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 نگاری یض در تاریخکُشی و تبع بهائی -بابی

  بیژن معصومیان
  مهمقدّ

چه بیشتر  هر. سال داشتم ۵۲حدود . واشنگتن در واشنگتن دی سی خواندم دانشگاه جورج ۀریشی را در کتابخانتا افسرِ ۀنخستین بار نام
این  ل ِّکُها حقیقت دارد و یا  آیا این ،دمپرسی انگشت به دهان از خود می خاطرم هست که. ، بر حیرتم افزوده شدمرور کردم

بازی بگیرد و او را  خواننده را به داند چگونه احساساتِ ست که میی اهای خیال مانرُ چیره دستِ نویس   یک داستان ۀپرداخت و ساخته نامه
 ۀخود سران قصدِ ءسو به دنبالدر تهران  ۲۵۲۵اوت در ماه  ها بابی کُشتارِ جمعی ور شرح ذکم ۀنام ؟همزمان به اوج اندوه و همدردی بکشاند

چنین کند؟ مگر حیوان چنین  دیگر شود انسانی با انسانِ مگر می ،پرسیدم با ناباوری از خود می .جوان به ناصرالدین شاه قاجار بود سه بابی 
روا  تهرانخود در  نانِهمگِتن از  ۳۰ به نزدیک ر حق  روز گرم تابستانی د یک در «مخلوقات اشرفِ»رفتاری با هم نوع خود کرده که این 

به فکر  او و درباریان قاجارِ ما «صاحبقرانِ  سلطان» اقل پشیزی ارزش نداشت چرا حد «عالم ۀقبل» ها برای این انسان جانِ داشت؟ اگر
ترین روزهای تاریخ معاصر  یاهاز س شاهد یکی نشوند به چشم خود مجبور اروپایی بختِ آن افسر نگون امثالِ نی نبودند تاآبروی ایران و ایرا

 .به اروپا بازگشتداد و استعفا  شتَمَسِبرایش باور نکردنی و مشمئز کننده بود که از  به قدریدید  افسرآن  آنچه ایران باشند؟

به او ابتدا  ۲.است« مدرن ایرانِ»مؤلف کتاب که  ایوریدکتر پیتر  ،است از مستشرق معروفمطالبی خوانید ترجمۀ  آنچه در قسمت بعد می
نامۀ افسر  ۵،به نقل از پروفسور ادوارد براون ،کند و سپس پیروان باب اشاره میسه بابی به ناصرالدین شاه و عواقب آن برای  حادثۀ سوء قصدِ

 .کند ریشی را درج میتا

  خون گریست تهران روزی که

ای که به طرفش شلیک شد، زخمی سطحی بر  گلوله با، مشغول شکار بود تهراندر حوالی  هنگامی که ناصرالدین شاه ،۲۵۲۵در سال »
های دولت وقت  حاصل تمامی تالش .پیدا شودشاه  قصد به جان ءسه نفر دستگیر شده، تحت شکنجه قرار گرفتند تا بانی اصلی سو .داشت

زمان در زندان  که در آن را از رهبران بابی انجام اعدام آن دستهبازجویی و سر ۀز، اجامتعاقباً. بابی بودند ۀجزو فرق مذکورآن بود که سه نفر 
یک  رایات این کشتار ئجز. رساندندقتل ه و با مرگ تدریجی ب آوردند تهرانانجام به بازار سررا  رهبران بابی .ندداد ،س بودندپایتخت محبو

دیده بود، چنان احساس انزجار و تنفری  آنچه که به چشم خوده سببِ این افسر ب. استشرح داده  ،ریشی که در خدمت شاه ایران بودتافسر ا
میالدی در  ۲۵۲۵ اوتهایش مورخ  مات او که اقتباس از یکی از نامهکل. [ریش باز گشتتو به ا] در او بیدار شد که از پستش کناره گرفت

قابل مقایسه نیست، مگر  ای که در تاریخ ایران با هیچ حادثه رحمی، قساوت و هیجان اوج بی ازحاکی  داستانی است گویای ،است تهران
 است گومواَنوان  آلفرد سروان نامشاین افسر اتریشی که  .۲۴۹۵م نمایندگان روس در عانوزدهم و نیز قتل  رنقتل گریبایدوف در ق

 :نویسد می

باشد، در گفته  سخنراستی به اگر باب. سوی بهشته راهی است بنشان کرده بود که اتاق شکنجه به پیروانش خاطر بابیان پیامبرِ
ها  است که بهشت را مملو از بابیتمام در صدد  صورت شاه فعلی ایران سزاوار پاداشی بس عظیم است، زیرا وی با جدیتِ این

کردند و  ن پادشاه را اطاعت میتنها فرما ،اگر این غالمان. ها بود اه به غالمانش دستور نابودی بابیجدیدترین فرمان ش. نماید
ند، با توجه به آداب و رسوم رساند قتل می طور قانونی به هد، سریع و بطور که بدون صدمه دستگیر کرده بودن رهبران بابی را همان

بردند، شرایطی که تحت آن رهبران بابی  میها در اجرای این مجازات به کار  ولی روشی که آن. له قابل پذیرش بودئاین مس ،ها شرقی
 آنقدر وحشتناک است ،کردندمیشان تحمل گآخر قبل از مر ۀجساد این قربانیان تا لحظ، و مشقت و عذابی که ارسیدندبه قتل می

. شود هایم لخته می شم شما به تصویر بکشم، خون در رگیات پیش چئرا بدون جز های اصلی آن ی صحنهاگر بخواهم حتِّ که
های مختلف بدن با  قسمت داغ کردنِ و شود خته میها نواتر بر پشت و کف پا هر چه تمام ها که با سنگینی  رکهتَ شمارِ بی ضرباتِ

                                                           
 
  Peter Avery. Modern Iran. New York: Praeger, 1965, p. 60 (contains author’s description of the event leading to the massacre and 

excerpts from the Austrian Officer’s letter). 
 
  Edward Granville Browne. Materials for the Study of the Babi Religion. Cambridge: University Press, 1918, pp. 268-271. 
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 دمرَشبخوشبخت ها باید خود را بسیار  آن ست که قربانی ا ی ا ی پیش پا افتادهها از جمله شکنجه ،سرخ شده در آتش های آهنی  میله
. تیاخالقی اروپایی هس ، تو که مدعی هستی که صاحب قلبی رئوف وای دوست ،همراه من بیااما . بکشداگر تنها بدین طریق زجر 

های بریده  ل با چشمان از حدقه در آمده، گوشعم ۀدر صحن مردمان بایدکه جائی ، به ببرمزمین غمگینان تا تو را به سرهمراهم بیا 
شان در های جالد دست حیوانی  هایشان با خشونتِ  زمین کسانی که دنداندون هیچگونه چاشنی بخورند؛ به سرشده از بدن خود را ب

بابی  قربانیانِ آن با بدنِ ، و یا به مکانی که بازارِخُرد شدهبا ضربات چکش  یشانها هایی که جمجمه آن، به دیار هم شکسته
 شاهد. نهند ها می های سوزان در سوراخ های بابیان را سوراخ کرده، فتیله ها و شانه چپ و راست، مردم سینهبندی شده؛ زیرا  آذین

کرد و  ها یک گروه نظامی حرکت می آن که در پیشاپیش  بودم، در حالی تهرانای زنجیر شده در بازار ه کشاندن تعدادی از بابی
شان همچون  گوشت چربی  با آتش ۀهایشان تا آنجا سوخته بود که دیگر شعل نده شده در بدنهای کَ  های موجود در سوراخ فتیله

  .زد و مییده باشد، گه گاه سو سئچراغی که به تازگی به خاموشی گرا
 
نده، پاهای ها را کَ بابی پوست کف پایِ ها آنحاال، . آفریند می ای تازههای  ق زمین شکنجهاهالی مشر العادۀ خارق، نبوغ یگاه 

یچاره را مجبور به دویدن ها را نعل کرده، قربانی ب ، سپس همانند اسب، پای آنبرندفرو میجوشان  ها را در روغن  زخمی آن
در سکوتی تاریک  را حاصل زجرِبابی  غیور  حس شدۀ اعضای بی .آید قربانی بیرون نمی ۀترین فریادی از سین کوچک. کنند می
او  !آخر را ۀبزنید ضرب. افتد به زمین می. آنچه روحش متحمل شده نیست ولی جسم او قادر به تحمل . باید بدود ؛ حاالکند میل تحمّ

بخت  ، به چشم خود شاهد بودم که نگون[ریشیتافسر ا] گیرد و من د شالقش را بکار میجال !نه !را از این درد جانکاه نجات دهید
بابی را با استفاده از  قربانیانِ شدۀهای سوخته و سوراخ  در نهایت، بدن. اوست کارِ پایانِ این آغازِ! دود ها شکنجه میصد قربانی 
اجسادی . اندازی را بیازمایددر تیر خودش ایرانی اجازه دارد مهارتِ حاال هر. کنند االی درخت آویزان میشان، از بهایها و پا دست

شرکت  کُشتارِ جمعیمردم نبودند که در این  ۀعامبار و در فقط جالدِ ... رحه شده بودرحه شَگلوله شَ  ۲۲۰را دیدم که با حدود 
پذیرایی از قربانی بود  مورِأم برسند و آنکه منصبان هبیچاره به صاحب مَ کرد که تعدادی از بابیانِ الت حکم میکردند، بلکه عد می

توپخانه،  پیاده نظام، سواره نظام، هنگِ. پنداشت میافتخاری بالید و آنرا  دفاع می ت بسته و بیکَ به آلودن دستانش در خون قربانی 
  ۳«.کردندنمایش خونین سهیم  و غیره همگی خود را در این مختلف مثل قصابان، نانوایان شاه، و نیز اصنافِ محافظانِغالمان یا 

 

                                                           
 
  Avery, pp. 60-61. 
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 در جنایت مشارکت

پروفسور پیتر ایوری معتقد است که سه علتِ متفاوت برای شرکتِ  
یکی : اصنافِ مختلف در این قتل عام وجود داشتطبقات و 
ولیت بود تا هیچ شخص خاصی به تنهایی عامل این ئتقسیمِ مس
قات مختلف ها و طب ثانیاً، تمامی گروه. شناخته نشودجنایات 

و صمیمیت  خواستند به این طریق مراتب سر سپردگی می مردم
م اینکه در آن شریطِ سوّ. شان نشان دهند به سلطان مجروح را خود

. اضطرابِ عمومی، هیچکس جرأت عدم پیروی از بقیه را نداشت
از « وقایع اتفاقیه روزنامۀ» رسمی دولت قاجار یعنیزارش ارگان ِگ

که بانی  ای روزنامه—استمایۀ تأسف  راستیبهیز ها ن عام بابی قتل 
یک ولی در کمتر از . آن امیر کبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه بود

میالدی، امیر  ۲۵۲۲فوریه  ۷در  لین شمارۀ آناوّ پس از انتشارِ سال
پادشاه توسط  به دستورکبیر در حمام فین کاشان 

در . رسید به قتل( ای حاج علیخان مقدم مراغه) الدوله حاجب
ای که قرار بود مُبشِّر ترقی و  نتیجه، به فاصلۀ کوتاهی روزنامه

کسانی شدند که  گردانندگانش خواهی  ایران و ایرانی باشد، آزادی
ی نویسندگانِ که حتِّشان شد، تا حدِّی  شان مایۀ شرمِ هموطنان قلمِ 

  .محکوم کردند آن راغربی هم 

 
 روزنامۀ وقایع اتفاقیه 

همان طور که . است روزنامه این در ها زنی  سرا پا تنفرِ نویسندۀ گزارش  قتل عامِ بابی سخیف و قلم لحننجا شایان ذکر است، آنچه که ای
در داند،  ترین عقوبات می ها را شایستۀ وحشیانه کِشد و آن ها را در حدِِّ نیمه حیوان به تصویر می نگارنده، بابی مالحظه خواهید کرد، زبانِ

اش یک زخم سطحی به پادشاه بوده، مُحرَز شده بود، مشارکت  ه نتیجهها در سوء قصدی ک نفر که شرکت آن دو به جز گروهاین  زاکه  حالی
 زندان در بودن بابی جرم به قصد ءسو از قبل آنها اکثرِ و عادالنه نشده نبود از بقیۀ افراد در این عمل  مذموم ثابت و یا بررسی  هیچکدام

 .بودند

 ها بابی عامِ از قتلِ قایع اتفاقیهروزنامۀ و» گزارشِ 
  

اين  رنا و پير و خاص و عام قتل مدار و رعايا و برايا و وضيع و شريف و بُ سپهرِ در بار ِ  مردم از علمأ و فضأل و چاكرانِ ۀكاف 
كه بی تقصير بود بجهت  ميرزا حسين قمیضاللت پيشه را واجب دانستند شش نفر از آنها را كه اين اشخاص بودند ،  مفسدين 

و آقا او  ۀهمشيره زاد ميرزا محمودو  ميرزا سليمانقلیو  ميرزا حسينعلی نوریبعضی سئوال و جواب او را نگاه داشتند و 
چون بتحقيق معلوم نشد كه با آنها درين مفاسد و شوری شركت داشته  ميرزا جواد خراسانیپسر آقا محمد جعفر و الله عبد

آنها را علما و فضال و  ۀس مؤبَّد و مُخَلِّد بمانند و بقيرت پادشاهی حکم بحبس آنها فرمودند كه در حبباشند لهذا اعليحض
صناف و كََسبه در ميان خود تقسيم كرده هر يکی را يکفرقه از صنف ار و اَ جّاهل شهر از تُ پادشاهی عموماً و جميعِ دربارِ چاكرانِ

                                                           
  Douglas Sladen and Eustach de Lorey. Queer Things About Persia. Philadelphia: J. B. Lippincott Co., 1907, pp. 307-317.  

g/stream/queerthingsabout00lore#page/n5/mode/2uphttp://archive.or  See: 
 

  .هجری قمری ۲۵۲۵ماه ذيقعده  ۲۰مورخه  ۵۵ ۀشمار  «روزنامۀ وقایع اتفاقیه»  

 

http://archive.org/stream/queerthingsabout00lore#page/n5/mode/2up
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ضاله بود و خود را نايب خاص  ۀرا كه رئيس و رأس اين فرق مال شيخعلیانيدند ، نوكر يا رعيت از اينقرار بسزای خودشان رس
باب ميدانست و خود را بحضرت عظيم ملقب ساخته و منشأ و مصدر و بانی و باعث اين فتنه عظيمه بود علما و فضال بر حَسَب 

تابعين آن مذهب بود را كه از اشرار و مُ  نیسيد حسن خراسا. طاهره قتل او را واجب دانسته بسزای خود رساندند  حکم شريعتِ
الخاقان مستوفی الممالك مقرب را  مال زين العابدين يزدی. شمشير و گلوله و كارد و خنجر مقتول ساختند  شاهزادگان بضربِ

طپانچه و كارد و دين و حميّت خود با طپانچه زده بعد از آن مستوفيان عظام و لشکر نويسان كرام كُلَّهُم با  ل محض تعصبِ در اوّ
را نيز مقرب الخاقان ميرزا كاظم خان نظام الملك و ميرزا سعيد خان دبير  مال حسين خراسانی. خنجر و قَمَه ريزه ريزه كردند 

ديگر ميرزا سعيد خان زد و بعد از آن اتباع هر دو با سنگ و  ۀبا طپانچه زد و بعد از آن طپانچ مَهام خارجه اول نظام الملك خود
 مشهور بکاظمينی كه مدتی در كاظمين بود و بدعویِ ميرزا عبد الوهاب شيرازی. و كارد و خنجر بسزای خود رسانيدند  قَمَه

د در آنجا حاضر بوده و عظيمی بر پا كرده بود اتفاقاً در همان ساعت كه او را آوردند يکی از علمای موثق معتمَ ۀهمين مذهب فتن
ه الطايلها و نا مربوطها گفت و از جمله دوازده نفر اشخاصی بود كه تا دعوت كردم و نپذيرفشهادت داد كه در كاظمين شبها او ر

به نياوران آمده مرتكب جسارت شدند ، عاليجاهان جعفر قليخان برادر جناب صدر اعظم و ذوالفقار خان و موسی خان و ميرزا 
ايشان بضرب گلوله تفنگ  تفنگداران و غالمانِ عملجاتِ عليخان پسران جناب معزی اليه و ساير منسوبان و بنی اعمام و جملگی

ل چند ولد مال علی صحاف كه در روز اوّ  مال فتح الله قمی. قَمه و شمشير ريزه ريزه كرده بدار البِوار فرستادند  و طپانچه و زخمِ
روشن كردند و مقرب الخاقان  او قدری بدن مبارك را خراشيده بود در اردوی همايون بدن او را شمع زده ۀطپانچ ۀدانه ساچم

 ۀعملبا ساچمه بهمان جا كه او بسر كار اعليحضرت پادشاهی انداخته بود زد و فی الفور افتاد و ساير  ۀحاجب الدوله طپانچ
را خوانين و امرأ دربار همايون بضرب طپانچه و  شيخ عباس طهرانی. فراشخانه با قمه پارچه پارچه و سنگ باران كردند 

 كه از جمله آن دوازده نفر بود و خود اقرار و اذعان داشت كه در جميعِ آبادی محمد باقر نجف. رَك فرستادند شمشير بِدَ
. بابيه بوده است پيشخدمتان حضور همايون و جميع عَمَلهِ خَلوت با قمه و كارد و خنجر مقتولش ساختند  ۀضال ۀطايف محارباتِ

اصطبل پادشاهی اول نعل  پادشاهی و ساير عمالجاتِ ۀه خان مير آخور خاصرا مقرب الخاقان اسد الل محمد تقی شيرازی
 .نموده و بعد با تخماق و ميخ طويله آهن و قمه و خنجر بيارانش رساندند 

را مقرب الخاقان ايشيك آقاسی باشی و  محمد نجف آبادی
 ۀجارچی باشی و نسق چی باشی و نايبان و باشيان و ساير عَمَل

بضرب تبر زين و شش پر و غيره باسفل  حضور در نياوران
را كه در جميع  مير محمد نيريزی. السافلين فرستادند 

بابيه در نی ريز و زنجان و مازندران در هر جا بوده  محارباتِ
سابقه در بدن او ظاهر بود  بسيار از محارباتِ زخمِ  است و اثرِ 

مقرب الخاقان سر كشيکچی باشی و يوزباشيان و غالم 
ان و غالمان سركاری هدف گلوله تفنگ ساخته تير پيشخدمت

 با سنگ و چوب با خاك يکسان كردندباران كرده بعد از آن 
را اول خمپاره چيان يك چشم او  محمد علی نجف آبادی

 .خمپاره گذاشته آتش زدند  نده و بعد بدهانِرا كَ
 

 بدن برخی شهیدان بابی 
 شد به توپ بسته با وحشیگری
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يحيی خان تبريزی را تفصيل او در  پسرِ نخانحاجی سليما
يحيی بود  سيد كه وصی  حاجی قاسم نی ريزیفوق ترقيم با 
فراشخانه بشهر برده بدن آنها را شمع زده  آقا سيد نايبِ 

خلق در كوچه و  ب و ازدحامِرَافروخته و با نقاره و اهل طَ
بازار گردنده و مانع از سنگ باران مردم در شهر شده تا در 

غضب نعش آنها را  شاهزاده عبد العظيم فراشانِ ۀدرواز بيرونِ
 سيد حسين يزدی. چهار پارچه كرده بچهار دروازه آويختند 

را مقرب الخاقان آجودان باشی و ميران پنجه و سرتيپان و 
را كه از  آقا مهدی كاشی. سرهنگان بشمشير گذرانيدند 

رب قمه و جمله آن دوازده نفر معهود بود فراشان شاهی بض
نوكر مال شيخعلی كه  صادق زنجانی. خنجر هالك نمودند 

ل بدست ملتزمين ركاب كشته شد نعش او را دو پارچه اوّروز ِ
ساكن  مير زا نبی دماوندی. كرده بدروازه ها آويختند 

بشمشير و سر نيزه كارش را طهران را اهالی مدرسه دار الفنون 
اره دِّنظام با طپانچه و غَرا سواره  مير زا رفيع نوری  .ساختند

بعد از آنكه را  مير زا محمود قزوينی .ك واصل نمودند رَدَبِ
اره پارچه پارچه دِّزنبورك كردند با غَ ۀزنبوركچيان هدف گلول

را كه از توابع اسکوست و آن  حسين ميالنی. نمودند 
مالحده او را بلقب امام همام ابا عبد الله الحسين ملقب كرده 

خبيث او  ان افواج نيزه پيچ كرده با سر نيزه جسدِبودند سرباز
مال عبد الكريم . ك و بدرك فرستادند بَّشَرا پنجره وار مُ

اره دمار از دِّغَ ركاب بضربِ حاضرِ را توپچيانِ قزوينی
را عاليجاه شاطر  لطفعلی شيرازی. روزگارش بر آوردند 

 سركاری با خنجر و كارد و چوب و سنگ نزد باشی و شاطرانِ
 معاهدين خود فرستادند

 

  آجین کردند های برخی از شهیدان بابی را شمع بدن
 کرد آمد و از دور تماشا می کاش می           کرد  آنکه دائم هوسِ سوختنِ ما می 

 

 
 حاجی. شت معدوم االثر كردندرا اهالی شهر عموما اجماع كرده با سنگ و چوب و كارد و خنجر و قمه و مُ ای نجف خمسه
ات ارتداد او معلوم و توبه كرده باز رهائی يافته و باغوای عوام مبادرت نموده بود عاليجاه آقا رّتاجر كاشی را كه بکَ ميرزا جانی

را مقرب الخاقان نصر  ای حسن خمسه. رب بجهنم فرستادند حَ ار و كسبه باالجماع با هر گونه اسبابِجّار و تُجّمهدی ملك التُ
ك رَآبديده نموده بدَ قاجار طعمه شمشيرِ را آقايانِ محمد باقر قهپايه. مباركه بقتل رساندند  ۀكارخان ۀملالله خان و ساير عَ

 .فرستادند

                                                           
 
 .ها آلودند مِرفَغ در خون بابیبود هم در این نمایش خون شرکت کردند و دستانشان را تا  مایۀ تأسف است که اساتید دارالفنون که هدفشان باید گسترش علم، خرد، و دانائی می 

 
آن  ، خم شدهافتادبه زمین می ها وقتی یکی از شمع. خوانده است این شعر را می آجین شده شمع جسمانی بسیارتنومند بود، هنگام شهادت با بدنِسلیمان خان که از نظر  
 .است گذاشتهمی اششدهسوراخ  خود در بدنِبه دست برداشته  را
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بود که  (۲۵۲۵ اکتبر تا سپتامبر بین) ها ماهدر همین 
به سیدِ باب هم  نامی و از جمله حواریونِ ۀشاعر( العينقرة) طاهره
پس  بود، ش  کشفِ حجاب در ایراندارِ جنب او که طالیه. ۵رسید قتل

 مرگ را به همسریِ ،خانِ کالنتر در تهران محموداز اسارت در خانۀ 
. ترجیح داد—که به او عالقه نشان داده بود—«سلطان صاحبقران»

و به در خواست خودش  بردندباغ ایلخانی تهران  شبانه به را طاهره
 عُمّالِ به دست دبو همراه آوردهبا دستمال ابریشمی که برای شهادت 

دکتر جِیکوب . کشته شدکردند حکومت که وی را خفه  مستِ
 ،که در محلِّ قتل  طاهره حضور داشته ایاروپائیپُالک تنها 

آن . وزیر جنگ و آجودانش مرتکب این قتل شدند»نویسد که  می
 ۴«.زیبا مرگ تدریجی اش را با استقامتی فوق انسانی تحمل کرد زنِ

با  آن راروی  ،در چاهی انداخته جسد او را پسس دولت مأمورین 
  .سنگ پوشاندند

سه بابی به ناصرالدین شاه نتیجۀ کشتن  سیدِ باب  ۀناشیان سوء قصدِ
جوئی از  انتقام و عصبانیت و نومیدی گروهی از بابیان بود که قصدِ

اشیانه بود که با استفاده ن قدرآنها  اما عمل آن. حکومت را داشتند
از آن استفاده  پرندگان شتن ای که معموالً برای کُ ساچمه از تفنگِ

بنا به اعتراف  آن کهبا وجود . سلطان گرفتند شود تصمیم به قتل  می
زخمی سطحی پادشاه فقط « روزنامۀ وقایع اتفاقیه»ی همگان، حتِّ

  ۳۰ به نزدیک برداشت ولی قاجاریان تصمیم گرفتند که گروهی

 

 

 ست حكومتمَ المّبدست عُ (عينالقرة) طاهره ۀشبان شهادت
   (Ivan Lloyd)د ینقاشی از آیوَن لو

 

عدالتی  بی که این خود نمونۀ بارزِ برسانند، قتل ممکن به روش ترین  به وحشیانهبابی  جوانِرا برای عملی اشتباه از جانب سه  بابپیروان ِنفراز 
 .است

 تبعیضانه تاریخ نگاری  

هزاران بابی و  ها که با استفاده از آن اند سیاسی و مذهبی بودههای  سال است آماج انواع تهمت ۲۲۰ از بیشالله های باب و بهاء ئینآ پیروانِ
 جنایات در چندین کتابِ بسیاری از این مدارک و اسنادِ ،لین باربرای اوّ. اند ودر کمال قساوت به قتل رسیده شکلترین  فجیعی به ئبها

  آئیندو کنند پیدایش  هاست تالش می ی سالئبها-منابع ضد بابی ،برای مثال ۲۰.س عموم قرار گرفته استآوری شده و در دستر مختلف جمع
                                                           

 
  Abbas Amanat. Ressurection and Renewal: The Making of the Babi Movement. Ithaca: Cornell University Press, 1989, pp. 329-330. 

 
  .Jakob Eduard Polak. Persien: das Land und seine Bewohner: ethnographische Schilderungen. Leipzig: Brockhaus, 1865, p. 144 

 : ، مراجعه کنید به منابع زیربرای چند نمونه   

 .۲۳۵۵یکصدو شصت سال مبارزه با آیین بهائی، انتشارات عصر جدید، . فریدون وهمن دکتر

 .۲۳۴۰نشر باران،  .بهائیان ایران. فریدون وهمن تردک

 .۲۳۵۵ارات پیام، انتش.از صفویه تا انقالب اسالمی -جلد نخست: سرکوب و کشتار دگر اندیشان مذهبی در ایران. سهراب نیکو صفت

 .۲۳۵۵انتشارات پیام، . ۲۳۵۲از انقالب اسالمی تا سال  -جلد دوّم: سرکوب و کشتار دگر اندیشان مذهبی در ایران. سهراب نیکو صفت

 .۲۳۴۲، جلد اوّل از سه جلد، نشر باران، ۲۳۳۲تا پایان سال  ۲۳۵۰از سال : اسناد بهائیان ایران . تورج امینی
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تا آنجا پیش رفتند  .نسبت دهند ،زیادی در ایران داشتند ذنفو انگلستان و روسیه که در قرن نوزدهم استعمارگرِهای  دولترا به  بابی و بهائی
این  که کردند نمیخبر بودند که درک  رات آنقدر از حقایق تاریخی بیضَولی حَ ۲۲.کردنداعالم روسی  ی باب را پرنس دالگورک ین ئکه بانی آ
های  روغی در مورد او بگویند در گزارشبوده است و اگر دهای مداوم به دولتش  گزارش فرستادنِ مستلزمِ ،کشورش ۀعنوان نمایندب ،پرنس

دالگورکی که  یعنی .و چنین نیز شد شود مال میبر—دنیاست حققین تمام مُ در اختیارِ مروزا آن که آرشیوِ—کشورش مقاماتِ به رسمی پرنس
خبر  از وجود او بی یحتِّ ال پس از ظهور بابس چهارتا  ،اسالم باشد یفعتض با هدفدینی  یک نو آوریِ بداعِک باب برای اِرِّحَقرار بود مُ

دولت ایران را تحت فشار  «حامی باب،»اصطالح  ش در ایران آگاه شد، این بهافزون زرو باب و محبوبیتِ هضتننکه از آپس از  .بود
 ۲۵!کند او به روسیه هم سرایت روسیه تبعید کند تا مبادا جنبش   ای دورتر از مرزِ باب را از ماکو به نقطه کهگذاشت 

 
 معاصرترین تاریخ نویسان  یکی از نامیء نظرِ سوسفانه با أمت ی به دولت انگلستان هم تاریخی دیرینه دارد کهئبها آئینمرتبط ساختن 

به طبع رسید، ادّعا کرد که  ۲۳۵۳، که در سالِ «امیر کبیر»چاپِ اوّلِ کتابِ  ۵۹۹-۵۳۳در صفحاتِ  ایشان. آغاز شد فریدون آدمیت یعنی
 لی آرتور کان ۀآن کشور به نام یک افسرِ اطالعاتی که در حقیقت جاسوس  دولتِ انگلیس بود ای، اوّل پیروِ باب،  مال حسین بشرویه

(Arthur Conolly) سفرِ زمینی از انگلستان به شمالِ »به نام لی در کتابِ کاناین اتِّهام ادّعا نمود که سندِ آدمییت . ه بوداو را استخدام کرد
لی در سالِ مال حسین و کانمیانِ مالقاتی به قرار است که این سند . است موجود« هندوستان از طریق  روسیه، ایران، و افغانستان

به خاطرِ منافعِ دولتِ انگلیس باب را این مال حسین بود که به عقیدۀ آدمییت، . هم اشاره داشته باشدبود لی در خراسان کانهنگامی که ۲۵۰۴
، ۲۵۰۴در سالِ  !تامکان چنین مالقاتی از نظر تاریخی وجود نداشته اسمشکل اینجاست که ولی . تشویق کرد که جنبش  خود را آغاز کند

 کردهفوت جنبش  باب، شروعِ سال قبل از  دو، یعنی سالگی ۳۲ درخودش لی کانو ساله بود ۲۲طفلی و باب ساله  ۲۷مال حسین یک جوانِ 
دمییت را آلی کتابِ کاناز ای  نسخه با در دست داشتن ، ادبیات دانشگاه تهران و نویسندۀ نامی و استاد مورخ ،یوِمجتبی مینُزمانی که ! بود

اعتراف کند که ادّعای او شد  رآدمییت مجبورا به او نشان دهد، لی کانکتاب در مال حسین و باب اشاره به خواست که و از او مالقات نمود 
 ۲۳.کتابش حذف نمود های بعدیِ او این مطالبِ ساختگی را در چاپ. جعلی است

منابع ضدِِّ  .البهاء استبه عبد )Knighthood( «رسِ»عطای لقب ادهند  بریتانیا ربط مییان را به دولت ئبها از طریق آن دیگری که غالباً دلیل  
وی به انگلستان  منافعِ حفظِ در جهتِبه آن کشور عبدالبهاء خدمات  به پاس این لقب را دولت انگلیس اند که  بهائی همواره ادّعا کرده

عبدالبهاء . دادنداو به طولِ جنگ جهانی اوّل در عبدالبهاء بشردوستانۀ  مساعی   را به سببِاین است که این لقب واقعیت امر ولی . است داده
سبزیجات، گندم، و  شت و زرعِکِتشویق  کشاورزانِ بهائی به با قحطی بودند  در خطرِ ای که مردمِ حیفا و عکِّا در فلسطین  آن زمان در دوره

ها، دولت انگلیس  در طول سال  ۲.سربازان انگلیسیاز شد، منجمله برخی نواحی آن  مردمِسببِ نجاتِ جانِ بسیاری از ذُرت در آن منطقه 
 تا مادر تِرِزا  گرفته )Nelson Mandela(نداِل ان مواز نِلس :ن اعطاء کرده استگوناگوبا سوابق   بسیاری افرادِرا به  «سِر»لقب 

)Mother Teresa(،  آلبِرت شوایتزِر تا)Albert Schweitzer(،  ۲.دیگرخصیت مشهور شو صدها  

به را  مثل بی بی سی  ُبنگاهِ خبریِ پُرسابقهیک اند که  تا آنجا پیش رفتهتا امروز نیز ادامه دارد و آئین بهائی  در موردِ درج مطالب غیر واقعی 
   ۲.ها را هم متهم به بهائی بودن کنند تا آن اند داده Baha'i Broadcasting Corporation ، به آن لقبBritish Broadcasting Corporationِجای 

                                                           
 : ناشیانه، ببینید جعل  این برای جزئیاتِ    

 :سازی پردازی و هویّت قصّه: اعترافات دالگورکی. مینا یزدانی
 mixed/yazdani-iran.org/fa/irannameh/volxxiv/iss4-http://fis 

  
  Momen, p. 72. 

  
 . ۲۴ص . ۲۳۵۴انتشارات لولو، . های دسیسه در خصوص پیدایش و اهداف دیانت بهائی ردّ نظریه: اعتبار های بی هافسان. ادیب معصومیان 

  
  Ahang Rabbani. `Abdu'l-Bahá in Abu-Sinan: September 1914-May 1915, published in Bahá'í Studies Review, 13 (2005), pp. 75-103. 
 

   http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_honorary_British_Knights#Professional.2C_humanitarian_and_exploration 
 

   .html---q---q-q--q----------titr1/1807-http://www.seirnews.com/component/content/article/34 

http://fis-iran.org/fa/irannameh/volxxiv/iss4-mixed/yazdani
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_honorary_British_Knights#Professional.2C_humanitarian_and_exploration
http://www.seirnews.com/component/content/article/34-titr1/1807----------q--q-q---q---.html
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  ها در انقالب مشروطه ها، و بهائی ها، ازلی ی نقش بابیئمشروطیت و کوچک نما ن نویسا تاریخ

ین ا ، برخی مورخاناند شان برداشتهیها ئینآ های مثبتی برای زادگاهِ ها قدم ها و بهائی بابی هر گاهساله،  ۲۲۰ کوتاهِ  این تاریخِ  در طولِ
کند که در آینده  بینی می پیش تاب اقدسدر ک برای مثال، بهاءالله. اند ت جلوه دادهرا کم اهمیّآن اند یا  نادیده گرفتهکلی بهامات را اقد

 شِشتهران در  (۲۵۷۵)میالدی  ۲۵۴۴مشورتی در سال  یک محفل  با تشکیل  بهائیان هم ۲۷.افتد ران به دست جمهور مردم میای حکومتِ
یان به ئبها ۀخواهان بهاءالله و اقدامات آزادی بینی   اما پیش .گروهی رفتند ۀمشاور غاز جنبش مشروطیت به استقبالِ سال قبل از آ

جنبش مشروطه را  ،دستکتاب اقدس ب ،بر پا کرد میدان توپخانهدر منبری که در  وی. الله نوری خوش نیامد مثل شیخ فضل یانیسنتگرا ذاقمِ
جانب شیخ و حامیانش به بابی بودن یا  خواه داشت از مترقی و آزادی عقایدِکس مشروطیت، هر دورانِ در ۲۵.ت دادبه بهاءالله و پیروانش نسب

کس خواست حرف آزادی بزند و یا ۀ باب، هربعد از واقع» :نویسد ن باره میدر ای آبادی ی دولتیحی ،برای مثال .شد می ممتهّ ی بودنئبها
مصداق این  ۲۴«.م ساخته، نیست و نابودش ساختندباب متهّ ۀطریق د، او را به فساد عقیده و پیرویِستمکاران بکن انتقادی از ستمکاریِ

مشروطیت بست نشسته  آخوندی که در قم بر ضدِّ ۲۰۰است که به نمایندگی از  الله نوری شیخ فضل خودِ آبادی نقل قول زیر از لتعای دوادّ
 :منتشر ساخت بودند درلوایحی

 مِواعَ در ایران پیدا شده و مثل شیطان مشغول وسوسه و راهزنی و فریبندگی [ خواهان آزادی] ها اخیر از این ۀستهاست که دو د سال»
مختلف  فظاًاین دو فرقه لَ. طبیعیه ۀبابیه است و دیگری فرق ۀیکی فرق. هستند( تر از حیوانات نادان مردمِ) نعامن االَمِ لِّضَاَ
 یکی تغییر مذهب و دیگر تبدیل . عظیم است ها نسبت به مملکت در ایران دو امرِ آن ی صمیم متفق هستند و مقصدِ باًلُ و

  ۵۰«.سلطنت

خواهی  با مشروطه )naturalists( طبیعیون جنبش  از پایه گذاران فلسفی ر لتِتعالیم باب و امسال ُو الله به سازگاریِ در حقیقت اینجا شیخ فضل
 :دهد خواهان ادامه می مشروطه ائی بودنِمشروطه نیز شیخ بر مخالفت با مجلس و بابی و به مجلس  بعد از تشکیل . کند اعتراف می

معروف به بابی بودن بوده اند و کسانی که منکر  سابقاً ال مذهب از کسانی که  ال ابالی  القیدِ این مجلس، جماعتِ افتتاحِ از بدوِ»
اکثر مشتمل بر . ها پیدا شد ها و شبنامه دیگر روزنامه... اندچرخ افتاده شریعت و معتقد به طبیعت هستند، همه به حرکت آمده و به 

فاحشه  ۀو اشاع سکراتمُ ۀباحاِ از قبیل ...در احکام اسالم و اینکه باید در این شریعت تصرفات کرد عنتَ عالم واَ ءعلما بِِّسَ
مقدسه در ایجاد  دِشاهِ مَ زیاراتِ جوهِروزه خوانی و ُو هِجوُو و صرفِ ۵۲دوشیزگان نسوان و دبستانِ تربیتِ مدارس  ا و افتتاحِه هخان

 ۵۵«.فرنگ صنایعِ های آهن و در استجالبِ راهطریق و شوارع و در احداث  ۀتسوی کارخانجات و در

انتقاد  واهانکند و از مشروطه خ خانه یکی می فاحشه سیس أبا ت—یان مبتکر آن بودندئکه بها—را دخترانه مدارس  الله احداثِ اینجا شیخ فضل
روضه خوانی و زیارت اماکن مقدس اسالم را، یعنی آنچه را که تا آن زمان به جیب فراخ علمایی مثل او  پولخواهند  می» کند چرا که آنان می
 ۵۳«!رفت را خرج ایجاد کارخانجات و راه سازی در ایران کنند می

با  راها آن ۀه این بوده که بابیان و بهائیان را به حاشیه برانند و رابطنهضت باب و بهاءالله یکی از اهداف بزرگ روحانیت شیع از آغازِ
به توهین و  شانمنابرها از  ها و بهائی خواندن بابی( ها لعنتی) «العینمَ»و  «ضاله ۀفرق»با ین از همان ابتدا، ابنابر .های مردم قطع کنند توده

احمد کسروی و  از جمله ،مشروطیت ۀجستبر نویسانِ سفانه تاریخأولی مت .مه داردتا امروز نیز ادا ، امری کهتحقیر این دو گروه پرداختند

                                                           
 :انگلیسی اینجا. ۴۳آیۀ . کتاب اقدس. بهاءالله ۲۷

56.html-http://reference.bahai.org/en/t/b/GWB/gwb 
 .۲۲۹، ص ۵کواکب الدرّیه، جلد . عبدالحسین آیتی ۲۵
 .۹۳۵، ص ۹حیات یحیی، جلد . آبادی یحیی دولت ۲۴
 .۹۵۲تاریخ مشروطۀ ایران، ص . احمد کسروی ۵۰
مدارس »رجوع کنید به : سال قبل از آغاز جنبش مشروطیت افتتاح شد ششین  آن در شهر قزوین که اوّلدر ایران است  ها توسط بهائیاشاره به تأسیس مدارس  دختران  ۵۲

 از دکتر سلی شاهور؛ « فراموش شده
Forgotten Schools :International/dp/1845116836-Education-Schools-Forgotten-http://www.amazon.com/The  

 .۹۵۳کسروی، ص  ۵۵
 .۴۲، ص ۵رگ تاک، جلد . دالرام مشهوری ۵۳

http://reference.bahai.org/en/t/b/GWB/gwb-56.html
http://www.amazon.com/The-Forgotten-Schools-Education-International/dp/1845116836
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زاده و دیگری آخوند( االسالم ناظم) که یکی آخوند این سببِد به نگاری، شای صداقت، هنگام تاریخ رغم تالش در یکرمانی، علاالسالم ناظم
یان را خرده ئبها و ها، ها، ازلی نقش بابی .تاریخ را وارونه جلوه دادند شیعه داشتند، در نهایت مذهبی  تحصیالتِ هر دو و بود( کسروی)

در  الدین شاهالدوله و مظفرشیرالدوله، مُ امینسپهساالر، قاجار از جمله  طلبِ اصالح مقاماتِ  های برخی و در کوچک انگاشتن تالش گرفتند
 پرداختند و این دو را پیشوایانِ( بهبهانی و طباطبایی) قش دو سیددر عوض به بزرگ کردن ن .کوشیدندایرانیان و جنبش مشروطه  بیداریِ

به این دو نقل قول ازطباطبایی  ،برای مثال. خواستند حکومت اسالمی می ،هر دو در نهایت دانستند میاین که رغم  جنبش مشروطه کردند، علی
طباطبایی ده روز قبل از صدور فرمان مشروطیت مشهور ِ نطق  از مالتاین ج. شود تر روشنات او تا نیّ توجه کنید ،آورده االسالم ناظم که خودِ
 :است

ند و قابل مشروطیت و ا ران هنوز به این درجه تربیت نشدهیعنی مردم ای. خواهیم به این زودی مشروطه نمی. نیستیم طلب جمهوری»
  ۵«.باشند جمهوریت نمی

ما . یم که در آن مجلس، شاه و گدا در حدود قانون مساوی باشندخواه ما مجلسی می. خواهیم ما اجرای قانون اسالم را می»
  ۵«.تمام شد. عدالتخانه .مشروعه گوییم مجلس  ما می. گوییم مشروطه و جمهوری نمی

یق مشروطیت و وقتی که تربیت شدند، ال. تر است ی مردم ایران حکومت اسالمی مناسببرا که فعالً آن طباطبایی ۀاین دو گفت ۀعصار
 گلیس از حکومتِان ۀای به ملک در نامه سال قبل از آغاز انقالب مشروطه ۳۷حدود بهاءالله  ست کها این در حالی !ت خواهند شدجمهوری

مردم  حکومت به جمهورِدر ایران  بزودی دهد که می وعده نیز «کتاب اقدس»در  بهاءالله ها در همان سال  ۵.کرده بودپارلمانی تمجید 
  ۵۵.گوید پارلمانی سخن می از حکومتِ «همدنی ۀرسال»ای بنام  ، فرزندش عبدالبهاء در نوشتهعددو سال ب ۵۷.خواهد رسید

 ۀخواهان دیآزا تعالیمِ ثیرِأالبهاء و تاو با بهاءالله و عبد ۀسی سال یی م خان و نقش او در جنبش مشروطه زیاد سخن رفته ولی از آشنالکُاز مَ
 جزه ایران، بمردمی در  حکومتِ به همکاری برای استقرارِ بهاءالله ردن او ازدعوت ک م خان و دو بارلکُیان بر مَئبها

جهانگیر خان صور  بابیان بر ثیر گذاریِأمین و یا تلِِّکَتِالمُ کُلِمَ ی و بعد ازلی شدنئاز بها ۵۴.آید صحبتی به میان نمی معموالً معدودی،
ب مشروطیت سال قبل از انقال ۲۰او بیش از  حجابِ کشفِ تِو اهمیّ (العينقرة) طاهره از نقش. شود گفته نمیسخنی  اسرافیل هم عموماً

 شیفتگانِاز  و دوران مشروطیت ی ئبها دستِشاعر و نویسندۀ زبر ،(طایرهص به لِّ ختم) تهرانی آید، یا از عصمتِ کمتر صحبت به میان می
 زنانِ بیداریِمهمی در  نقش  «ایران نو» سوسیال دموکراتِ ۀنشریدر  «خانم دانشمند ۀالیح» زیر نام مستعارِ طایره مقاالت متعدد. العينقرة

 ۳۰.در دوران مشروطیت داشتزنان  خواهی  برابری ایران و جنبش 

                                                           
 .۳۷۵تاریخ بیداری ایرانیان، ص . االسالم کرمانی ناظم  ۵
 .۳۵۲همانجا، ص   ۵

    html-http://reference.bahai.org/en/t/b/SLH/slh.8  :انگلیسی اینجا. ۲۲، ص ۲آثار قلم اعلی، جلد . بهاءالله ۵ 
ویلهلم اوّل امپراتور ، امپراتور فرانسه رهبران سیاسی و مذهبی زمان خود فرستاد، من جمله ناپلئون سوّم  دیگر برای( نامه)بهاءالله چندین لوح   عالوه بر ملکه ویکتوریا،

 ۀادار در رهبران این روش  در اساسی راتییتغ برای خواست و خود تعالیم و رسالت اعالن ها پیام این ارسالِ از وی هدف. ، و پاپ نهمفرانتس یوزف امپراتور اتریش، لمانآ
  :رجوع کنید به. بود ها آن نفوذِ تحتِ مناطق  در مذهبی و سیاسی امورِ

Bahá’u’lláh. The Proclamation of Bahá’u’lláh to the Kings and Leaders of the World. Haifa: Bahá'í World Centre, 1972. 
 .۲۵رجوع کنید به پانویس  ۵۷

 ۵۵ R/R/madan/madani.htm-net.org/~bahai/areprint/ab/M-http://www.h 
برای اطالعات بیشتر، رجوع کنید . ۹۹۳، همانجا، ص ۹۲۲، ادوارد برون، دکتر بهرام مقدادی، صفحه (از صفویه تا عصر حاضر) تاریخ ادبیات ایران ببینیدای مثال بر ۵۴

 .۲۹۵-۲۹۳، صص ۵و نیز به رگ تاک جلد  ۲۹۵به تورج امینی، رستاخیز پنهان، ص 
۳۰  Janet Afary. The Iranian Constitutional Revolution, 1906-1911: Grassroots Democracy, Social Democracy, and the Origins of Feminism. 

New York: Columbia University Press, 1996, pp. 197-199. 

http://reference.bahai.org/en/t/b/SLH/slh-8.html
http://www.h-net.org/~bahai/areprint/ab/M-R/R/madan/madani.htm
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مورگان شوستر، بانکدار مشهور آمریکائی هم از کسی پوشیده  اهمیّتِ
اقتصادِ در هم ریختۀ  ایران برای سامان دادنِ او به دعوتِ. نیست

ولی کمتر به نقش . دار دولت منسوب شد تِ خزانهکشور به سِمَ
که -کاردار سفارت ایران در واشنگتن  (الدوله نبیل) علیقلی خان

الدوله بود که به  نبیل. شود اشاره می -یک بهائی شناخته شده بود
تشویق عبدالبهاء سرانجام شوستر را یافت و دولت قاجار را تشویق به 

الدوله اشاره  نبیل کتابش به نقش  مۀشوستر در مقدِّ . استخدام وی کرد
  ۳۲.کند می

، و ازلیان، بابیانمعاصر در حق  نگاریِ تاریخ که در امرِ خالصه آن
. قاجار کُلِّاً رعایتِ انصاف نشده است بهائیان و برخی از مُصلحین 
 نه فقط منجر به قتل ها و بهائیان  بابی در عوض، جنبش سرکوبِ

ان را هدف ش  ها و مقدسات بلکه آنهزاران هزار بیگناه گردیده، 
اند و حقِّ هر گونه دفاع در  توهین و افترا قرار داده مختلفِ انواعِ

اخیر نیز  در دورانِ ۳۵.اند هها گرفت از آنرا شان  داخل مرز و بوم
در داخل  ای رسانه یها دروغ ۀ دفاع در مقابل ان اجازهیچگاه به بهائی

 در نه ها، و طبیعتاً جار، نه پهلوینه در عصر قا است؛ نشدهایران داده 
اساس  های بی تهمت، ۲۴۷۴ سال پس از انقالب. جمهوری اسالمی
 ۲۲نژاد ِاز مونا محمود. ه استبه اوج خود رسید در مورد بهائیان

که  ،ساله ۵۲ الوهاب منشادیِگرفته تا عبد بهائی دیگرِ  ه زنِساله و نُ
 ،خارج نشده بود (نزدیک یزد) منشادروستای در طول حیاتش از 

بیش از  ۳۳!اعدام شدند «جاسوسی برای اسرائیل»به جرم همگی 
ایران  ۀجامع گانِ ها از نخبه که بسیاری از آن—رابهائی  ۵۵۰

 ای عادالنه ۀمحاکم مه پسند یاحکَ مَ سندِبدون هیچ —ودندب
 .به قتل رساندندتمام  رحمی  بی با

 
  در حضور عبدالبهاء فلورانس برید یكاییشالدوله و همسر آمر نبیل

 (بود ها بین یک ایرانی و یک آمریکایی ازدواج این دو از جمله اوّلین ازدواج)
 

 

همگی در ۰۸۹۱ سال درساله که  ۰۱جمله مونا محمودنژاد   ازبهائی  زن  ۰۱ 
  شدند در شیراز اعدام یک شب

 
 

 خاتمه

وارد آمده از حوزۀ این  بابی و بهائی  ر هموطنانبسال  ۲۲۰بیش از بهائیت در طول نام مبارزه با بابییت و ه بهایی که  ستم تاریخی  جزئیاتِ
به شان  یکی از پیروانعلیه  جنایت امل وع فقط یک باراین ادیان  در تاریخِ اگرچه باور کردنش مشکل است، ولیاما  .مقاله خارج است

سریع آئین  رشدِ. اتفاق افتاد روسیه آبادِ عشق در شهرِ( ۲۵۵۴پتامبر س ۵) ۲۵۲۵شهریور  ۲۷آن نیز در  .اند کشیده و محکوم شدهدادگاه 
 ساله ۷۰ۀ شناخته شد کُشتن یک بهائی  داوطلب  ،در نتیجه، دو مسلمان متعصب. به وحشت انداخت را مسلمانان شیعه ،قدر آن مناطبهائی 

سپس بدون  .به قتل رساندندضربۀ خنجر  ۷۵با آباد  عشق وغِشل در یک خیابانِروشن  در روزِد، و او را حاجی محمد رضا اصفهانی شدننام ب
چکید  هایی که از خنجرشان می خون ن مشغولِ لیسیدنِقاتال ،شاهدان، هنگام دستگیری ناباوریِ در میانِ .مقاومت خود را تسلیم پلیس کردند

                                                           
۳۲  W. Morgan Shuster. The Strangling of Persia. London, Leipsic: Unwin, 1912, p. 4. 

http://amzn.to/NjT7BN 
 :باشند ها می برای مثال، مراجعه کنید به این دو وبسایت که حاوی انتشارات عدیده بر علیه باب و بهاءالله و پیروان آن ۳۵

http://bahaeyat.persianblog.ir/page/estemar 
http://bahaibooks.blogfa.com/ 

 
  
 http://scr.bi/NjV29o 

http://amzn.to/NjT7BN
http://bahaeyat.persianblog.ir/page/estemar
http://bahaibooks.blogfa.com/
http://scr.bi/NjV29o
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را به شهادت دادند هر دو ن قاتالعینی که علیه  ودِشهبا حضور  ،در یک دادگاه ،دید دولت روسیه که امنیت منطقه را در خطر می  ۳.بودند
دولت روسیه را  موفق نشدند تصمیمِها  آننهایت،  در ،ولی شیعه در ایران را به شدِّت خشمگین کرد روحانیتِ  ،این حکم .اعدام محکوم کرد

رفته تقاضای  ژنرال کُمارُف )Transcaspia( ماوراء خزر حاکمِ  نزدبهائیان کمال ناباوری،  راعدام، د اجرای حکمِاما قبل از  .عوض کنند
و یا امکان عفو ، الکساندر سوّم، تِزارِ روسیهبا رضایت تنها گفت  ثیر قرار گرفته بودبسیار تحت تأ که مزبور ژنرالِ !نمودندن قاتالبرای عفو 

تخفیف  هن با یک درجقاتالفقط حاضر شد  ولیموافقت کرد ست بهائیان ابا در خوسرانجام، تِزار  .وجود داشت محکومان مجازاتِ کاهش 
 . ندبه سیبری تبعید شو

 ها آنشمار علیه  بی جنایاتِ و عاملین  انواع ظلم و ستم باشد تحتِ (۲۵۵۴تا  ۲۵۹۹از ) سال ۹۲نزدیک به ای  جامعهتوجه کنید که 
ها عدالت را رعایت  در حقِّ آنخ یاوّلین بار در تاربرای شان  دین خارج از زادگاهِحکومتی  ،سرانجام، در یک مورد. مجازات نشوند هیچگاه

برای نجاتِ خود کنند و  گذشت میبهائیان حتِّی در این یک مورد هم  اما .کند محکوم میعمد  قتل جرم به را  «رخونخوا»دو قاتل  و  کند می
 :ستا اندنیخونیز پیروانش  نسبت به این اقدامِبهاءالله  عکس العمل  .کنند دو قاتل اقدام می جانِ

چه که مشاهده شد نصائح و مواعظ تأثير  ،مشغول [خداوند] اَنام کر و حمدِ مالکِدر ليالی و ايّام به شُ [بهاءالله] اين مظلوم »
م است و آن عالَ چشمِ روشنی  به درجۀ قبول فائز؛ چه که ظاهر شد آنچه که سببِ [بهائیان] نموده و اخالق و اطوارِ اين حزب

کردار گيتی را روشن  خيار به روشنی اميد آنکه اَ. گفتار است نيکْ گواهِ راستی  کردارِ. ن از دشمنان نزد اُمرا بودهدوستا شفاعتِ
  ۳«.نمايند

لله بهاءا. ند قابل تَعمُّق استاها مرتکب شده  علیه آن آئیناین  در طولِ تاریخِ شان پیروانش با آنچه که دشمنان ۀ رفتارِ بهاءالله ومقایسدر اینجا 
بهائیان  با شیطانی نشان دادنِ ها آن دشمنانِ ولی .داند می جهان روشنی  بِبس و انسانیتاوج حکومت را  عوامل  نزدِن از قاتالشفاعت بهائیان 

 هم زیادی تا حدِّو نهادینه کنند  ایرانی در روح و روانِ را ءاللهبها پیروانِتنفر از ند اه سعی کردهمیشه  ،شان  نیمه انسان تنزل دادن درجۀو به 
 اخیراً هالبتِّ. بهائی ستیزان انزجارِ این تنفر است و ریشه کن کردنِ تزویرِهای سرا پا  زمینه امروز ما درکِ کارزارِ ،بنابراین  ۳.نداموفق شده 

بیشتری  ان غیر بهائی آنست که هموطن وقتِولی  ۳۷.اند خود کردهجامعۀ ق انسانی حقو از دفاع وارج از کشور سعی در روشنگری یان در خئبها
 ،فارغ از هر گونه عقیده و باوری ،ایرانی دیدگانِ ستم ۀ تمامی حق عدالتی بپیوندند تا در کنار هم برای حقوقِ به این کارزار علیه ظلم و بی

ساکت و به  ائی، یک بهائی به ۀنمون شهروندِ ،فعلی ایران برای مثال، نزد حاکمانِ الَاِ وَ .های ظالمانه نشویم خواسته تالش کنیم و تسلیمِ
اگر . حیات دارد اسالمی حقِّ کر کند که در ایرانِصامت بنشیند، لب فرو بندد و شُ  اش پایمال شده حقوقِ است که در مقابل  ای خزیده  گوشه
به نظام مقدس جمهوری  توهین» «تبلیغ علیه نظام» «اقدام علیه امنیت ملی»اتهامات از قبیل  انواعِ ۀآماد باید ،بلند شود شضاعترا صدای
ندای  ،خوشبختانه در چند سال اخیر. باشد و غیره «و صهیونیزم بین الملل جاسوس اسرائیل»هایی مثل  و یا بر چسب «اسالمی
گاهی  شده و این اتفاقِبلند  هم مان یئغیر بها بسیاری از هموطنانِ خواهی  عدالت ش از بی ثیرِأتحت ت بزرگی از ایرانیان که بخش   نیک در آ

 ۀدو نمون. شد، اثرات مثبتی گذارده بیدار می وجودشان ی احساس تنفر درئی از شنیدن نام بهایان، حتِّئعلیه بها ءسو تبلیغاتِ یک و نیم قرن
 سازِستندتوسط مُ «تابوی ایرانی» ستندِبیضایی و خسرو شمیرانی و تولید مُنیلوفر  به همتِ «یمینما شرمگ» ۀها، انتشار نام این فعالیت بارزِ

 .ایرانیان ۀسر بلندی ایران و هم آزادی و فزونی این اقدامات وبه امید ا. زاده است برجسته رضا عالمه

                                                           
۳   Edward Granville Browne.    ra eller’s  arra  e  Wri en to illustrate the e isode of the  á . Cambridge University Press, 1891, pp. 411-

412. 
 .۵۴۳ -۵۴۹، صص ۲۴۵۰قاهره، مصر، . مجموعۀ الواحِ مبارکه. بهاءالله  ۳
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