع نمی  شماره چاپ م۴مانند جام جم که هذيانات او را در (با چنين روزنامه هائی 

  .بايد به حال ايران عزيز گريست) شود
ميگردد به دين اکثريت حاکم  يهوديان "  و عامدسته جمعی"البته هر فرد بی غرضی ميداند که وقتی صحبت از گروش 

اّما از اين واقعهء وحشتناک که  .مسلما اين حادثه حاصل زور و اجبار بوده است و نيازی به اثبات اين مطلب هم نيست
بگذريم حّتی اگرمسلمان شدن يهوديان مشهد با قتل و غارت و تجاوز به ايشان نيز همراه نمی بود باز سخن شهبازی که اين 

عّلت اين امر اين است که . تظاهر به اسالم کردند کامًال غلط و نامنصفانه می بود" بدون هيچ فشاری بر ايشان"افراد 
  مزين است،مح فکری و وسعت نظر و آزاد انديشی رادمردانی چون کورش کبيرا تسابنه تاريخ ايران در عين حال که متأّسفا
  اّما در عين حال در چند ، شکوهمند و پرافتخاری را متجلی می سازداوراق نجات يهوديان و آزادی مذاهب گوناگون که با

 و تنگ نظر بوده از سياستهای نا بردبار و ستمگر آکنده  اين تاريخ يهودیقرن گذشته در ارتباط با اقليتهای مذهبی از جمله
در نتيجه اقليتهای مذهبی نه تنها از حقوق مساوی برخوردار نبودند بلکه بخاطر ظلم و تبعيض مستمر بر ايشان . است

شهبازی که تظاهر می کند . نده اهمواره در معرض فشار مستقيم و غير مستقيم برای ِگَروش به آئين اکثريت جامعه بود
مدافع عدالت و مخالف ظلم و استعمار است چشم و گوش خود را همانند دلش بر همهء حقائق بسته است تا فرهنگ نفرت و 
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دههء گروش جديد االسالمهای  (١٨٣٠به عنوان مثال در دههء . کينه و خشونت را بعنوان حقيقت و فضيلت جلوه گر سازد
  :ای ذيل در مورد يهوديان ايران اجرا می گرديدمحدوديته) مشهد به اسالم

  .هر يهودی که به اسالم بگرود و آنگاه به آئين يهود باز گردد بايد کشته شود
  .يهوديان حّق ندارند که در شهرهائی که مسلمانان زندگی می کنند معبد بسازند

  .خانهء يهوديان نبايد از خانهء يک مسلمان بلند تر باشد
  .المتی بر روی لباسش حمل کنديک يهودی بايد ع

  .در هنگام سواری بر خر هردو پای يهودی بايد در يک طرف آن قرار گيرد
  .يهودی حّق خريد اسب برای خودش را ندارد

  .يهودی حّق حمل اسلحه ندارد
 (Jadid – Al- Islam PP. 29 -30) . خيابان راه برودکناريهودی بايد صرفًا در 

 ممنوعيت و و محدوديت ديگر در ١٩ّال عبداله فتوائی در مورد يهوديان صادر می کند که  م١٨٧٠ سال بعد در سال ۴٠
  ).٣١-٣٠همانجا ص ( می کند که از ذکر آن خودداری می کنيم اضافهمورد يهوديان 

ًا هنوز نکتهء ديگری که در بارهء اين گونه بررسی شهبازی بسيار عجيب است اينستکه به يهوديان می تازد بخاطر آنکه واقع
 در حاليکه خـــود معتقد به تشّيع است که از مهّمترين و بنيادی ترين باورهای آن .يهودی هستند ولی تظاهر به اسالم می کنند

چگونه است که وقتی يک شيعه تقيه می کند يعنی در شرايط خطر مذهب راستين خود را پنهان می دارد و تظاهر . تقيه است
کند بر طبق دين و فضيلت و انسانيت عمل می کند اّما نوبت به يهودی که شد همان عمل دليل بر به آنچه که باور ندارد می 

  جاسوس بودن و منفور بودن و پليد بودن يهودی می گردد؟
اّما مهّمتر از اينها اين است که چرا بايد در جامعهء ما شرايطی وجود داشته باشد که يهودی مجبور بر آن شود که عليرغم 

شهبازی بجای آنکه به حقيقت اين واقعيت حزن انگيز اجتماعی و فرهنگی نگاه کند ! طنی خود تظاهر به اسالم نمايدباور با
 را متهم به هزاران ايشان نظام تبعيض و ستم و ناشکيبائی می تازد وانوعّلت راستين ظلم را مورد انتقاد قرار دهد بر قرباني

 تاريخ توسط زورمندان حاکم و از ديدگاه ، ازجمله در ايران،امع خاور ميانهواصوًال بايد گفت که در ج. شرارت می کند
 از ديد مردان، از ديد درباريان ،تاريخ از ديد اکثريت مذهبی. توجيه و مشروع سازی روابط ظلم و تبعيض نگاشته شده است

به مسخ و واژگونه جلوه می کند بلکه چنين تاريخی نه تنها واقعيت تاريخی را بيان ن. و از ديد زورمندان نوشته شده است
 آميخته می شود نتيجه - همانند شهبازی–وقتی چنين ديدگاهی با غرض و نفرت و کينهء شخصی .  نيز اقدام می کندنمودن آن

جامعهء ايران قرنهاست که بر خالف . همان نوع تاريخی است که از ديد يزيدها و هيتلرها و ضحاک ها نوشته می شود
تيک، اصول حقوق بشر، اصول آزادی سخن، اصول آزادی مذهب، اصول احترام به حقوق اقليتها، اصول اصول دمکرا

دشمن ايران اينگونه فرهنگ ناشکيبائی و بی . احترام به حقوق مساوی زنان و اصول شکيبائی مذهبی مبتنی بوده است
تفرقه می افکند و هموطنان ايرانی را نجس و عدالتی و خونخواری است و اين است آن فرهنگی که براستی ميان ايرانيان 

کافـــــــــــــــــر و مشرک و مرتد می خواند و نو آوری فکری و مذهبی و فرهنگی را با زور چماق و قلم افتراء و توهين 
سندند مخالفت می نمايد و از تکامل ايران عزيز ممانعت می کند و در خدمت دشمنان داخل و خارج که ذّلت ايران را می پ

کيبائی را بشناسد بر قربانيان عجيب است که شهبازی بجای آنکه در آئينه نگاه کند و چهرهء راستين ظلم و ناش. عمل می کند
به همين جهت است که بررسی علمی و منصفانه در مورد آئين بهائی برای يک ايرانی که . يض و اجحاف و ظلم می تازدتبع

وی مغزی قرار گرفته وصرفًا به تاريخ تزوير و افتراء گوش فرا داده مستلزم در طول دو قرن گذشته در معرض شستش
شهامت فکری خاصی است که به راستی در مورد هرآنچه شنيده و خوانده ترديد نمايد و آنگاه به چشم خود ببيند و به گوش 

تاريخ ما سرتاسر تاريخ شهبازان خود بشنود تا ندای خدا را که از شيراز و طهران مقدس و عزيز برخاست بشناسد و اّال 
  .دست زور ساالران بوده است

شهبازی در بررسی . قبل از بررسی اغالط متعدد ديگر شهبازی در گفتهء وی بايد به يک نکتهء غريب ديگر نيز توّجه کنيم
جستارها ( . ترکيه و فرانکيست های اروپای شرقی جلوه گر می سازد دونمه هایآئين حضرت باب آنرا در جرگهء نهضت

 وی در قسمتهای ديگر نوشته اش همين مطلب را تکرار می کند و در پاورقيهای خود مسائلی را در مورد اين  )٢١ص 
 و تظاهر آنان به اسالم بمنظور محو اسالم از درون مطرح می کند که البته بسياری از آن ی هزاره ای يهودیگروهها

عثمانی نيست بگذريم از اينکه  تاريخ ولی بحث ما در مورد . ده دست زده استپاورقيها هم به مسخ آنچه که در مآخذ او آم
 فرمان سلطان عثمانی ،شهبازی باز يادش می رود که متذکر شود که عّلت نهائی تظاهر به اسالم در ميان اين گروه خاص

اسالم را هم به ناچار  و البّته وی زنددست به انتخاب باسالم قبول  ميان اعدام و يا  را مجبورنمود کهبود که مدعی نجات يهود

 22



 در قرن در عين حال الزم به تذکر است که در اين زمان يعنی. طرفدارانش نيز به تبعيت وی چنين کردنددر نتيجه برگزيد و 
 که شکل گرفته است و نه انگلستان قدرتی جهانی است یمنه نهصت صهيونيز وجود امده است هفدهم ميالدی نه اسرائيلی به

ار نوع تبعيض و ظلم در هز که از ١٧ يهوديان قرن در موردمباحث عنادآميز شهبازی . بپردازداستعمار جهان تصرف و  هب
 و به همين جهت اميد به ظهور منجی در ميان آنها قوی بود که به ، رنج می بردندی، از جمله عثمانی، اسالمالکداخل مم

 دشمن است ان يهوديء بخاطر يهودی بودن و اصوًال با همهکه وی با يهودی نشان ميدهد ، انجاميد)دونمه ها (نهضت مزبور
و کينهء او کاری به هيچ مسئلهء اجتماعی و سياسی ندارد و در عين حال در بررسی اين نهضت هم هرگز به علت زير بنائی 

  .مظلوم را شماتت می کندجريان يعنی نظام ظلم و تبعيض و ناشکيبائی مذهبی اکثريت حاکم توّجهی نمی کند و کماکان 
کسی نيست به اين مورخ بگويد که ! اّما نکتهء بسيار عجيب آن است که شهبازی نهضت بابی را با اين نهضتها يکی می گيرد

 اليهوديانی که به دروغ تظاهر به اسالم کردند به آئينی پيوستند که آئين اکثريت بود و لذا بخاطر منافع خود و تأمين جان و م
اّما يهوديان يا زرتشتيان و يا شيعيانی که به آئين حضرت باب گرويدند آئينی . از تبعيض و ظلم چنين تظاهری کردندو فرار 

 و جان و مال ايشان را مورد از ايشان سلب کرد  بودن را هم"ذّمی" حّتی حمايت اّوليه  جامعهء ايرانرا انتخاب کردند که
ين جهت است که بخالف هذيانات شهبازی يهوديان يا زرتشتيانی که بهائی شدند به هم. خطر و تهديدی باورنکردنی قرار داد

رقص کنان به قربانگاه شتافتند، با خون خود و همانند شيعيان و مسلمانان و مسيحيانی که به امر بهائی پيوستند جان بر کف 
اگر مسلمانان .  اعتقادشان تحمل کردند دادند و هرگونه توهين و تحقير و تبعيض را بخاطرشهادت بر صدق نيت و ايمانشان

 جديد ه تظاهر بهر بن بوجود آوردند و لذا ايشان را مجبودر طول قرنها نتوانستند ايمان راستين به اسالم را در ميان يهوديا
اب  آئين حضرت باب و حضرت بهاءاهللا اين افراد را از دل و جان تقليب نمود و بخاطر آنکه حضرت ب،االسالم بودن کردند

 به اثبات حّقانيت  ايشانو حضرت بهاءاهللا حّقانيت حضرت رسول اکرم و وصايت ائمهء اطهار را تأکيد و تصريح فرمودند
 تبعيض زورساالران و فوذ خّالق کالم الهی درمقابل چماقاين است ن. اسالم پرداختند و حب اسالم راستين را در دل بکاشتند

ی از آن آگاه است اّما بايد به هر شکل که شده آنرا وارونه جلوه دهد و البته برای اين ستمکاران و اين حقيقتی است که شهباز
  .کار بايد انصاف و منطق و خرد و تاريخ را زير پا گذارد

مسخره ترين سخن شهبازی آن است که به نقل از اسماعيل رائين چنين می گويد که اکثريت بهائيان ايران زرتشتی و يهودی 
البته اين مقوالت مقوالت فرهنگ نفرت و کهنه گرائی است چرا که در آئين بهائی ديگر يهودی و . لمانهستند و نه مس

مسيحی و زرتشتی و مسلمانی وجود ندارد بلکه آئين بهائی آئين اْتحاد و وحدت و عطوفت و يگانگی است که بيگانگی را در 
اّما آيا . همگان را دوستدار همگان و خادم عالم انسانی می سازدهم می شکند و حْقانيت همهء اديان الهی را مدلل می سازد و 

واقعًا مردم ايران دروغی تا بدين سان شاخ دار را قبول می کنند که اکثريت بهائيان مسلمان نژاد نمی باشند و بالعکس 
ز آنچه که هست کمتر باشد اگر چنين باشد جمعيت بهائی ايران بايد حد اقل ده برابر ا. زرتشتی نژاد يا يهودی نژاد هستند

دروغ .  که اين نويسنده هم خود يکی از آنهاست،زيرا که اکثريت قاطع بهائيان ايران از زمينهء شيعهء اثنی عشری می آيند
شهبازی مثل اين است که بگوئيم اکثريت مردم ايران در همين حال يهودی هستند که تظاهر به اسالم می کنند و در گذشتهء 

حال همانقدر که اين مطلب حقيقت . ب کردن اسالم وتبديل آن به يک نظام فرهنگی ناشکيبا به اسالم گرويدنددور برای خرا
بگذريم از اينکه واقعًا هم اکثريت . دارد اين هذيان هم که اکثر بهائيان از زمينهء يهودی و زرتشتی می آيند درست است

 بدين ترتيب سخن .ئين ايران در ابتدا آئين زرتشت بود و نه اسالممسلمانان ايران از زمينهء زرتشتی می آيند زيرا که آ
 هزار سالهء ی دارند چرا که اسالفشهبازی و رائين صرفًا به اين معنا درست است که بهائيان ايران اکثرًا زمينهء زرتشت

تشّيع مان سخنی است که دشمنان تازه از اينها که گذشته سخن شهبازی ه. به اسالم بگروند رزتشتی بوده اندقبل از آنکه آنها 
 اسالم بوده سباء برای تفرقه در اسالم و امحاء همگی مخلوق و محصول يهوديانی نظير عبداهللا :در مورد شيعيان ايران زدند

  .همانقدر که سخن دشمنان شيعهء آن زمان درست بود سخن رجعت ايشان هم هم اکنون درست است. اند
سانی و عدالت اجتماعی و آزادی مذهبی و تساوی حقوق زن و مرد و احترام به همهء اديان آئين بهائی آئين وحدت عالم ان

است که اصول خشونت مذهبی و ناشکيبائی فرهنگی از جمله اصل ارتداد، حکم نجاست غير مسلمانان، احکام جزيه، احکام 
واضح است که . ردود و مطرود ميسازدمعدم معاشرت با اقليتهای مذهبی و هرگونه تبعيض حقوقی نسبت به هر گروهی را 

هر محقق علوم اجتماعی و يا هر شخص منصفی می تواند بفهمد که . يد تکامل و ارتقاء ايران بوده و می باشدچنين آئينی کل
چنين نو آوری زيبا و خالق روحانی همهء اقشار و گروههای ايران را مجذوب ساخته و لذا در ميان همهء گروهها از جمله 

اينکه در آئين بهائی وجامعهء بهائی ايران همهء گروههای .  شيفتگان و پيروانی می يابد فرهنگیهای مذهبی و نوگراياناقليت
حال در به دشنام و نفرت از يکديگر مشغول بودند مذهبی پيشين که در گذشته دشمن يکديگر بودند و در ظاهر و يا باطن 

خيمهء وحدت عالم انسانی و فرهنگ معاشرت و وداد و صلح و شکيبائی کمال عشق و عطوفت و ماليمت با وسعت نظر در 
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اتحاد يافته اند امری است که هر ايرانی وطن دوستی را بايد به وجد و شگفت آورد و تحسين او را در مورد پيامبر ايرانی 
 نا شکيبائی تحريک دهد و با پليد جلوهچنين فرهنگ شکوهمندی را حضرت بهاءاهللا برانگيزد نه آنکه همانند شهبازيها يعنی 

 آزار بهائی و زرتشتی و يهودی و مسيحی را فضيلت جلوه دهد و اتحاد همهء ايرانيان را در ظّل آئين ،مذهبی متعصبان
اکنون به . بهائی دليلی برای بيگانه پرستی امر بهائی وانمود کند و آنوقت به امر بهائی بتازد که عامل استعمار در ايران است

  .شهبازی باز می گرديم و برخی اغالط ديگر آنرا مورد بررسی قرار می دهيمگفتهء 
مهّمترين پيامی که شهبازی می خواهد در نوشتهء مزبور به خواننده القاء نمايد اين است که گرويدن دسته جمعی يهوديان 

)  قمری١٢۶٠ (١٨۴۴  به شکلی حساب شده و توطئه آميز با دعوت حضرت باب در سال١٨٣٩مشهد به اسالم در سال 
ارتباط داشته و هردو محصول فعاليتهای کمپانی ساسون در همان زمان از بمبئی می باشد تا آنکه اين يهوديان جديد االسالم 

البته اين استدالل مسخره وجنون آميز به هيچوجه به ما توضيح نمی دهد که برای بابی . بابی شده و به ترويج آن بپردازند
د چه لزومی داشت که اّول مسلمان شوند گويا يهوديانی که بابی يا بهائی شدند هرگز قادر به فعاليت در شدن يهوديان مشه

صرفنظر از انوسی ها : "گسترش امر نوين نداشتند که البته چنين نيست و خود شهبازی در همان مقاله اش می نويسد
 ."ی گری نيز چشمگير استی بابی گری و بهائنقش يهوديان علنی در ترويج و گسترش کمی و کيف) يهوديان مخفی (
در آن صورت اين توطئه چه لزوم ومعنائی داشت؟ از آن گذشته اگر چنين توطئه ای در کار بود چرا ) ٣۴ ص جستارها(

طين فقط تعداد بسيار قليلی از اين جديد االسالم ها بابی شدند و چرا اکثريت اين جديد االسالمها ايران را ترک کرده و به فلس
و هند و ديگر ممالک رفته و از آنان نيز که در ايران ماندند بسياری خراسان را ترک کرده تا بتوانند در شهرهای ديگر با 

  آزادی بيشتر و اکثرًا بعنوان يهودی و نه مسلمان زندگی کنند؟ 
 خواهد که باور کنيم که اّما آنچه که سخافت نظريهء شهبازی را روشن می کند اين است که نظريهء شهبازی از ما می

يهوديان مشهد آگاهانه وعامدانه برای آنکه چند نفر از آنها چند سال بعد بابی شوند اوضاعی فراهم می آورند که مردم مشهد 
 را بی سر و يشان نفر از آنها را کشتار نمايند، اموال آنها را تاراج کنند وخانواده ها٣٠عليه همهء آنها بلوا کنند، بيش از 

آيا بهتـر نبودکه ايشان چنين بلوائی بوجود نمی آوردند تا بدون ! ان کنند تا آنکه بهانه ای برای تظاهر به اسالم پيدا کنندسام
دردسر تظاهر به اسالم کنند و در آن صورت کسی هم به صداقت گروش آنها شک نمی کرد؟ اصوًال سخن شهبازی بيشتر 

  . تا يک بحث علمی و تاريخیتراوش فکری يک کابوس ترسناک ولی مضحک است
وطئه حساب شده ای برای پيدايش و گسترش آئين بابی بوده تشهبازی در اثبات اين مطلب که مسلمان شدن يهوديان مشهد 

می دانيم که بابی گری را يک يهودی جديد االسالم ساکن رشت، به نام ميرزا ابراهيم جديد، به : "است چنين می نويسد
معروفترين ... يز می دانيم اّولين کسانی که در خراسان بابی شدند يهوديان جديد االسالم مشهد بودندسياهکل وارد کرد و ن

  ".ايشان مّالعبدالخالق يزدی است
ته وارد کردن مسئلهء سياهکل به بحث در مورد خراسان است گوئی سياهکل درخراسان قرار دارد و اّولين اشکال اين گف

 از اينکه اين مطلب کوچکترين ربطی به مسئلهء خراسان ندارد.  مشهدی بوده است، رشتگوئی يهودی جديداالسالم ساکن
وی به ظهورالحّق جلد هشتم نوشتهء فاضل مازندرانی .  بگذريم اصوًال سخن شهبازی در مورد سياهکل درست نيستکه

 قمری ١٣٢٧ مطلب مربوط به حوالی سال يم متوّجه می شويم که اّوًال ايناّما وقتی نوشتهء فاضل را می خوان. استناد می کند
 سال پس از ظهور حضرت باب صورت گرفته و اينها همه مربوط به امر بهائی است نه ديانت ٧٠است و اين حادثه حدود 

دوم آنکه متوّجه می شويم کسی که ديانت بهائی را به سياهکل وارد کرد بهائی ) ٧٩۵-٧٩۴ظهورالحّق جلد هشتم ص . (بابی
بود که به سياهکل رفته در آنجا اقامت گزيد و آقاشيخ ضياءالدين ) که سّيد هم بوده است(ه ای بنام آقاسّيد احمد مسلمان زاد

پس از آن است که ميرزا ابراهيم جديد از احّبـــــــــــای آل . روضه خوان را تبليغ نمود و وی به امر بهائی ايمان آورد
ولی بخالف تحريف شهبازی ايشان موفق نشد که . رد سياهکل می گردداسرائيل ساکن رشت برای تجارت و بزازی وا

 است که ميرزا ١٣٢٧بگفتهء ظهور الحق در همان دوران در سال . هيچيک از ساکنان سياهکل را به امر بهائی وارد نمايد
 زيادی از جمله ميرزا محّمد حسين منتصرالوزاره در شهر الهيجان به امر بهائی ايمان می آورد و بر اثر تبليغ وی افراد
ظهور الحّق جلد هشتم . (احمد مجتهد در الهيجان به امر بهائی ايمان می آورند که باعث ازدياد تعداد بهائيان در منطقه شد

البته اگر هم شهبازی درست می گفت که ميرزا ابراهيم جديد بود که امر بهائی را به سياهکل وارد کرد باز ) ٧٩۶-٧٩۴ص 
چگونه ربطی به هيچ توطئه ای نمی داشت و ربطی هم به ايمان يهوديان جديد االسالم در خراسان نمی هم اين مطلب هي

  .داشت ولی حّتی در اين مورد جزئی هم شهبازی در نقل قول دروغ می گويد و تحريف حقائق می کند
زی اّولين کسانی که بر طبق ادعای شهبا. حال به مسئلهء خراسان برگرديم که صحبت سياهکل به آن ربطی نداشت

  .درخراسان بابی شدند يهوديان جديد االسالم بودند که معروف ترين آنها مّال عبدالخالق يزدی است
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 ولی حّتی اگر کامًال هم درست می گفت اين  کند که آنها را بررسی می نمائيماّما شهبازی در اين مورد چند اشتباه عمده می
شهبازی می خواهد ميان پيدايش و گسترش بابی . انات توطئه آميز شهبازی نمی بودمطلب کوچکترين دليلی برای تأييد هذي

 درست می گفت آيا خراسان  هماّما حّتی اگر شهبازی در مورد خراسان. گری و يهوديان جديد االسالم رابطه برقرار کند
حّتی بفرض اينکه بابيان !  نداشت وجودمنطقه ای ديگر ديگر و یهمهء ايران است و آيا در ايران غير از خراسان استان

خراسان از يهوديان بودند باز دهها مناطق عمدهء ديگر در ايران باقی می ماند که ايمان اهالی آن مناطق در ابتدای آئين بابی 
 بايد نتيجه گرفت که آئين بابی اساسًا يهودی بوده  آيادر اين صورت. به گروش شيعيان به امر آن حضرت مربوط می گردد

ست چرا که چند نفر معدود از يهوديان جديد االسالم خراسان بابی شدند در حاليکه ايمان هزاران هزار شيعهء اثنی عشری ا
  به امر آن حضرت را بايد ناديده گرفت؟

وی باستناد سخن يک فرد يهودی که در کتاب تاريخ . حال ببينيم که سخن شهبازی در موردخراسان تا چه حد صحت دارد
البّته همان شخص صرفًا در . ايران نقل قول شده است اّولين بابيان خراسان را از يهوديان جديد االسالم می دانديهود در 

ان شيعه در نقاط ديگر خراسان مطلبی نمی گويد و رمورد تربت جام اين حرف را می زند و به هيچوجه در مورد ايمان هزا
 حدس يکنفر را که بهيچوجه تحقيق تاريخی ننموده و از تاريخ بابی و يا دليلی هم ندارد که از آن باخبر باشد ولی شهبازی

ند يهودی  کار اين است که اّوًال هيچيک از اين چاّما اشکال. سخن می گيردشيعه با خبر نيست مدرک قاطع برای اثبات آن 
شتند و به همين عّلت نام ايشان در  به آئين حضرت باب گرويدند نقش مهّمی در ترويج آئين باب نداجديد االسالم که در تربت

ثانيًا اکثر همين چند نفر معدودی که درابتدا به آئين حضرت باب ايمان آوردند .  استتاريخ امر بهائی و بابی  مذکور نشده
اين به اين ترتيب معلوم است که نه توطئه ای در کار بود و نه . پس از چند سال به اسالم ودر واقع به آئين يهود باز گشتند

اينکه اکثر اين چند نفر جديد االسالم تربت که بابی شدند  پس از چند سال از آن . افراد عوامل فّعال در گسترش آن آئين شدند
برطبق اين .  به تفصيل بيان شده است٧٨ و ٧٧ صفحهء (Jadid–Al –Islam)" جديد االسالم"آئين جدا شدند در کتاب 

 بابی باقی ماندند که همهء آنها بدون فرزند و بی نام و نشان از دنيا رفتند و از ، سالم نفر از يهوديان جديد اال٧کتاب فقط 
اين است نقش فعال و عمده و هسته ای يهوديان جديد االسالم مشهد در پيدايش و گسترش آئين ) ٧٨ص . (آنان اثری نماند

  !بابی
 برای اثبات سخن خود نام يک نفر را از اين يهوديان شهبازی که می داند بدون دليل و مدرک دست به اغراق و مسخ می زند

در واقع استدالل وی در مورد نقش يهوديان خراسان در پيدايش و . بدست می دهد که آن شخص مّال عبدالخالق يزدی است
 دروغ او اّولين. اّما در اين مورد چندين دروغ و تناقض به هم بافته است. گسترش آئين بابی به همين نام منحصر می گردد

او از علمای يهود بود و ... معروفترين ايشان مّالعبدالخالق يزدی است" شهبازی می نويسد. در خود جمله اش واضح است
پس از مسلمان شدن در زمرهء اصحاب مقرب شيخ احمد احسائی جای گرفت و احسائی هفت سال در خانهء وی سکونت 

 پدر وی بود که از ديانت يهود لخالق يزدی مسلمان زاده بود و اينمّالعبدا. يدمشکل ميتوان با خواندن اين جمله نخند. " داشت
 صورت ١٨٣٩ سال قبل از مسلمان شدن دسته جمعی يهوديان مشهد در سال ۵٠به اسالم گرويد و اين اّتفاق بيش از شايد 

مقربان شيخ احمد احسائی بود و شيخ شهبازی خودش می نويسد که مّالعبدالخالق از . نيافتادگرفت و اين اتفاق هم در مشهد 
 سال قبل از ايمان جديد ١۵مرگ شيخ احمد احسائی حدود .  سال در خانهء وی در يزد سکونت داشت٧احمد به مدت 

االسالمهای مشهد صورت گرفته است و واضح است که مّالعبدالخالق يزدی و ايمان او به آئين حضرت باب مطلقًا 
 نداشته است مگر آنکه ١٨٣٩ء کمپانی ساسون و جديد االسالم شدن يهوديان مشهد در سال کوچکترين ارتباطی به توطئه

  .  کمپانی ساسون ماشين زمان هم در اختيار خود داشته است
مأخذ شهبازی در مورد يهودی االصل بودن مّال عبدالخالق يزدی يک مأخذ تاريخ يهود نيست بلکه يک نوشتهء تاريخ بابی 

عّلت اين مطلب هم اين است که وی کوچکترين ارتباطی به جديد االسالمهای مشهد و . لکاف مشهور است نقطة ا بهاست که
اّما نکتهء غريبی که شهبازی و روش ناجوانمردانهء او را .  نداشته است١٨٣٩تظاهر دسته جمعی آنها به اسالم در سال 

 ديگر بر مّالعبدالخالق يزدی نام يک نفر يهودی االصلبيشتر روشن می کند اين است که در همان کتاب نقطة الکاف عالوه 
اّما اين شخص سعيدالعلماء عامل اصلی مبارزه ومخالفت با آئين بابی در مازندران . که به اسالم گرويد نيز مطرح شده است

اين مسئله اّما شهبازی در مورد . و مسئول قتل اکثر رؤسای نهضت بابی در واقعهء حماسی قلعهء شيخ طبرسی بوده است
. ترين مخالف و معاند آئين باب يک يهودی جديد االسالم بودمغرض سکوت می کند و خوانندهء او هرگز نخواهد فهميد که 

برای اشاره به يهودی االصل . اّما چون اين مطلب با نظريهء توطئه اش نمی خواند فقط از عبدالخالق يزدی سخن می گويد
  . رجوع شود٢٠١ صفحهء بودن سعيد العلماء به نقطة الکاف
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 سال با شنيدن اينکه ۴مسئله اين است که مّالعبدالخالق يزدی اگرچه بابی شد اّما پس از . اّما غلطهای شهبازی پايان ندارد
حضرت باب خود را قائم موعود معرفی فرموده اند از ديانت بابی خارج شد و بابيان را کافر دانست و سعی کرد که 

ق نشد و آن فرزند دالور جان خود را فدا شت از امر باب خارج نمايد که موفهء شيخ طبرسی شرکت دافرزندش را که در قلع
می بينيم که استدالل شهبازی در مورد نقش يهوديان جديد االسالم مشهد در پيدايش و گسترش آئين بابی به کسی . کرد

ه در امر حضرت باب باقی ماند بلکه بالعکس به  بود و ن١٨٣٩ مشهد در سال هایجديد االسالماز خالصه می شود که نه 
  !مخالفت آن قيام کرد

نه گفت که اگرچه همهء گروهها و مذاهب در در پاسخ اين سئوال بايد قاطعا! داْما بابيان اّوليهء خراسان چه کسانی بودن
در .  شيعيان بودند ازسان بطور قطعسرتاسر ايران مجذوب پيام بديع خدا می شدند اّما اکثريت قاطع ايشان و اّولين بابيان خرا

 بود که از اعاظم علمای ی خراسان ایاّوًال اّولين مؤمن به امر حضرت باب مّالحسين بشرويه. صحت اين مطلب شّکی نيست
 نفر اّولين ١٨به همين ترتيب چند تن از خويشان نزديک وی نيز از مؤمنان اّوليهء خراسان و از حروف حی يعنی . تشّيع بود

اّما با سفر مّالحسين به خراسان تعداد کثيری از مردم و علمای شيعه به آئين . نان به حضرت باب محسوب می گردندمؤم
اّولين بابيان خراسان علمای طراز اّول خراسان بودند که بدنبال هريک از آنها تعداد کثيری از . حضرت باب گرويدند
اّولين مؤمنان از .  نفر بدنبال مّالحسين نماز می خواندند٢٠٠٠دود به عنوان مثال در بشرويه ح. پيروانشان بابی شدند

که بدنبال وی بيش از صد نفر در حصار و نامق بابی (خراسان يکی ميرزا احمد ازغندی بود، ديگر مّالاحمد معّلم حصاری 
ملقب به عظيم، ديگر ديگر مّال شيخ علی ترشيزی )  نفر از آنها در قلعهء طبرسی به شهادت رسيدند٣٠شدند که حدود 

 نفر در مشهد از پيروان وی به آئين باب گرويدند، ديگر ۴٠٠مّالمحّمد دوغ آبادی، ديگر ميرزا محّمد باقر قائنی که حدود 
يکی از . حاج عبدالمجيد نيشابوری پدر بديع خراسانی، و مّال زين العابدين که کثيری از مردم ميامی بدنبال وی بابی گرديدند

آشکار است که اّولين بابيان خراسان يهوديان جديد االسالم نبودند و اکثريت قريب به . هم مّالعبدالخالق يزدی بوداين علماء 
 از يهوديان جديد االسالم نيز هيچگونه نقش  معدوداّتفاق بابيان اّوليهء خراسان نيز از شيعهء اثنی عشری آمدند و چند تن

  . دند چرا که اصوًال در آئين بابی باقی نماندندمهّمی در گسترش آئين حضرت باب ايفا نکر
  .خالصه تقريبًا هرچه که شهبازی می گويد دروغ است و مسخ حقيقت

  
   ديويد ساسون و آئين بابی – ۴

از آنجا که . سومين رشتهء هذيان توطئه که توسط اوهام شهبازی تنيده شده است مستقيمًا به حضرت باب مرتبط می گردد
دند تا حضرت باب را جاسوس و  يادداشتهای کينياز دالغورکی زازی در نفی حضرت باب دست به جعلافرادی نظير شهب

گونه عامل روسيه نشان دهند ولی اين جعل مضحکشان توسط نويسندگان سرشناس غير بهائی همگی رسوا گرديد حال همان 
د ولی اين بار ايشان را به انگلستان مرتبط ند تا حضرت باب را بيگانه پرست جلوه دهن می کوش ، همانند شهبازی،افراد
اّما چون شهبازی کوچکترين مدرکی برای چنين ارتباطی ندارد دست به خيالبافی می زند و می گويد که يک يهودی . دنساز

ت بغدادی بنام ديويد ساسون که بعدًا با دربار انگلستان مرتبط می گردد از بغداد به بمبئی می رود و در بمبئی به تجار
 سال در تجارتخانهء دائی ۵مشغول شده و با بوشهر هم ارتباط داشته است و اين در زمانی است که حضرت باب نيز بمّدت 

ايرانی خود را از اين مطلب بدون کوچکترين دليل و مدرکی شهبازی که خوانندگان . شان در بوشهر بکار اشتغال داشتند
 می کند که حضرت باب جاسوس انگلستان و مخلوق ديويد ساسون بوده  تّصور نموده است استنتاجمشتی جاهل و مغرض 

. اند و آنگاه برای تقويت اين نظر از توطئه همزمان مسلمان شدن يهوديان مشهد و صدارت ميرزا آقاسی سخن می گويد
  :گذاريه به عين سخن او نظر افکنيمب
  

 خودجوش و ناوابسته به یگری اّوليه را جنبشبرخالف نظر مورخينی چون احمد کسروی و فريدون آدميت که بابی 
قدرتهای استعماری می دانند پژوهش من بر پيوندهای اّوليهء علی محّمد باب و پيروان او با کانونهای معينی تأکيد 

  . دارد
حضور پنج سالهء علی محّمد باب در تجارتخانهء دائی اش در بوشهر و ارتباط او با کمپانی های يهودی و اّول 
.  هـــ ق١٢۶٠ ساله بود که باب در سال ۵اندکی پس از اين اقامت . يسی مستقر در اين بندر و کارگزاران ايشانانگل

دوران اقامت باب در بوشهر مقارن است با سالهای اّوليهء فعاليت کمپانی ... دعوی خود را اعالم کرد.  م ١٨۴۴/
" امپراطوری تجاری شرق" ساسون ها در دههء بعد به .در بوشهر و بمبئی) متعلق به سران يهوديان بغداد(ساسون 
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خاندان ساسون بنيانگزاران تجارت ترياک ايران . بدل شدند و در زمرهء دوستان خاندان سلطنتی بريتانيا جای گرفتند
  )٣٣-٢١جستارهائی ص . (بودند

  
وطئهء انگليسی برای ايجاد آئين  را سر منشأ و عامل اصلی ت(David Sassoon)در اينجا شهبازی در واقع ديويد ساسون 

اّما وی کوچکترين استداللی در اين مورد ندارد خالصهء حرفش اين است که ديويد ساسون که بعدًا . بابی معرفی می نمايد
د در اين زمان در بمبئی اقامت نش روابط نزديکی با دربار انگلستان می يابداندر تجارت بسيار موفق می شود و بعدًا خان

حضرت باب نيز در اين زمان که نوجوانی بيش نيستند در بوشهر . با نقاط مختلف از جمله بوشهر در تجارت استدارد و 
از اين منطق قوی تر و مستدل تر نمی ! پس ثابت می شود که حضرت باب را ديويد ساسون علم کرده است. اقامت دارند

رتباط داشتند و هريک از اين تجار هم به شکلی با کشوری عالوه بر ديويد ساسون صدها تاجر ديگر نيز با بوشهر ا! شود
اگر نفس حضور دو . رابطه داشته است و هريک از ايشان نه تنها با بوشهر بلکه با بسياری نقاط ديگر هم تجارت می کردند

س و عامل شخص يکی در بوشهر و يکی در بمبئی دليل توطئه ميان آنهاست به همين دليل همهء مردم عالم جاســــــــو
شهبازی فرامــــــــوش کـــرده است که حضرت رسول اکرم در جوانی نه تنها رابطهء تجاری . سياستهای گوناگـــــون هستند

با تّجار امپراطوری بيزانتين داشتند بلکه به عالوه خود سفرهای متعددی به شام نمودند و اگر بخواهيم هذيانات شهبازی را 
يد بگوئيم که به دليل قاطع حضرت رسول اکرم استغفراهللا جاسوس دولت امپراطوری رم شرقی جدی بگيريم در آنصورت با

 نمائيم و به  اشارهو عمال آن بوده اند و بعد برای تأييد همان هذيان به آيات قرآن در بارهء روم و اخبار از پيروزی آتيهء روم
آيا هيچ انسان سالمی اينگونه هذيانات . ت استدالل کنيمارتباط خاص و نزديک ميان نجاشی پادشاه مسيحی حبشه و آن حضر

را بدون کوچکترين دليل و مدرکی می پذيرد؟ کار شهبازی اين است که اتهام را جايگزين استدالل نمايد و آنگاه به اين اميد 
ا و فرهنگ  در همه چيز و همه ج رد پای توطئهء انگليسکه خوانندگانش بخاطر غرض و تعصب مذهبی و عادت به ديدن

و افتراء را دليل زدن  برچسب تنها اتهام را بجای استدالل بپذيرند و لذا ،عداوت مذهبی با اقليتهای دينی خصوصًا يهوديان
ق ولی کاری که شهبازی می کند همان کاری است که سنيان عليه ائمهء اطهار کردند و شيعه را مخلو. کافی و مقنع بشمارند

ويرانسازی آن از درون امامان را علم و ه در اسالم وص عبداهللا سباء دانستند که برای تفرقيهوديان جديد االسالم بخص
در واقع شهبازی کلمهء ديويد ساسون را جايگزين عبداهللا سباء کرده است و صد در صد همان منطق را دنبال می . کردند
  .کند

طهار بلکه نسبت به حضرت رسول اکرم و قرآن کريم نيز افترائات شهبازی همان افترائاتی است که نه تنها نسبت به ائمهء ا
ام بيگانه قلمداد نمايند و بدين وسيله مردم را از ت خداست که امر الهی را مخلوق اقواين سن. توسط کّفار عرب بيان می گشت

و :  را نقل می فرمايد خود قرآن کريم افتراء دشمنان اسالم۴در سورهء فرقان آيهء . تحقيق مستقالنه در مورد آن برحذر کنند
يعنی کسانی که کافرند گفته اند که قرآن مشتی دروغ است که . قال الذين کفروا ان هذا اال افک افتراه واعانه عليه قوم آخرون

  .  می کنندپشتيبانیبدروغ پرداخته شده و اقوام بيگانه حضرت رسول را در اين مورد 
همانند آن است که بگوئيم اسالم ) يهوديان و زرتشتيان" (قوم آخرون "هذيانات شهبازی در مورد گسترش امر بابی توسط

نيم آنوقت برای اثبات اين مطلب استدالل ک. توسط جاسوس زرتشتيان نجات يافت و اگر وی نبود از اسالم ذکری هم نمی ماند
 حملهء مکيان را به مسلمانان يک حفر خندق را به مسلمانان مدينه نمی آموخت و در نتيجهنککه مسلمًا اگر سلمان پارسی ت

مدينه عقيم نمی ساخت امروز چيزی بنام اسالم در دنيا نمی بود و از اين مطلب نتيجه گيری کنيم که در رقابت روم و ايران 
از اين حرفها که بگذريم . برای دسترسی به شبه جزيرهء عرب بود که آئين اسالم توسط زرتشتيان و روميها پرداخته شد

محققان و متخصصان تاريخ اسالم و خاورميانه هم اکنون ادعا می کنند که اسالم درابتداء صرفًا يک گروه بسياری از 
يهودی بوده است که می خواستند به وطن خود يعنی به اورشليم باز گردند و ايشان لفظ هجرت و مهاجرون را با لفظ هاجر 

 يکی می گيرند و معتقدند که بعدًا با مسخ و تحريف تاريخ همسر حضرت ابراهيم که از اورشليم به عربستان فرستاده شد
 Patricia)از جملهء اين محققان و مورخان پاتريشيا کران، . بوده است که اسالم بعنوان عاملی غير يهودی مطرح شده است

Crone)  و مايکل کوک(Michael Cook) ميباشند که در کتاب خود تحت عنوان هاجر گرائی (Hagarism) ر سال که د
  . توسط دانشگاه کمبريج به چاپ رسيد با دالئل گوناگون به اثبات نظر خود اقدام می کنند١٩٧٧

جالب . دهند که عين آنرا به اسالم هم نسبت نداده باشندئين حضرت باب و آئين بهائی نسبت می بينيم که چيزی نيست که به آ
 رجعت در هر عهد و عصر همان مزخرفاتی را که اند و باست که اين دشمنان خدا هرگز از گذشته درس عبرت نمی گير

  .قبًال بافته اند باز تکرار می کنند
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اين شهبازی است که برای توجيه اين توطئه اّدعا نمود که . اّما هذيان شهبازی چنانکه ديديم آکنده از دروغ و افتراء بود
 ايمان ازست که برای اثبات توطئهء ديويد ساسون  به صدارت ايران می رسد و اين شهبازی ا١٢۶٠ميرزا آقاسی در سال 

. همزمان با اقامت حضرت باب در بوشهر سخن می گويد" بدون هيچگونه فشاری بر ايشان"دسته جمعی يهوديان مشهد 
خوشبختاته هــــــــــــردوی اين مدعا را می توان سنجيد چرا که به حادثهء بخصوصی داللت دارد که می توان صحت يا سقم 

 دست به آن را قاطعانه مشخص نمود که البّته در هردو مورد قطعًا و صد در صد دروغ می گويد و برای ايجاد توّهم توطئه 
  .ندافتراء می ز

 ايجاد آئين نوين واداشته هيچگونه دليلی ارائه نمی  بهچون شهبازی برای اثبات آنکه حضرت باب را ديويد ساسون فريفته و
مثل اينکه کسی بگويد رابطه ای توطئه آميز ميان حضرت محّمد . خصی در رد چنين هذيانی بدست دادکند نمی توان دليل مش

و يکی از سران تجاری شام بوده است و تنها دليلش برای اثبات عدم اصالت اسالم هم همين باشد که هم حضرت محّمد تاجر 
اين .  ثابت کرد؟ امر عدمی را که نمی شود ثابت کردحال چگونه می شود نداشتن رابطه را. بودند و هم آن شخص تاجر بود

ضش نسبت به هموطنان کترين دليلی است غير از نفرت و بغامر وجودی است که دليل الزم دارد وشهبازی مطلقًا فاقد کوچ
  .غير شيعه اش

اّما قبل از .ان می دهدبا اين حال دالئل و قرائنی می توان ارائه کرد که سخافت سخن شهبازی را حّتی در اين مورد هم نش
 اين دالئل بايد خوانندهء عزيز را به اين نکته متذکر شوم که اگر منطق شهبازی را بپذيريم در آنصورت همهء موردبحث در

 از جمله ،هيچ ايرانی. علت اين امر واضح است. ايرانيان بدون استنثناء جاسوس ساواک و عواملی نظير آن می گردند
. ه بصورتی در شهری زندگی نکرده باشد که يکی از عوامل ساواک در آن شهر سکونت نکرده باشد وجود ندارد ک،شهبازی

 يا همکالسی که در آن زمان يا بعدًا به ساواک يک معلمهيچ ايرانی وجود ندارد که در زمان تحصيلش در سن نوجوانی با 
 وی کسی که بشکلی به رژيم سابق مرتبط گردد مرتبط شود برخورد نکرده باشد، هيچ ايرانی وجود ندارد که در همسايگی

ا وجود نداشته باشد، هيچ ايرانی وجود ندارد که بشکلی با يک يهودی يا يک زرتشتی در زمانی رابطه  دوستی يا تجارت ي
اگر چنين است همهء بازرگانان ايرانی که در طهران زندگی می کنند جاسوس .  باشدهمسايگی و يا هم مدرسه ای نداشته

ريکا و انگلستان و امارات و فرانسه و غيره می باشند چرا که هريک بشکلی با کمپانی های خارجی که با ايران تجارت آم
  .هذيان شهبازی حمله ای است عليه همهء ايرانيان و همهء نوع بشر. دارند به نوعی ارتباط می يابند

  .شهبازی را می توان به دالئل و قرائن گوناگونی متذکر شداّما با آنکه امر عدمی نيازی به استدالل ندارد ولی سخافت سخن 
خاندان ساسون بنيانگذاران تجارت ترياک ايران : "شهبازی می نويشد. اّولين مطلب در گفتهء خود شهبازی ديده می شود

که در دههء  البته خاندان ساسون بخاطر تجارت ترياک با ايران اهميتی ندارند بلکه اهميت ايشان بخاطر آنست ."بودند
 تجارت ترياک به چين را بدست می رادوستان و چين می شوند و بتدريج انحص عامل اصلی تجارت ترياک ميان هن١٨۵٠

اّما مسئله اين است که اگر حضرت باب مخلوق و . گيرند و به همين جهت از بزرگترين و ثروتمندترين تّجار شرق می گردند
 در آنصورت منطقی است که هم برای تضعيف مّلت ايران و هم برای ازدياد بودندبازيچهء دست ديويد ساسون تاجر ترياک 

اّما وقتی به آثار حضرت باب نگاه .  ترياک را تشويق نمايند و آنرا وظيفه ای دينی قلمداد کنندمصرفمنافع ديويد ساسون 
ام شده است بلکه حضرت باب داشتن، می کنيم و پس از آن به آثار حضرت بهاءاهللا می بينيم که نه تنها مصرف ترياک حر

اين تحريم به حدی قوی است که اصوًال آئين بابی از ابتدا . خريدن، فروختن و مصرف ترياک را همگی تحريم می فرمايند
" فی حرمة الترياق و المسکرات"  در بيان فارسی باب هشتم از واحد نهم. بر اساس حرمت دخان و ترياک تعريف گرديد

ه و در ذکر حرمت آن از واژهء معرفی فرمودکه در نزد خداوند محبوب نيست " شئون دون حّب " ازحضرت باب آنرا
ال تملکون و ال تبيعون و ال  "رهء ترياک و مسکرات حکم می فرمايند کهادر بيان عربی در ب. استفاده می کنند" مطلقًا"

در واقع حرمت . ستعمال ترياک را حرام فرمودندکه هم مالکيت و هم خريد و هم فروش و هم ا" رون و ال تستعملونتشت
به همين ترتيب نيز در سرتاسر آثار بهائی از جمله در کتاب . دخان و افيون از مهّمترين شاخصهای نهضت بابی بوده است

 قد حّرم عليکم شرب"اقدس مکررًا استفاده از ترياک و ديگر مواد مخدره حرام شده است بطوريکه کتاب اقدس با جملهء 
پايان می پذيرد که در " اتقواهللا يا اولی االلباب. االفيون اّنا نهيناکم عن ذلک نهيًا عظيمًا فی الکتاب و اّلذی شرب اّنه ليس منی

آن حضرت بهاءاهللا نه تنها شرب افيون را حرام می فرمايند بلکه تأکيد می نمايند که اين تحريم يک تحريم عادی نيست بلکه 
البّته به همين . و آنگاه می فرمايند کسی که مواد مخدر مصرف کند از من نمی باشد يعنی بهائی نيستاهميت يگانه ای دارد

ياد به مواد مخدر دستخوش دشواريهای بسياری است اين يز در ايران عزيز که از مشکل اعتعلت هم هست که هم اکنون ن
 مقابل اين آفت اجتماعی جوانان خود را حفظ کرده جامعهء ستمديده و دالور بهائی است که در کمال طهارت و تنزيه در
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تاجر بين المللی ترياک فاقد با ب ا آئين حضرت ب رابطهءهمين امر نشان می دهد که تا چه حد هذيان شهبازی در مورد. است
  .منطق و معناست

زلزل است تاريخ زندگی  تنيده شده توسط اوهام شهبازی تا چه حد سست و متیشاهد ديگری که نشان می دهد خانهء عنکبوت
      "ساسون ها"در مورد ديويد ساسون کتابهای متعددی نگاشته شده است که از مهّمترين آنها کتاب . ديويد ساسون است

(The Sassoons)   نوشته استانلی جکسون(Stanley Jackson)  در نيويورک به چاپ رسيد١٩۶٨است که در سال  .
ت گوناگون در مورد ديويد ساسون حّتی يکی از اين نويسندگان هم ذکری از واژهء بابی جالب است که عليرغم همهء تحقيقا

ديويد ساسون يهودی متعهدی بود که در آئين يهود بسيار فّعال بود و کوچکترين ارتباطی با امر بابی . و يا بهائی نکرده است
اّما .  از سران يهودی بغداد بود،شوشان می باشد که همان لغت سوسن ايرانی است که در عبری ،ساسون. و يا بهائی نداشت

حاکم فاسد بغداد داود پاشا که . همانند ديگر يهوديان زمان خود متأّسفانه آماج ظلم و تبعيض و چپاول زورساالران حاکم بود
ديان دانست خود را در اخاذی از يهو قدرت  با حکومت عثمانی نيز رابطهء خوبی نداشت بخاطر فساد خويش تنها راه تداوم

به همين علت بود که ديويد . و لذا با زندان ساختن ديويد ساسون و پسرش و اخذ رشوه و باج بسيار موقتًا آنان را آزاد کرد
ساسون که می دانست بزودی دوباره برای اخاذی خود و فرزندانش دستگير می شوند از بغداد بشکل گمنام فرار کرد و به 

هر بود تا آنکه بخاطر شهرت آزادی مذهب در هندوستان و بخصوص در بندر بمبئی به آنجا چند سالی در بوش. بوشهر آمد
ء هدر بمبئی است که ساسون با تجارت در سطوح اندک کار خود را آغاز می کند و بعدًا در ده. رفت و شهروند آنجا شد

 تبديل می گردد و بدين جهت روابط  از طريق تجارت با چين و اروپا به يک قدرت اقتصادی و تجاری عمده١٩۵٠ و ١٩۴٠
نزديکی با دولت انگلستان که در آن زمان کنترل هند را بدست داشت برقرار می کند و فرزندانش با مهاجرت به انگلستان 

حال بايد گفت که اگر ساسون از اّول جاسوس انگلستان بود در آن صورت . بعدًا روابط نزديکی با دربار انگلستان می يابند
 و اگر وی جاسوس و عامل انگلستان بود در آنصورت  فساد و اخاذی داود پاشا مجبور به فرار از بغداد شد؟جريانرچرا د

 نه  و اغوا کند وبديابوده است کسی را در زمانی که خود در بوشهر بو  به بمبئی شچندسال قبل از عزيمت  ویمنطقی بود که
 درآن وقت که خود يا فرزندانش هرگز به ايران بيايند حضرت باب را آنکه به بمبئی برود و چند سال بعد بدون آنکه 

به شکلی )  فوت کرده بوددر کودکی  پدرشان بخاطر آنکه( ساله هستند که به بوشهر و نزد دائی شان آمده اند ١۵نوجوانی 
می يابد و بود که اهميت چشمگيری  ١٨۵٠ و ١٨۴٠از آن گذشته ساسون در دههء . مرموز در خدمت خود درآورد

. احترام ميگذارد انگلستان هء آزار مذهبی توسط مسلمانان بهادی مذهب در سياست انگلستان و تجربست که بخاطر آزبعدها
گويا ساسون ماشين زمان داشت که به گذشته . اّما همهء اين وقايع پس از خروج حضرت باب از بوشهر صورت می گيرد

امل اصلی اين توطئه بود چرا هرگز به ايران نمی آيد و چرا هرگز در بمبئی و به عالوه اگر ديويد ساسون ع. باز گردد
هندوستان به ترويج آئين حضرت باب و يا بعدًا آئين حضرت بهاءاهللا اقدام نمی کند و چرا مطلقًا ارتباطی ميان ساسون و آئين 

  ضوع دهها تحقيق علمی بوده است؟بديع در هيچ مدرک و نامه و سندی از او در دست نيست با آنکه زندگانی وی مو
اّما از همهء اينها که بگذريم آنچه که قاطعانه سخافت سخن شهبازی رامدلل می سازد اين است که دولت انگلستان بر طبق 

ر محرمانه کرده و در اختيار عموم قانون آن کشور همهء مدارک محرمانهء آن کشور را که متعلق به گذشته باشد علنی و غي
 حقيقت اين است که خيالبافان مغرض و بهائی ستيز همهء اين اسناد و اوراق را زير و رو کرده اند .گذاردقرار می 

همانگونه که پس از انقالب روسيه کمونيست های ضد بهائی اسناد محرمانهء دولت روسيه را زير و رو کردند تا رابطه ای 
 چون چنين نبود مجبور شدند که از اصالت نهضت در آن مورد و(ولت تزاری برقرار کنند ميان آئين نوظهور ايرانی و د

 باشدقًا کوچکترين سند يا نامه ای  که مبنی بر ايجاد امر بابی و بهائی توسط انگلستان  چون مطلحال نيز. )بابی سخن گويند
د حضرت باب هم ساسون در بمبئی است و با بوشهر تجارت دار" نظير سفسطه ای بايد به  شهبازیوجود ندارد در نتيجه

 اّما اگر ديويد ساسون از طرف !متوسل شود" چند سال در بوشهر بودند پس حضرت باب ساختهء دست ساسون می باشد
دولت انگلستان مأمور ايجاد آئين بابی می شد مسلمًا نامه ها و اسناد محرمانه ای ميان وی و سفارتهای انگلستان و دولت 

 جزئيات ارتباط عمال بيگانه با دولت انگلستان و مأموريتشان در نامه ها و اسناد گوناگون بريتانيا وجود می داشت کما اينکه
  .مطرح شده است

اّما بايد در اينجا گفت که تعجب است که چرا شهبازی برای جعل ارتباطی ميان حضرت باب و دولت انگلستان از رابطهء 
ايران ميرزاآقاسی را هم جاسوس يهوديان می داند بخوبی شهبازی که نخست وزير . تجاری بوشهر وبمبئی سخن می گويد

آگاه است که در شيراز هم يهودی وجود داشت و لذا اصًال الزم نبود که در مورد بوشهر و ارتباط خيالی با يک يهودی که نه 
که استدالل می شايد افترائش قدری منطقی تر بنظر می رسيد اگر . قامت داشت دروغ بافی کندادر بوشهر بلکه در بمبئی 
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اين . کرد که در شيراز يهوديانی بودند و حضرت باب هم در شيراز بودند پس حضرت باب جاسوس انگلستان بوده اند
  . خيالی ميان بمبئی و بوشهر می بود تر از استدالل مربوط به رابطهءاستدالل قوی

در زمانی که با قساوت و جهالت و ستم کامل همانگونه که مّورخان و نويسندگان غرب و شرق . سخن را به پايان رسانيم
سياهان آفريقا را به بند کشيده و ايشان را از هر حّق انسانی ممنوع ساخته و آنها را به بردگی می کشاندند به توجيه اين 

ی او را رابطهء ظلم پرداخته و چنين ظلمی را فضليت جلوه می دادند و سياه را ذاتًا پليد و احمق دانسته و رقّيت و بردگ
به همانسان نيز )  همين را می گويد در شفاءابن سينای خودمان هم(ارادهء خدا و مقتضای عقل و تاريخ قلمداد می کردند 

شهبازان ساعد زورمندان و ناشکيبايان و تنگ نظران سنت پرست ايرانی که اوج تکامل را در فرهنگ تکفير و ارتداد و 
د و همواره نسبت به اقليتهای مذهبی و خصوصًا نوآوران نسور و تبعيض می يابکفر و جزيه و بيگانگی و خشونت و سان

فرهنگی نفرت داشته و به القاء تفرقه و کينه و نفرت و بيگانگی ميان گروههای مختلف ايرانی همت می گمارند حال برای 
و افعال ضد انسانی خود را  عليه بهائيان مظلوم دست به خشونت ذهنی زده تا درندگی ستم خودتوجيه و مشروع سازی 

اء آنکه پيامبرشان از شيراز و طهران برخاست ضبعنوان فضيلت و ايران دوستی جلوه دهند و دلدادگان ايران را که باقت
 و نخستين کسانی بودند که آرمان دمکراسی سياسی، تساوی حقوق زنان --عاشق ايران هستند و در اعتالء ايران می کوشند

 عطوفت و يگانگی و معاشرت با همهء مذاهب و ،ده داری، تأکيد بر شکيبائی مذهبی، لزوم آزادی عقيدهو مردان، تحريم بر
 در کمال ناجوانمردی دشمن -- ايران به ارمغان آوردنداجتماعی و وحدت عالم انسانی را برایاقوام، صلح عمومی و عدالت 

اّما مردم ايران برخالف تّوهم اين . زور و زر و تزوير سازند دست به قلم می برند تا قلم را روسپی ،ايران قلمداد نمايند
به اميد ظهور شعاع تابناک . بدانديشان هر اتهامی را گوسفندوار قبول نمی کنند و هرناعقی را جاهالنه دنبال نخواهند کرد

  .  خرد در تاريخ نوين ايران انسانيت وانصاف و
  کورش پويا 
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