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  شود اين کتاب با اجازۀ رسمى ناشر اصلى به فارسى ترجمه و منتشر  مى
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 :از اين مجموعه منتشر شده است

  صد و شصت سال مبارزه با آيين بهائى
   دينى ايران در دوران معاصر–اى از تاريخى اجتماعى  گوشه
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  نويسندگان

  

مقاالت او در . امريکاست] Pace[استاد حقوق بشر در دانشگاه پيس  رضا ،افشارى
  : بسيارى از نشريات پژوهشى انتشار يافته از جمله

International Journal of Middle East Studies (IJMES) and Human Rights 
Quarterly.  

ى  در زمينه) ۲۰۰۱هار  ب–زمستان  (ايران نامهى  ى مجله  ويژه ىوى سردبير ميهمان شماره
و در همان سال کتاب )  همراه با ژانت آفارى(هاى دينى ايران بود  نقض حقوق اقليت
 :زير را منتشر ساخت

 Human Rights in Iran: The Abuse of Cultural Relativism (University of 
Pennsylvania Press, 2001). 

  .باشد نيز مى  Human Rights Quarterlyى  دکتر افشارى سردبير مجله

از . امريکاست] Yale[استاد تاريخ معاصر خاورميانه در دانشگاه ييل امانت، عباس 
 :هاى زير را نام برد توان کتاب جمله آثار او مى

Pivot of the Universe: Nasir al-Din Shah Qajar and the Iranian Monarchy 
(I.B. Tauris, 1997), Resurrection and Renewal: The Making of the Babi 
Movement in Iran (Cornell University Press, 1989), Imaging the End: 
Visions of Apocalypse from Ancient Middle East to Modern America (ed.) 
(I. B. Tauris, 2002), Crowning Anguish: Memories of Taj al-Saltana from 
the Harem to Modernity  (Mage, 1993). 

 :شود و دو کتاب زير که بزودى منتشر مى
In Search of Modern Iran: Authority, Identity and Nationhood (Yale  
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۱۲

University Press), Táhira Qurrat al-‘Ayn (Oneworld). 
 از دانشگاه کاليفرنيا ۲۰۰۶ تاريخ در سال ى دکتراى خود را در رشتهامانت، مهرداد 
 :آثار او. دريافت داشت

Jewish Identities in Iran: Resistance and Conversion to Islam and the 
Baha'i Faith, I. B. Tauris, 2011. 
‘Prelude and Exile: Nationalism and Social Change in Contemporary Iran’ 
in R. Kelly (ed.) Irangeles: Iranians in Los Angeles (University of 
California Press, 1998), ‘Iran Under the Late Qajars, 1948-1922’ (co-
author) Cambridge History of Iran, vol. VII Cambridge University Press, 
1991). 

  Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic Worldچنين مقاالتى در وى هم
 .دارد

هاى عربى و فارسى از انستيتوى   زبانى التحصيل رشته فارغبروکشا، دومينيک پرويز  
  استاد زبان و ادبيات فارسى در دانشگاه منچسترى و. مطالعات شرقى دانشگاه اکسفورد

 داراى  دکتر بروکشا. آکسفورد و مک گيل استهاى  تدريس در دانشگاهى با سابقه
ه به چاپ رسيدمجالت علمى در که ى ادبيات فارسى است  در زمينه ى متعددمقاالت

 Journal of the British ى ايرانشناسى بريتانيا مؤسسه انجمن ى است از جمله مجله
Institute of  Persian Studiesى   نيز عضو هيات تحريريهىو. ى ايرانيکا  و دانشنامه

  : از ديگر آثار وى. باشد  مىIranian Studies مطالعات ايرانى ى مجله
Forugh Farrokhzad, Poet of Modern Iran: Iconic Woman and Feminine 
Pioneer of New Persian Poetry (with Nasrin Rahimieh, I B Tauris, 2010) 

  .  منتشر خواهد شد۲۰۱۲کتاب زير که در سال و  
Hafiz and His Contemporaries: a study of fourteenth century Persian love 
poetry, I. B. Tauris 2012.  

 استاد تاريخ و تمدن خاور ميانه و خاور نزديک در دانشگاه تورنتو و ى، محمدتوکلى طرق
 به ۲۰۰۲از سال . ساگا است  ميسى-استاد بخش مطالعات تاريخى در دانشگاه تورنتو

 Comparative Studies of South Asia, Africa and Middle ى اين سو سردبير مجله
East    باشد  مىران نامهايى   سردبير مجله۲۰۰۹و از سال  

  :نشريات او از جمله شامل آثار زير است
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Refashioning Iran: Orientalism, Occidentalism and Nationalist 
Historiography (Palgrave, 2001) and Tajaddud-i búmí (vernacular 
modernity) (2003). 

 :برخى از مقاالت او عبارت است از
‘The Homeless texts of Persianate Modernity’ in Iran-Between Tradition 
and Modernity (Lexington Books, 2004); and ‘From Patriotism to 
Matriotism: A Troplogical Study of Iranian Nationalism, 1870-1909’, in 
IJMES. (2002). 

ى تخّصصى   و رشتهاستاد علوم سياسى در دانشگاه کاليفرنياى جنوبىساناساريان، اليز 
 جهانى، خاورميانه و ى هاى تطبيقى قومى، زنان در توسعه او مسايلى چون سياست

 :از جمله انتشارات او. باشد هاى تطبيقى مى سياست
Religious Minorities in Iran (Cambridge University Press 2000) and The 
Women’s Rights Movements in Iran: Mutiny, Appeasement, and 
Repression from 1900 to Khomeini  (Praeger, 1982).   

 :وى داراى مقاالتى در نشريات زير است
Holocaust and Genocide Studies Journal, Diaspora, Journal of Developing 
Societies and the Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic World. 

المللى و تاريخ در دانشگاه بستن امريکا با  استاد روابط بينديار شهابى، هوشنگ اسفن
هاى   کتاب از جمله آثار وى. هاى هاروارد و کاليفرنيا است  تدريس در دانشگاهى سابقه

 :توان نام برد زير را مى
Iranian Politics and Religious Modernism: the liberation movement of Iran 
under the Shah and Khomeini (Cornell University Press, 1990), Distant 
Relations: Iran and Lebanon in the last 500 years (I.B. Tauris, 2006), and 
co-editor of Sultanistic Regimes (John Hopkins University Press, 1998). 

 :در وى داراى مقاالت متعددى در نشريات علمى است از جمله
Aus Politik und Zeitgeschitche, Deadalus, Diplomacy and Statecraft, 
Government and Opposition, International Journal of the History of Sport, 
IJMES, Iranian Studies and Political Sciences Quarterly. 
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۱۴

 ى ى مقاله يکى از دو نويسندهکاويان  زاده ميالنى، صادق
‘The History and Provenance of an Early Manuscript of the Nuqtat al-káf 
(1851-52),’ Iranian Studies (2004)  

 ايران  وى بنيانگذار و دبير سايت گفتمان. ست ايرانيکاى هدانشنامو نيز داراى مقاالتى در 
  :گيرد  هفتگى در اينترنت قرار مىى است که به صورت نشريه

 www.gofteman-iran-org 

 دانشگاه اکسفورد و داراى مقاالت فراوان در پزشکى در استاد بخش روانفاضل، سينا 
توان   مطالعات او در رابطه با آيين بهائى مىى در زمينه. صى خويش است تحّص ى رشته

  :آثار زير را نام برد
Search for Values: Ethics in Baha’i Thought (co-editor) (Kalimat 2004); 
Reason and Revelation: New Directions in Baha’i Thought (Kalimat, 
2002);  (Founder and co-editor) Baha’i Studies Review (1990-2002). 

 پزشکى کالج سلطنتى لندن و استاد سابق همان ى  استاد افتخارى دانشکدهمينو فؤادى،
 و نيز نشريات نشنامۀ ايرانيکادامقاالت او در . خون شناسى استى  دانشگاه در رشته

، به قلم حسن تاريخ ديانت بهائى در خراسانوى ويراستار کتاب . بهائى منتشر شده است
سواى آن مقاالتى در نشريات علمى پزشکى ). ۲۰۰۹عصر جديد (فؤادى بشرويى است 

  . منتشر نموده است  Nature, Journal of American Medical Associationاز جمله 

ى اديان بابى و بهائى و   پژوهشگر مستقل با عالقه به تحقيقات در حوزهموژان منمؤ
  :آثار وى از جمله عبارت است از. مذهب شيعه است

An Introduction to Shi‘i Islam (Yale University Press 1985); The Babi and 
Baha’i Faiths 1844-1944: Some Contemporary Western Accounts (George 
Ronald, 1982); Selections from the Writings of Edward G. Browne on the 
Babi and Baha’i Religions (ed.) (George Ronald, 1987) and The 
Phenomenon of Religion (Oneworld, 1999).  

  در نشريات زير داراى مقاالتىموژان مؤمن عضو انجمن پادشاهى جغرافيايى انگليس و 
  :است

Encyclopaedia Iranica; Oxford Encyclopaedia of the Modern Islamic 
World; IJMES, Iran;  Iranian Studies and Religion.  
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برخى از  هاى باستانى ايران در دانشگاه کپنهاگ و زبان  وادياناستاد وهمن، فريدون 

فرهنگ مردم  ،)۱۹۶۹ن بنياد فرهنگ ايرا (ديانت زردشتى: تاليفاتش بشرح زير است
بنياد فرهنگ ايران  (ى ارتاى ويراز نامک نامه واژه ،)۱۹۷۴بنياد فرهنگ ايران  (کرمان
چنين  وى هم). ۲۰۱۰باران، سوئد  (صد و شصت سال مبارزه با آيين بهائى، )۱۹۷۷

) ۱۳۷۸، بهار ۲، شمارۀ ۱۷سال (يادنامۀ احمد تفضلى ، ايران نامهسردبير ميهمان مجلۀ 
ايران ، ايران شناسى، راهنماى کتاب، سخن، فرهنگ ايران زمينصاحب مقاالتى در و 

  :هاى ديگر برخى آثار او به زبان.  استنامه
Ardá Wiráz Námag, the Iranian Divina Commedia (Curzon Press, London 
1986); Dansk-Persisk Ordbog (Denmark 1986); Acta Iranica, vol. XII, (co-
editor) (E. J. Brill, Leiden 1988); Persisk-Dansk Ordbog (co-author), 
(Denmark 1998); The West Iranian Dialects (vols. 1-4)  co-author, (Royal 
Academy of Sciences, Denmark 1991-1996); Religious Texts in Iranian 
Languages (co-editor) (Royal Academy of Sciences, Denmark 2004). And 
articles in: Illustreret Religionshistorie (Copenhagen (1968); Theologische 
Realenzyklopädie (Walter de Gruyter, Berlin 1980); Encyclopaedia Iranica. 
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  ى نشر انگليسى ّدمهمق

  
  از بقاياى جنبش بابى۱۸۷۰ و ۱۸۶۰هاى  ن در دهه ايرابهائىى  جامعه

، به طرز ۱۹۲۰ى   از اواخر قرن نوزدهم  تا دهه و وسعت و تنّوع آنبرخاست

از . دانستسهيم  توان چند عامل را مىدر رشد اين جامعه . چشمگيرى افزايش يافت

ن، ميرزا حسين على ييآاين  بنيانگزار وبا پيامبر بهائيان مکاتبه و تماس شخصى جمله 

پسر ارشد و جانشين او، ميرزا عبّاس نيز با و ) ۱۸۱۷ -۱۸۹۲ (، ملقب به بهاءاهللنورى

ان ايران بهائي عامل تشويق ها اين تماس. )۱۸۴۴ -۱۹۲۱ (ب به عبدالبهاء، ملقّ ىنور

  .هاى اين جامعه بود فعاليّتدر هنگى آهمايجاد و 

 بهائى با تعداد زيادى از زائرين گفتگوهايشدر در هزاران نامه، و نيز  بهاءاهلل

پيروان  شتافتند، او مىمالقات به  ا و عکّ ، ادرنهبولتان، اس در تبعيد بغدادايرانى که

 در بهائىبه وحدت، پايدارى به اصول اخالقى و ترويج ديانت خود را در ايران 

پس   کهگويد، اکثر بابيانى ىم اسميتهمان طور که  .داخل و خارج از ايران فراخواند

 در سال ب به باب، در تبريز، ملقّ  پيامبر خود، سيّد على محّمد شيرازىتيرباران از

 . شدندبهائىدر بردند، ه  جان سالم ب، از کشتارهاى حکومت قاجار۱۸۵۰

هايى  آموزه همراه با ، ارتباط کارآمد، و پرجاذبه از رهبرى ماهرانهاى جموعهم«

  . )Smith 1987: 88( » جذب کرد بابيان را به سوى بهاءاهللشايسته، امروزين و

ى  امعهل از بقاياى جن در اواخر قرن نوزدهم، فقط متشکّ  ايرابهائىى   جامعهماا

  نموده  کشور سفربهائى پيروانش را تشويق کرد که به نقاط فاقد بهاءاهلل. بابى نبود

 از عقايداى  با مجموعهبهائىآيين .  کنندتأسيسى جديدى را جوامع محلّ 
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، پر غين پر شور تعداد زيادى از مبلّ  کوششاخود و بى   موعودباورانه و تجّددگرايانه

ان به نحوى چشمگير بهائي رشد کرد و تعداد ، در طول حيات بهاءاهللفرهيخته و جاذبه

در سال . استبر اين رشد گواهى مسافرين خارجى هاى  گزارش. يافت افزايش

  ازاى به ادوارد براون ى ساکن ايران، در نامهي، يک ديپلمات بريتانيا۱۸۸۹

، شدند سخن گفت و لرد کرزن  مىبهائىتعاليم  کسانى که جذب » وسيعهاى توده«

ى با آهنگ کنونى گر اگر بابى«زنى کرد که  برد گمانه که در همان ايّام در ايران بسر مى

 »بگيردرسد که جاى اسالم را در ايران  مىبه رشد خود ادامه دهد، احتماًال زمانى فرا 

(Browne 1918: 203; Curzon 1892: 503).     

ن به طور مداوم رشد کرد، و تا اواخر قرن  ايرابهائىى  جامعه ۱۹۲۰ى  تا دهه

ان به بعضى اقدامات آموزشى و بهداشتى روى آورده بهائياوايل قرن بيستم، / نوزدهم

اين جامعه بوده ى  ى توسعه ها به ادامه ينى آنب بودند که حاکى از اعتماد و خوش

 وجود داشته، بهائى حّد اقل صد هزار ۱۸۸۰ى  اند که در دهه تخمين زده. است

ست  ارفته  ميليون نفرى ايران آن زمان به شمار مى۸ تا ۵ى   در صد از جامعه۲ تا ۱که

)Smith 1984 .( 

تر  کمان به تدريج بهائيت جمعيّت نسب۱۹۷۹با آغاز قرن بيستم و به ويژه پس از 

تر از ميانگين جامعه بود و بسيارى از  نييان پابهائيد در ميان چه که نرخ تولّ شد، 

  با وجود ۱.به غرب مهاجرت کردندحکومت اسالمى ان براى فرار از آزار و اذيّت بهائي

برند که   در ايران بسر مىبهائى ۳۰۰۰۰۰زنند که امروز حّد اقل  اين، تخمين مى

  . کّل کشور است از جمعيّت نيم در صدمعادل حدود 

ى مطالعاتى در خصوص   ارائه سواىهدف ما از انتشار اين مجموعه مقاالت،

در  که هم استى ي پر کردن خالٔ ،ن ايرابهائىى  ى اجتماعى و تاريخى جامعه توسعه

 ،ى ايران مدرن به طور عام ، و هم در مطالعهبهائى آيين مورد در مطالعات علمى

 انجام ى تاريخ جنبش بابى  که در زمينههاى پر اهميتى پژوهشبر خالف . جود داردو

ان ايران به طرز بهائيانگليسى در خصوص تاريخ به زبان  ميزان تحقيقات ۲شده

مطالعه را مورد ن  ايرابهائىى  جامعه  کهبهائىتعداد کتا و  استمحدود چشمگيرى

مطالعاتى : در ايران”  توان به از ميان اين آثار مى.  بسيار اندک استقرار داده باشد



  

  

  

  ى نشر انگليسى مقّدمه

 

۱۸

   :“بهائىدر تاريخ بابى و 

 In Iran: Studies in Babi and Baha’i  History (Smith 1986)۳ کتاب  فصول بعضى

مقاالت و  Modernity and the Millennium (Cole 1988) :“ تجّدد و هزاره”

ى اين آثار هم به ندرت به ولى حتّ . ها و نشريّات اشاره کرد اى در ديگر کتاب  راکندهپ

   ۴.اند ن در قرن بيستم پرداخته ايرابهائىى  ى جامعه توسعه

گر چه .  استبهائىنخستين آنها گروش به آيين .  مضمون عام داردسهد اين مجلّ 

 ولى شمار زيادى از يهوديان و زرتشتيان شتند دااى شيعى  يشينهان ايرانى پبهائياکثر 

ى نگرانى روحانيّون اين اديان و شگفتى   که مايه- گرويدندبهائىايرانى هم به آيين 

 و  هاى غير مسلمان آزار ديده  اين که ايرانيانى از ميان اين اقليّت . خارجى شدناظران

گروند در خور ب جديدى برخاسته از تشيّع موعودباورانه به دينبه طور ارادى  کهن،

 در معرض آزار و اذيّتى به مراتب  دين جديد آنکه به ويژهى جّدى است مطالعه

 با ، مهرداد امانتبهائىدر بررسى گروش يهوديان ايرانى به ديانت .  نيز باشدشديدتر

دهد که در اين فرايند عوامل اجتماعى، و نه  ى شواهد تاريخى جديد نشان مى ارائه

 و ارجاع خاّص به کاشانبا افزون بر اين، امانت، . اند داشتهصرفًا دينى، نقش 

ها  ى اين نودينىي، براى نخستين بار، نظرى اجمالى به پراکندگى جغرافياهمدان

 براى زرتشتيان را بررسى بهائى، داليل جذابيّت تعاليم فريدون وهمن. اندازد مى

 اين تعاليم رهيافت نوينى به “ايرانيِّت ”ى دليل در خصوص اهميّت  کند و با اقامه مى

 از داليل اين ۵.، بسيار کمتر بودبهائىگروش مسيحيان ايران به آيين . اين مسأله دارد

 در مقايسه با يهوديان و ،ها  بيشتر آن“ فرهنگى-عى اجتمايىجدا”توان به  مىامر 

 Maneck (اشاره کردنااميدى و سر خوردگى در ميان آنان ، و کمتر بودن تشتيانردز

هم به  ها و صوفيان اللهى ها، نظير على  شمار اندکى از اعضاى ديگر گروه.)1990

 .  گرويدندبهائىن ييآ

فرهنگى و اجتماعى  در زندگى بهائىى  مين مضمون اين مجلّد، سهم جامعهدوّ 

، نقش اى داشتند و دومينيک پرويز بروکشا زنان در اين امر نقش برجسته .است کشور

ى   عرصهبه آنان در بسيج ،ائىبه زنان شمارى ازبا را   و عبدالبهاءمکاتبات بهاءاهلل

ى ايران به طور   و هم در جامعهبهائىى   هم در داخل جامعه- هاى اجتماعى فعاليّت
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براى (اند   موضوع تحقيق بوده نيزيش از اينپ ، ايرانبهائىزنان . کند  بررسى مى-ىکلّ 

هاى   نامه متون ولى اين نخستين تحليل دقيق )Momen 2005; Cole 1998مثال 

مضمون، مقاالت همين ذيل . است بهائى زنان افراد معيّنى ازءاهلل و عبدالبهاء به بها

ان بهائيکه به اقدامات آموزشى و اصالحات بهداشتى در اين مجلّد ديگرى 

اهميّت تعليم و يکى هم  بهائىاز مضامين مّهم آثار . پردازد مى اند پيشاهنگ آن بوده

 مدارس زيادى در سراسر ۱۹۳۰ تا ۱۸۹۰اى ه ى سال ان در فاصلهبهائي. تربيت است

در اين  . کردندتأسيسهاى دور افتاده،  هاى بزرگ و هم در روستا  هم در شهر،ايران

 و دارد براى نخستين بار فهرست جامعى از اين مدارس را ارائه مى مجلّد موژان مؤمن

 مدارس دولتى را  مؤمن اين ابتکاراتبه نظر. پردازد اقدامات ابتکارى آنها مىبه بيان 

ها را دختران و  که شاگردان آن( اين مدارس تقريبا تمامى. تحت تأثير قرار دادنيز 

 دولت دستور به ۱۹۳۴در سال ) دادند پسران از تمامى اديان و اقوام تشکيل مى

پردازند و در  ان مىبهائي اصالحات بهداشتى  به و مينو فؤادىسينا فاضل. تعطيل شد

ها، تا  ان، از نصب دوش در گرمابهبهائي نويناى از اقدامات   باب طيف گسترده

صالحات بهداشتى و  ا.گويند هاى مجّهز به بخش زنان سخن مى  بيمارستانتأسيس

 اشتى بهدهاى  زمينه آنانى که درآموزشى ارتباط متقابل چشمگيرى دارند و بسيارى از 

در . کردند  نيز خدمت مى نمودندتأسيسان بهائيکه  ى در مدارسنقش کليدى داشتند

 و اقدامات برخى از بهائىى  ى تأثير انديشه ميالنزاده  صادقهمين بخش، کاويان

از هنگامى . کند  را بررسى مى۱۹۰۶-۱۹۱۱ هاى ى سال ان بر انقالب مشروطهبهائي

ان بهائيى نقش  هاى زيادى در باره زنى   در اين خصوص قلم زد گمانهبراونادوارد که 

 پيش از  کهبهائى متون با پرداختن به برخىميالنى  .وجود داشته استدر مشروطيت 

 بهائىى   جامعهى چند جانبه بر رويکرد ، گران نبوده اين چندان مورد توّجه پژوهش

ى که فقط قين محقّ  و به اين ترتيب نظرياتکند  تأکيد مىن به انقالب مشروطهايرا

اند  بحث کردهدر اوايل قرن بيستم  به انقالب مشروطه را نسبت بهائى يک ديدگاه

يران، که در ى ا ان به جامعهبهائيديگر خدمات قابل توّجه . دهد مورد چالش قرار مى

هاى هنرى و ادبى،  عبارتند از فعاليّت ايم اين مجلّد فرصت پرداختن به آنها را نداشته

  .ت و صنعتتجار ابتکارى در هاى آورى  و روى۶اصالحات زراعى
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ان بهائيزار و اذيّت که در مقاالت متعدد بررسى شده آسّومين مضمون اين کتاب 

خطر ” )New York Review of  Books )۱۹۸۲اى در  مقاله بر اساس. است

 خطرى که از ابتداى پيدايش اين آيين، “کند ان ايران را تهديد مىبهائيکشى  نسل

 توّجه سرکوب اين آزار و  آنکهبا .)Kazemzadeh 1982: 43(پيوسته وجود داشته است 

ى مطالعات ايرانى   فقط معدودى از دانشوران حوزه۷هاى غربى را جلب کرده رسانه

در اين بخش از کتاب مقاالتى به قلم پنج . اند  قلم زدهآنات ييب تاريخ يا جزدر با

 اوضاع  اليز ساناساريان:ى درج شده استشناسى مطالعات ايران ى برجسته چهره

 رسميّت شناخته به”هاى دينى  ن را با ديگر اقليت ايرابهائىى  آميز جامعه مخاطره

هاى  ت به ريشهعبّاس امان. کند  ايران مقايسه مى“به رسميّت شناخته نشده” و “شده

ى  پيچيدهو مشترک موارد پردازد و  ان در ايران مىبهائيتاريخى آزار و اذيّت بابيان و 

قرار   بررسىمورد در اين حمالت  رااوباش روحانيان، حکومت، و ع متضادّ فمنا

 ستيزى بهائىى و ي به جدايى ناپذيرى جنبش اسالم گرامحّمد توکلى طرقى .دهد مى

ها و  گرا را در شهرستان هاى اسالم  و فعاليّت شديد گروهورزد در ايران تأکيد مى

 گرويده بودند بهائىآيين ها به  هايى که شمار قابل توّجهى از ساکنين بومى آن روستا

، به ويژه در ستيزى سکوالر بهائىى   به پديدههوشنگ اسفنديار شهابى. دهد نشان مى

 حمالت ان موردبهائياين پرسش که چرا کوشد به  پردازد و مى  مىاواخر دوران پهلوى

 دقيقى شرح پاسخ دهد، و سرانجام رضا افشارى رفتندگ قرار مىنيز روشنفکران ايرانى 

 تا زمان ۱۹۷۸ -۱۹۷۹ان در ايران، از اندکى پيش از انقالب بهائياز آزار و اذيّت 

ان در بهائيى تصويرى از آزار و اذيّت  افشارى ضمن ارائه. دارد حاضر ارائه مى

بار  خشونتبسيار دوران  ستيزى، بهائىدهد که چگونه  ، نشان مىجمهورى اسالمى

    و پيمودهگرفت  قانونى انجام مىى هايى که بدون محاکمه حبس، شکنجه و اعدام

دسترسى به عدم حقوق بشر، مند  منّظم و روش زير پا گذاردندورانى مبتنى بر امروزه 

هاى  ها و دادگاه ستگيرىى، دمحروميت از حقوق اجتماع تحصيالت دانشگاهى،

    .گذراند االن جامعه را از سر مىهاى دراز مدت براى فعّ  فرمايشى و زندان

  دومينيک پرويز بروکشا

 سينا فاضل
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  ها  نوشت پى

  

، سرکوبى عالوه بر آزار و.  قابل توّجه بود۱۹۵۰ى  هاى دهه اين مهاجرت از ميانه    ۱

توان به عواملى همچون سفر به خارج از کشور براى تحصيل و براى کمک به  مى

  .)Momen 1981: 28( جديد اشاره کرد  بهائىجوامع 

نگاه کنيد به ( ، مطالعات بيشترى انجام شده استدر خصوص تاريخ جنبش بابى    ۲

  .)Amanat 1989  ،Momen 1981 ،Smith 1987آثار 

 دو مقاله در بهائىايران در قرن نوزده و پيدايش ديانت : بورگل و شايانىکتاب     ۳

  : داردبهائى تاريخ آيين ى باره
 Iran im 19. Jahrhundert und de Entstehung der Baha'i-Religion  

(Schayani  und    Bürgel 1988). 

  . استSmith 1987يک استثناى قابل توّجه     ۴

 شد بهائى در آذربايجان) نسطورى(، ابراهيم، يک کشيش آسورى براى مثال    ۵

)Momen 1988: 46(.  

، به منظور ايجاد  در ماهفروزکيک نمونه عبارت است از اصالحات صورت گرفته    ۶

  .)Momen: 1988 (تعاونى براى فروش پنبه شرکت

 ۱۸۴۵ بود که در سال ه از دين بابى نام برد تايمز لندن کى غربى نخستين روزنامه    ۷

  .)Momen 1981: 69(ى آزار و اذيّت بابيان چاپ کرد   گزارشى در باره
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  ى نشر فارسى مهمقدّ 

  
ى نوين دينى براى   يک جامعه هاى گوناگونى از تالش کتاب حاضر بيانگر بخش

اين کتاب تاريخ .  است هاى کهنه احراز هويتى مستقل و رها ساختن خود از سنّت

هاى گوناگون آن هر  ال فصلبا اين ح. مدّونى از آيين بهائى از آغاز تا امروز نيست

اى بازگوى شکل گرفتن دينى جديد است که در ايران قرن نوزدهم سر  يک به گونه

ى ايران   به تدريج در جامعهآن با شور و کوشش پيروانش هاى انقالبى  آرمان، برآورد

 نه تنها به ،د، و عليرغم بيش از يک قرن و نيم سرکوب و آزار و کشتارگرديمطرح 

 اما اين دين  .يافت ادامه داد بلکه به خارج از مرزهاى ايران نيز گسترش حيات خود

، تا اگر بر مقياس اديانى چون مسيحيت بسنجيمهنوز در ابتداى رشد خود است و 

در پيش راهى دراز بيرون آمدن از گمنامى و احراز مقامى مساوى در بين اديان بزرگ 

  .  دارد

ى اديان جهان کمابيش پيموده و با  ى را همهچنين راه طوالنى و پر نشيب و فراز

مسيحيت، بنا به روايت مورخان رومى، . اند هاى آن دست و پنجه نرم نموده چالش

آمد و به چيزى   بشمار مىى يهوديان ساکن فلسطين در آغاز جنبشى ناچيز در جامعه

گونه تهمت و افترا   همه آماج،به تدريج که گسترش يافت آن دين نيز، .شد گرفته نمى

 در ايران اسالمى بر هها بر سر مسيحيان آن آمد که امروز و سرکوبى قرار گرفت و سال

] exitiabilis superstitio[“ هموهومات ضالّ ”آن ديانت را . گذرد ى بهائيان مى جامعه

.  م۶۴يق مهيب شهر رم را در ژوئيۀ سال حر.) م ۶۸-۳۷ ( امپراطور رومنرون و ۱ناميدند
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۲۴

به خاطر جناياتشان مورد انزجارند و آنان را معموًال ”به گردن کسانى انداخت که 

و  همين حرف مجّوزى براى کشتار ۲.(Tacitus, Annals xv, 44) “نامند مسيحى مى

فريح مسيحيان و يا انداختن ايشان پيش شيران گرسنه براى سرگرمى و تسرکوب بيشتر 

 طى فرمانى که ، امپراطور روم،بايست سه قرن بگذرد تا کنستانتين اول مى. روميان شد

از ”آزادى دهد تا “ نديگرابه مسيحيان و ”.) م۳۱۲(معروف است “ فرمان ناپل”بنام 

  ۳ .“ى ايشان است پيروى کنند هر دينى که مورد عالقه

 همانطور  تنها با تبليغ اين دين فراهم نيامد بلکهنيراى بهائى ا ادامۀ حيات جامعه

 با باور شديد ، از همان روزهاى نخستدهد، بهائيان که فصول اين کتاب نشان مى

به ايجاد مدارس، کوشش ، هاى اين دين براى ترقى ايران داشت به اهميتى که آرمان

مدارى  ، تبليغ قانون براى حصول تساوى با مرداندر تعميم بهداشت، پيشرفت بانوان

 چنين اقداماتى، نه تنها شخصيت و ۴.، و نظاير آن پرداختندو حکومت مشروطه

ساخت بلکه موجب تحّوالتى نوين در  تر و برجسته مى هويّت اين دين را پر رنگ

 با طبعًا اشاعۀ اين افکار. گرديد ىر مى قاجا ى ايران در دوره ى عقب افتاده جامعه

 که نفوذ دينى و ،ين روحانيتا. گرا در ايران در تضاد بود تمنافع روحانيت سنّ 

اى را آغاز   به مقابله با بهائيان برخاست و مبارزه،ديد اجتماعى خود را در خطر مى

 چنين ب اسالمىپيش از انقال .اردادامه د کرد که بيش از يک قرن و نيم است

با تحريک مردم ناآگاه و با وارد آوردن اتهامات گوناگون به بهائيان معموًال  اى مقابله

 غارت و ها خانه ، حمالتى کور و بيرحمانه از سوى اوباشدر طى. گرفت صورت مى

 .آمدند  مىشد و بيگناهانى به قتل  به آتش کشيده مىمزارع بهائيانگرديد،   مىويران

با شدت و   امروزه مبارزه با بهائيان سازمان يافته شد وپس از پيروزى انقالب اسالمى

هاى امنيتى و نيروهاى بسيجى و سپاه  توسط نهادهاى رهبرى، سازمانخشونت 

  ۵.گردد سرپرستى مى

ز يهوديان و ى ايمان گروه بزرگى ا هاى اول و دوم اين کتاب بحثى درباره فصل

در . زردشتيان ايران به آيين بهائى در نخستين روزهاى نشأت اين جنبش دينى است

 –اين دو فصل علل و چگونگى گرويدن دو اقليت دينى مورد رنج و آزار، به ديانتى 

 گرديده و در اينجا نيازى به اشاره به بررسى ناشناس و مورد سرکوب، –در آن زمان 
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۲۵

هاى ايرانيان که در آغاز با  ه است که بدانيم نخستين گروهاما قابل توج. آن نيست

در کتاب اعمال . مسيحيت آشنا شده و به آن دين گرويدند نيز يهوديان ايران بودند

] Pentecost [“القدس بر رسوالن مسيح نزول روح”بينيم که در روز  رسوالن مى

اين شهرها ). ۲.۹( حضور داشتند  نيز در اروشليم و ايالم، ماديهوديانى از پارت

بينيم که با تساهل دينى که پارتيان  بعدها مى.  بودجملگى در حوزۀ امپراطورى پارتيان

 در زمان ساسانيان. دادند نخستين مراکز اسقفى مسيحيت در ايران برپا شد نشان مى

هاى مذهبى و سرکوب ديگرانديشان جايگزين تساهل دينى پارتيان  گيرى نيز که سخت

شد، باز شاهد آنيم که گروه بسيارى از ايرانيان از دين حاکم يعنى زردشتى به اديان و 

 خود تن  راه اعتقاد دينى روى آوردند و در و مزدکىل مانوىهاى ديگر مذهبى مث گروه

اينها و اسناد بسيار ديگر شواهدى است که نشان . به شکنجه و شهادت نيز دادند

دينى نبوده و عليرغم سرکوب و آزارى که حکومت  دهد ايران هيچگاه کشور تک مى

دارد هيچگاه  هاى دينى و ديگرانديشان روا مى  بر پيروان اقليتجمهورى اسالمى

  .ى نخواهد شددين کشور تک

ها آموخت  توان از آن توان تغيير داد و از نو نگاشت اما مى حقايق تاريخى را نمى

 تا امروز از کشور ما از زمان ساسانيان. و از تکرار اشتباهات گذشته جلوگيرى کرد

گر دين بهائى و دي. دار است بات دينى رنج برده و هنوز گرفتار اين مصيبت ريشهتعّص 

ى که امروز در ايران عرضه  دارند ممکن است از اسالم“اقليت”اديانى که برچسب 

ها بايد اين حق را داشته باشند که از حقوق و  اما پيروان آن بدتر، ياشود بهتر باشند  مى

 تأمين .مند بوده و به خاطر اعتقادشان مورد رنج و ظلم قرار نگيرند کرامت انسانى بهره

 و هاى فکرى يى براى تعميم آزادى زمينهپيروان اديان اقليت، ى اين حق بديهى برا

، رشد تنوع فرهنگى، و شکوفايى دانش و هنر و فرهنگ در کشورمان خواهد سياسى

ى روشنفکر  ى فکرى را الاقل در ميان طبقه اميد است نشر کتاب حاضر اين زمينه. بود

  .خوان ما فراهم آورد و کتاب

 و سينا ومينيک پرويز بروکشاويراستاران نشر انگليسى، د زا دانم در اينجا الزم مى

 و خانم حورى از مترجمين کتاب آقاى عرفان ثابتى دريغشان،  در همکارى بىفاضل

فارسى اش در متن  براى پيشنهادات ارزنده دومينيک پرويز بروکشاو از  ،رحمانى
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يى نشر اين کتاب ممکن  کارى صميمانه بدون چنين هم.  سپاس خود را تقديم دارم

  .بود نمى

 فريدون وهمن

  ۲۰۱۱مه کپنهاگ 

  

  

  ها  نوشت پى

  

مّاليان  که،  آنو امثال“  انحرافىى فرقه”، “ه ضالّ ى فرقه”مقايسه کنيد با القابى مثل   ۱

  .برند ى بهائى بکار مى هاى عمومى ايران بجاى کلمه رسانهو 

2  Lactantius, De Mortibus Persecutorum (On the Deaths of the 

Persecutors), ch. 48, Clarendon Press 1984. (first published 1680). 

3 Tacitus, Cornellious, Annals of Tacitus , Rocjard J. Martom, Anthony 

John Woodman, Cambridge University Press 1989. 

   ۶ تا ۳هاى   نگاه کنيد به فصل  ۴

  .همين کتاب۱۱ تا ۷هاى  آزارى نگاه کنيد به فصل هاى مختلف بهائى براى شکل  ۵



  

  

  

 

۱ 

  مهرداد امانت

  

  :نتظار ظهور موعود و تحّول هويّتا

بهائىگروش يهوديان ايرانى به آيين 
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ويـده  بودنـد  گربهـائى بـه ديـن ، دو طبيب يهودى که تازه در همدان۱۸۷۸در سال 

 کــه طبيــب يهــودى بــا د ســفر کردنــد تــا آيــين جديــد خــود را بــه حکــيم نــور محمــوبــه تهــران

  تمـــــام شـــــب بـــــه بحـــــث بـــــر ســـــر نبـــــّوات يهـــــودى و مرجعيّـــــت. نفـــــوذى بـــــود ابـــــالغ نماينـــــد

ايــن کــه هــيچ يــک از ديگــر حاضــرين در مجلــس لــب بــه ا گذشــت مــشروط بــه هــ خاخــام

 به طور علنى به ايمان به آيين جديد اعتـراف نکـرد،  گرچه ميزبان هرگز. سخن نگشايد

ايــن بحــث ســؤاالت بنيــادينى را در ذهــن يکــى از حاضــرين کــه جــوان يهــودى مــشتاقى 

ور کاشـانى، از پـشت در  ِد پيلـه، شـاگر)۱۸۵۹ -۱۹۴۹ (ريحان ريحانى. بود برانگيخت

سـحرگاهان، بـه قـول يکـى از منـابع، . بسته با دّقت به اين مباحثات پر شور گـوش سـپرد

ان خـشمگين شـده بـود کـه بهائيـا توسـط هـ تـا بـدانجا از زيـر سـؤال بـردن مرجعيّـت خاخـام

ان مبنـى بـر ظهـور يـبهائتوانست نزد خود دعاوى  خواست به آنها حمله کند ولى نمى مى

گونــاگونى کــه بــا  هــاى دينــى هويّــت. را رد نمايــد) ماشــيه ( مجــّدد موعــود يهــود، مــسيحا

نوجوانى يتيم بود که در تهـران بـا . آنها روبرو شده بود، او را حيران و سرگردان کرده بود

، حتّـى فيانآراء مبلّغين مسيحى آشنا شد و سپس، شايد از طريق ارتباطات خود با صـو

در طــول پــنج ســال آتــى، کــه از آن بــا عنــوان . رســالت الهــى پيــامبر اســالم را پذيرفتــه بــود

کنـــــــد، ريحــــــانى مجّدانــــــه کوشــــــيد تــــــا تناقـــــــضات و  يــــــاد مــــــى“ ســــــرگردانى”هــــــاى  ســــــال

خرافـــــــات و ”هـــــــاى موجـــــــود در اعتقـــــــادات خـــــــود را، کـــــــه بعـــــــدها آنهـــــــا را  نـــــــاهمخوانى

ان او را متـأثّر بهائيـهـا و  ى عينـى اعـدام بـابى مـشاهده. ف سـازدخوانـد، برطـر“ موهومات

ترس از قصور در عدم شناسايى مسيحا او را واداشت تا بـه جـستجوى خـود . ساخته بود

در ايـن راه، نـه مـؤمنين . ان بـر آيـدبهائيـادامه دهد و در پى مالقـات بـا تعـداد بيـشترى از 

درد و رنــج او هنگــامى بــه ســر . اعتقــاد ن بــىچنــد آتــشه بــر او تــأثير گذاشــتند و نــه متظــاهري

 .ى عطفــى بــود در تغييــر و تحــّول هويّــت او  شــد و ايــن امــر نقطــهبهــائىرســيد کــه در رؤيــا 

 آزار و اذيـــت و تبعـــيض بـــه دنبـــال داشـــت، ولـــى در عـــوض در بهـــائىايمـــان او بـــه آيـــين 
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مـورد قبـول و احتـرام  ودنـد که اکثريـت اعـضايش سـابقًا مـسلمان ب کاشانبهائىى  جامعه

  ۱.قرار گرفت

ى  نخست قـرن بيـستم، شـمار قابـل تـوجهى از يهوديـان  در اواخر قرن نوزدهم و نيمه

ى بـابى برخاسـته   گرويدند که از جنبش موعود باورانـهبهائى تأسيسايرانى به آيين تازه 

. ند بـه خـود جـذب کـرده بـود اسالمى داشت– اى شيعى و پيروان زيادى را که اکثر پيشينه

. ى بــديعى در ميــان يهوديــان ايرانــى بــود  پديــدهبهــائىاز بــسيارى جهــات، اقبــال بــه آيــين 

اى،  هـاى فرقــه يهوديـان ايرانـى بـه رغـم پيونــدهاى تـاريخى نزديـک خـود بــا ديگـر جنـبش

گرچـه پـذيرش فرهنـگ و ديـن . هرگز به طـور انبـوه بـه دينـى غيـر از اسـالم نگرويـده بودنـد

ـــتاکث هـــاى دينـــى امـــرى رايـــج بـــوده، ولـــى گـــروش  ريـــت حـــاکم توســـط پيـــروان تمـــام اقليّ

 که در معرض آزار و اذيتى به مراتب شديدتر بود، بهائىيهوديان محروم ايرانى به آيين 

  .رفت امرى استثنايى و شايد منحصر به فرد به شمار مى

 برآوردهـايى هر چند دسترسى به آمـار معتبـر دشـوار اسـت، برخـى از نـاظرين خـارجى

 م نيومـارکييافـراگـرى يهـودى بنـام  سياحت. اند  شده ارائه کردهبهائىاز تعداد يهوديان 

Ephraim Neumarkکـه بهـائى در ميان دو ميليون ۱۸۸۴زند که در سال  ، تخمين مى ،

). Neumark 1947: 80(  وجـود داشـت »تعـداد زيـادى يهـودى«رقمى مبالغـه آميـز اسـت،

، پــــيش از مــــوج گــــرايش ۱۸۸۰ى   ديپلمــــات بريتانيــــايى در دهــــهبرآوردهــــاى لــــرد کــــرزن

 در اوايــل قــرن بيــستم، شــايد بيــشتر نــشانگر نودينــانى باشــد کــه بــه بهــائىيهوديـان بــه آيــين 

 بـــه ، و تهــران، همـــداناو بــراى نودينـــان کاشــان. خواندنــد  مـــىبهــائىطــور علنــى خـــود را 

تخمــين او مبنــى بــر . کنــد ى يهــودى را ارائــه مــى  خــانواده۱۵۰ و ۱۰۰، ۵۰ترتيــب ارقــام 

 پيوســـته و بهـــائىبـــه طـــور رســـمى بـــه جنـــبش  ” درصـــد  از يهوديـــان گلپايگـــان۷۵ايـــن کـــه 

يهوديـــان اســـت حـــاکى از گـــرايش گروهـــى “ تعدادشـــان بـــه طـــرز چـــشمگيرى فزونـــى يافتـــه

)Curzon 1892: 496.(۲ ســــال بعــــد آبراهــــام بروئــــر۵۰  حــــدود  Brawer Abraham 

هـــزاران و « را ۱۹۳۰ى   شــده در اواســـط دهــهبهــائىپــژوه يهـــودى تعــداد يهوديـــان  دانــش

کــه بــه  (»حــدود يــک چهــارم يهوديــان همــدان«بــه نظــر او .  تخمــين زد»شــايد ده هــزار نفــر

چنــين گــزارش داد  او هــم.  شــده بودنــدبهــائى) شــدند  نفــر مــى۸۰۰۰وى معــادل تخمــين 

 ). Brawer 1937-8: 22, 24, 31( شده بودند بهائىهران ت نفر يهودى در ۷۰۰که حدود 
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ســيّال  ايــن ارقــام شــايد در نگــاه اول اغــراق آميــز بــه نظــر برســد، ولــى بــا توجــه بــه هويّــت

پـا  و اى از طرفـداران متزلـزل تـا مـؤمنين پـر ده در اين دوره، که طيف گـستربهائى -يهودى

  ۳.تواند کامًال نامعقول باشد ها نمى گرفت، اين تخمين  را در برمىبهائى آيين قرص

 از زادگــاه خــود مهــاجرت نمودنــد  آنکــهايــن واقعيــت کــه بــسيارى از يهوديــان پــس از

 در تحقيــــق .ســــازد تــــر مــــى  در آمدنــــد ارزيــــابى تعــــداد نودينــــان را پيچيــــدهبهــــائىبــــه ديــــن 

بـر . خـوريم تـرى برمـى گيـرد بـه فهرسـت مفـّصل  را در بر مـى۱۹۵۰ى  جديدترى که تا دهه

اکثــــرًا بيــــرون از کــــه ( خــــانواده و فــــرد اصــــالتًا کاشــــانى ۱۵۰اســــاس ايــــن فهرســــت حــــدود 

ى همـــدانى   فـــرد و خـــانواده۶۰۰بـــيش از مـــشابه ايـــشان ، و )  شـــدندبهـــائىزادگـــاه خـــود 

 در ارقـــام بـــا برآوردهـــاى مربـــوط بـــه تعـــداد يهوديـــان همـــدانايـــن . انـــد  گرديـــدهيىشناســـا

 نفــــر ۸۰۰۰ و ۵۰۰۰، کــــه بــــه ترتيــــب ۱۹۳۰ى   دهــــهى تــــداى قــــرن بيــــستم و در نيمــــهاب

وج را، پـيش از مـ) از جملـه نودينـان  (جمعيـت يهوديـان کاشـان. خـوانى دارد است، هم

  ۴.زنند  خانواده تخمين مى۴۰۰ قرن بيستم، حدود ى  در نيمهمهاجرت آنان به تهران

نــاظرين و محّققــين غربــى در مــورد ســبب گــروش يهوديــان بــه  از نخــستين داليلــى کــه

نگـــرش ” اســـت کـــه آن را ناشـــى از بهـــائىانـــد،  جـــّذابيت آيـــين    ارائـــه دادهبهـــائىآيـــين 

هـــاى  ميـــز ميـــان آيـــينروابـــط صـــلح آ« و اعتقـــاد بـــه »گرايانـــه ايـــن آيـــين بـــه زنـــدگى جهـــان

ى گــروش يهوديــان بــه تفاســير جديــدتر رونــد کلّــ). Fischel: 1934(انــد   شــمرده»مختلــف

 و »تحقيــــر و آزار و اذيــــت، رنــــج و عــــذاب يهوديــــان« را ناشــــى از بهــــائىاســــالم و آيــــين 

 رواج). Cohen 1973: 54, 162-63(انــد   دانــسته»در امــور دينــى) يهوديــان(جهالــت «

يهوديــان متــأثّر از آراء نــاظرين قــرن “ لــوحىســاده”و “ جهالــت”نــى بــر اتّهامــاتى مب چنــين

نـوزدهمى اســت کـه تــصويرى يـک ُبعــدى از جوامـع يهــودى منـزوى و تحــت سـتم ترســيم 

 اروپــايى تفــاوت هــاى ايرانــى يهــودى بــومى کــه بــا يهوديــت ســنّتى خاخــامى ســنّت. کردنــد

د درک عميقـــى از يهوديـــان ايرانـــى داشـــته دا داشـــت، بـــه يهوديـــان اروپـــايى اجـــازه نمـــى

 صـورت گرفتـه در مجمـوع بهـائىتـر ديگـرى کـه توسـط يـک محّقـق  تحقيـق دقيـق. باشند

هــــا توّجــــه نمــــوده اســــت  کمتــــر بــــه نقــــش عوامــــل اجتمــــاعى و اقتــــصادى در ايــــن گــــروش

)Maneck 1991(.۵   

لـل گـروش هـا و ع ترى از ريشه تواند ما را به فهم ژرف يک مرور تاريخى اجمالى مى
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ســـــهم ) .م. ق۷۰۰حـــــدود ســـــال (يهوديـــــان ايرانـــــى از ديـــــر بـــــاز . يهوديـــــان رهنمـــــون شـــــود

  تأثيرات متقابل يهوديّت و اديان ايرانـى ۶.اى در جامعه و فرهنگ ايرانى داشتند عمده

ى يهــــودى و ايرانــــى و نيــــز در  هــــاى فرقــــه گرايانــــه بــــر يکــــديگر در شــــمار زيــــادى از جنــــبش

  در محيطــــى کــــه همــــواره زيــــر فــــشار فــــراوان بــــراى ۷. اســــتگــــرا نمايــــان ســــنّتتمــــايالت 

ـــر و چنـــد  همرنگـــى فرهنگـــى و دينـــى قـــرار داشـــته،  يهوديـــان نقـــش مهّمـــى در حفـــظ تکثّ

هـاى  يهوديان به برخـى زمينـه. اند، گرچه کمتر به اين امر توّجه شده است گونگى داشته

هــــاى  شــــکافحيــــاتى اقتــــصادى کــــه مــــورد پــــذيرش شــــريعت اســــالم نبــــود روى آوردنــــد و 

، ربـا و خريـد و )دارالحـرب(هـايى مثـل داد و سـتد بـا نقـاط دوردسـت  موجود را در زمينه

ـــــ. فـــــروش و ســـــاختن فلـــــزات گرانبهـــــا پـــــر کردنـــــد  شـــــراب ســـــازى، موســـــيقى و ى  هدر زمين

چنـــــين بـــــه عنـــــوان  هـــــم. کـــــار بودنـــــد خنيـــــاگرى فـــــارغ از قيـــــد و بنـــــدهاى علمـــــاى محافظـــــه

شنا بودند، يهوديـان بـه  آ عبرى و سنّت کتاب مقدسدانشمندان و محّققينى که با زبان

 يهوديـان Loeb 1972(.۸(سازى ميـراث هنـرى و فکـرى ايـران کمـک کردنـد  حفظ و غنى

بر اساس تحقيقات هاى زبان و ادب فارسى هم نقش مهّمى داشتند و  ايرانى در حوزه

کتـوب در دسـت داريـم بـه خـط هـايى کـه از فارسـى مـدرن م نخـستين نمونـهشناسـى  زبان

  ۹ (Elwell .Sutton 1983: 20-1).عبرى است

ه رفتــار بــا يهوديــان در ايــران در مجمــوع، حــّد اقــل در مقايــسه يى صــفو پــيش از دوره

 ولـى بـه رغـم ۱۰. در قرون وسطى، مبتنى بر مداراى نسبى بوداى از اروپا با بخش عمده

جمعــى بــه  هــاى دســته ى خــود بــا ديگــر ايرانيــان، گــرايش حــضور ديرينــه و ارتبــاط گــسترده

ه يى صــــفو بــــا وجــــود ايــــن، طــــى دوره. دينــــى نــــو در ميــــان يهوديــــان ايرانــــى گــــسترده نبــــود

ديــن حکــومتى و منبــع اصــلى مــشروعيّت  بــه ى اثنــى عــشرى کــه شــيعه ) ۱۷۲۲-۱۵۰۱(

هـر چنـد بـسيارى . سياسى آن بدل شد، فشار براى مسلمان شدن يهوديان افزايش يافت

 ايــن دوره از رفــاه اقتــصادى  برخــوردار بودنــد، روابــط  هــايى از از غيــر مــسلمانان در برهــه

جمعـى  هاجبـار دسـت. االديان و رفتـار بـا غيـر مـسلمانان دسـتخوش تغييـرات بـارزى شـد بين

 رواج يافـــت، و گـــاه و بيگـــاه يهوديـــان مجبـــور شـــدند بـــه  بـــه قبـــول شـــيعهمـــسلمانان ســـنّى

  گرچه در بسيارى موارد اين نوکيشان به يهوديت بازگشتند. اسالم بگروند

) Matthee 1999: 20, 24; Amanat 2006: 60-2.(  
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 پــس از . رخ داد۱۸۳۹ تــرين مــورد گــروش اجبــارى در ســال ، مهــمدر دوران قاجــار

 جملگـــى مجبـــور شـــدند بـــه آن شـــهرى يهـــودى  ، اعـــضاى جامعـــهمـــشهدبلـــوايى در بـــروز 

ى اسـالمى، از جملـه  بنـدى علنـى بـه سـيره به رغـم فـشار شـديد بـراى پـاى. اسالم بگروند

هـاى متمـادى در  سيارى از نوکيـشان بـراى سـال، بـحضور مـنظم در مـسجد و نمـاز جمعـه

بند ماندند تا اين که سرانجام حدود يـک صـد سـال بعـد در دوران  خفا به يهوديّت پاى

   ۱۱.، يهودى بودن خود را علنى ساختندحکومت پهلوى

چرخيــد در حــال و روز  و شــريعت مــى  کــه بــر محــور فقــهظهــور تــشيّع در دوران صــفويه

غيـر ُمـسلم کـه در اسـالم “ جاسـتن” ى  همـسأل. يهوديان تغييـر بنيـادين ديگـرى پديـد آورد

گيــر و  اى پــى تــر جلــوه کــرد و بــه شــيوه   هــم وجــود داشــت در مــذهب تــشيّع ُپــر رنــگســنّى

روابــــط ميــــان  زيــــر بنــــاى موضــــوعايــــن . شــــد گيرانــــه در مــــورد يهوديــــان ِاعمــــال مــــى ســــخت

مــسلمانان و غيــر مــسلمانان قــرار گرفــت و پيامــدهاى آن از محــدوديت روابــط اجتمــاعى 

شــد،  ر ِاعمـال نمــىى قاجــا هـا بــه طـور يکــسان در دوره گرچـه ايــن محــدوديت. فراتـر رفــت

اى بـــراى يهوديـــان ايجـــاد کـــرد بـــه طـــورى کـــه در بـــسيارى از  امـــا موانـــع اقتـــصادى عمـــده

هــاى تبعــيض  مقــصود از چنــين رويــه. ها از داشــتن دّکــان در بــازار اصــلى منــع شــدندشــهر

. حاصـــل از تمـــاس نزديـــک بـــدنى بـــا يهوديـــان بـــود“ نجاســـت”آميـــزى حفـــظ مـــؤمنين از 

کــرد و بــه  هــايى امکــان رقابــت را از تّجــار يهــودى ســلب مــى مهمتــر ايــن کــه، چنــين رويّــه

در نتيجـــه مـــشارکت . انجاميـــد  مـــى اقتـــصادى ايـــشان-نـــزول تـــدريجى جايگـــاه اجتمـــاعى

هـا در  يهوديان در حيات فرهنگى جامعه نيز کاهش يافت و به مشارکت گاه و بيگـاه آن

 Soroudi (گرديـدکردنـد محـدود  ، کـه بـا يهوديـان بيـشتر مـدارا مـىهـاى صـوفيان طريقـت

1994: 164-65; Williams 1994: 72-89  .( 

اى انجاميـد  اى و جهانى به اختالل اقتصادى عمـده طقهدر قرن نوزدهم، عوامل من

کــــه ايــــران را بــــيش از پــــيش در معــــرض رونــــدهاى جهــــانى از جملــــه رکودهــــا و تــــضعيف 

 کـه يکـى از مراکـز گـروش يهوديـان بـه آيـين در جـوامعى مثـل کاشـان.  قـرار داد ارزش پول

صــنعت و تجـــارت . منجــر شـــد بــود ايـــن تحــّوالت بــه بـــدتر شــدن شـــرايط يهوديــان بهــائى

ــر رونــق آن شــهر کــه يهوديــان  نقــش مهّمــى در آن داشــتند از هجــوم منــسوجات  نــّساجى ُپ

  .ارزان قيمت اروپايى آسيب ديد و بازارش به طور بارز راکد شد
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 از طريــق  از طـرف ديگــر تمـاس روزافــزون ايـران بــا غـرب بــه بهبـود ارتباطــات، بـه ويــژه

ـــــى ايـــــن . ر حجـــــم تجـــــارت خـــــارجى انجاميـــــدچـــــاپ و تلگـــــراف و افـــــزايش چـــــشمگي ول

هــاى پــولى و وابــستگى مــالى را  هــا شکــست نظــامى، تحقيــر ديپلماتيــک، بحــران تمــاس

 در روزگــــــارى کــــــه ايــــــران بــــــه شــــــدت گرفتــــــار جنــــــگ، قحطــــــى، ۱۲. نيــــــز بــــــه همــــــراه آورد

“ ايمــان”هــاى سياســى و ضــعف اقتــدار مرکــزى بــود،  هــاى واگيــردار، بالتکليفــى بيمــارى

  .آمد هاى ثبات شخصى و پشتيبانى اجتماعى بشمار مى د تکيه گاهيکى از معدو

 ترى را هم  با اين همه، تغييرات اقتصادى در ايراِن قرن نوزدهم فرايندهاى سازنده

گــسترش بازارهــاى داخلــى، کــه بــه ظهــور اقتــصاد ملّــى در قــرن بيــستم . گرديــد شــامل مــى

ـــــا حـــــّدى ناشـــــى از احـــــداث راه ـــــ انجاميـــــد، ت د و افـــــزايش تقاضـــــاى هـــــاى تجـــــارى جدي

ى  برخـــــى از اعـــــضاى جامعـــــه. ان بـــــراى محـــــصوالت ايرانـــــى از قبيـــــل فـــــرش بـــــودييـــــاروپا

هـاى تجـارى بـراى  ى انـدکى داشـتند، بـا ايجـاد شـرکت يهودى، حتى آنهايى که سـرمايه

  .داد و ستد داخلى از اين شرايط سود بردند

ه طــور ســريع بــه يــک مرکــز  بــ، همــدان۱۸۶۵پــس از گــشايش تجــارت بــا بــصره در 

 بـــه عنـــوان يـــک مرکـــز توزيـــع ۱۸۷۰ى   در دهـــهى اقتـــصادى تبـــديل شـــد و اراک عمـــده

در ايــــن شــــهرها بــــود کــــه . فــــرش، بــــسيارى از مهــــاجرين داخلــــى را بــــه خــــود جلــــب نمــــود

تر که کهن ديـار فراوانى از  مهاجرين يهودِى جوانتعداد .  گرويدندبهائىبسيارى به آيين 

بهــره شــده  اء و اجــدادى خــود را تــرک کــرده و از پــشتيبانى خــانوادگى و اجتمــاعى بــىآبــ

هـــاى  دادنـــد و بـــا چـــالش هـــاى کـــارى جديـــد مطابقـــت مـــى بودنـــد بايـــد خـــود را بـــا محـــيط

 تأسـيسچنين شـاهد  همدان هم. شدند جديدى در برابر اعتقادات سنّتى خود روبرو مى

هــاى فکــرى جوانــان کمــک  ايش افــقشــمارى مــدارس بــه ســبک اروپــايى بــود کــه بــه گــش

  . برد هاى سنّتى را زير سؤال مى کرد و هنجارها و ارزش مى

رواج مدرنيتــــه تغييــــرات فراگيــــر و ژرفــــى را در ايــــران بــــه همــــراه آورد و بــــه تــــضادهاى 

ها در عين حـال کـه اعتقـادات دينـى را تقويـت  اين چالش. عميقى در جامعه منجر شد

سـاخت و   هاى اعتقادى سنّتى مطـرح مـى ى نظام نيز دربارهکرد سؤاالت بنيادينى را  مى

برخــى از ايرانيــان جــذب انــواع . شــد هــاى دينــى آکنــده از ابهــام مــى باعــث رواج هويّــت

 موعـود باورانـه و گروهـى بـه بـابيگرى. هـاى اعتقـادى غيـر سـنّتى شـدند گوناگونى از نظـام
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ـــــى گرايـــــىيـــــا تـــــشيّع اصـــــالح طلبانـــــه رو آوردنـــــد و گر  و يـــــا وهـــــى طرفـــــدار المـــــذهبى، ملّ

يهوديــــان نيــــز بــــه ماننــــد ايــــشان کوشــــيدند در آن شــــرايط بحرانــــى و .   شــــدندسوسياليــــسم

هــاى دينــى جديــد، از قبيــل  ُپرآشــوب از طريــق آزمــودن عقايــد غيــر ســنّتى و اختيــار هويّــت

  ظرشــان عقــب مانــدگى فراگيــر اقتــصادى و فکــرى، بــا آنچــه بــه نبهــائىمــسيحيت و آيــين 

 . بود مقابله نمايند

در تــاريخ يهوديـان ايرانــى حـّس انتظــار بــراى ظهـور نــاجى يــا هـاى مهــّم  يکـى از جنبــه

حــضور داشــت ميــان ايــشان تــرين ايّــام در   انتظــار بــراى ظهــور موعــود از کهــن. اســتماشــيه

گرچــــه افــــراد کمتــــرى را بــــه ديــــن مــــسيحيت (بــــى، هــــاى مبلّغــــين مــــسيحى غر امــــا فّعاليــــت

هــاى اعتقــادى دينــِى  ، توانــست آن شــور و حــال موعــود باورانــه را احيــا کنــد و گزينــه)آورد

ـــغ ،Henry Stern بـــه گـــزارش هنـــرى اســـترن. جديـــدى را بـــه يهوديـــان معرفـــى نمايـــد  مبلّ

 طبيــــب رد، حکــــيم هــــارون از ايــــران بازديــــد کــــ۱۸۵۰ى  مــــذهبى مــــسيحى کــــه در دهــــه

ســـتگارى مــسيحى بـــه  طـــور کامــل بـــا کتـــاب ر« ى يهـــودى اعتــراف کـــرده بـــود کــه برجــسته

اســترن در ادامــه . » ســازگارى دارد و از نظــام موهــوم خاخاميــت بــسيار برتــر اســتمقــدس

بـه همـان « ز يهوديان کاشـانکند که هارون به او اطمينان داده بود که بسيارى ا ادعا مى

 Stern ( » نفرت داشتند، به اين دو عشق خواهند ورزيدميزان که قبًال از مسيح و انجيل

 در بيــان شــور و شــوق حکــيم هــارون قــدرى Stern حتّــى اگــر اســترن ۱۳) .254-60 :1856

ّس عميــق انتظــار ظهــور توانــد حــاکى از تــشديد حــ اغــراق کــرده باشــد، ايــن جمــالت مــى

  .موعود در ميان يهوديان باشد

 مبنـى بـر ديگر اين انتظار در اين دوران رسـم رايـج يهوديـان کاشـان گوياى ى  هنمون 

اين نماز به اين نيّت بر بام خانـه . هايشان در روز سبت بود بام خانه نمازگزاردن بر پشت

در هنگـام رجعـتش را بـه ايـشان ) ماشـيه(يحا شد که خداونـد قابليـت تـصديق مـس ادا مى

  پـــيش از اســـالم آوردن اجبـــارى يهوديـــان در ۱۴) .۷۱۳ : ۱۹۷۳مازنـــدرانى (عطـــا کنـــد 

، برخـــى از يهوديـــان آن شـــهر بـــه طـــور اختيـــارى ولـــى در خفـــا بـــه اســـالم ۱۸۳۹ در مـــشهد

در يــک ). ۴۵۱ -۵۲: ۱۹۷۶ آى  ؛ ســليمان۲ -۴: جــّذاب بــدون تــاريخ (گرويــده بودنــد 

  حتى پيروانش را تشويق کرد کـه در صـورت عـدم ظهـور ماشـيه در تهرانمورد، خاخامى

بعيـــد نيـــست کـــه ). Amanat 2006: 134( همگـــى بـــه اســـالم بگرونـــد ۱۸۸۴تـــا ســـال 
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ت هــــزاره گرايانــــه را در انتظــــارا) .م۱۸۴۰( تقــــويم يهــــودى ۵۶۰۰نزديــــک شــــدن ســــال 

بـا هرگونـه ) و مـسلمان(اگـر چـه روحـانيون يهـودى . بسيارى از يهوديان تجديد کرده باشد

ورزيـد، امـا فّعاليـت مبلّغـين مـسيحى  الوقـوع موعـود مخالفـت مـى انتظار براى ظهور قريب

  .جاميد به پيدايش انتظارات جديدى براى ظهور موعود انو ظهور جنبش بابى

اين حال و هواى آميخته با انتظارات موعود باورانه و ابهام دينى، همراه بـا مـسايل 

ى  ى مــساعدى بــراى اشــاعه آورد، زمينــه و تغييــرات مهّمــى کــه مدرنيتــه بــا خــود همــراه مــى

 بهـائىبـراى آنهـايى کـه جـذب آيـين . هويّت دينى جديدى در ميـان يهوديـان فـراهم کـرد

ى القــاى حــّس جديــدى از خــوش بينــى و اميــد بــه پايــان  منزلــهشــدند ظهــور نــاجى بــه  مــى

 شـــــدن متـــــرادف بـــــود بـــــا عـــــضويت بهـــــائى. يـــــافتن مـــــصائب  و آزار و اذيـــــت ديرينـــــه بـــــود

ــــــه در جامعــــــه ــــــرويج مــــــى محترمان ــــــ اى کــــــه برابــــــرى را ت ــــــد ذهنيّ ت منــــــسوخ و کــــــرد و در بن

وان گفـت تـ مـى. ى يهودى نبـود ى ضعيف و به حاشيه رانده شده هاى جامعه محدوديت

 ســنّتى و پــذيرش فرهنگــى ى  ه شــدن راهــى بــود بــراى تــرک  اختالفــات ســست پايــبهــائى

 . مشترک

 بهــائى پيــام تــازگى و نــوگرايىبــا ايــن همــه، بــسيارى از افــراد بيــشترين جــذابيّت را در 

ان از جملـــه نخـــستين کـــسانى بودنـــد کـــه بهائيـــى دوم قـــرن نـــوزدهم،  در نيمـــه. يافتنـــد مـــى

ى اســالمى ايــران بــاب کردنــد و بــر نيــاز بــه  کارانــه ر محــيط محافظــهگفتمــان جديــدى را د

سـازى جنـسى و قـومى،  تجديد دين، وحدت بشريت، برابـرى اجتمـاعى و سياسـى، هـم

هــا غالبــًا بــر مبنــاى  اى کــه هويّــت در جامعــه. هــاى دينــى تأکيــد ورزيدنــد و پــذيرش اقليّــت

ى نژادهــا و  و برابــرى همــهديــن قــرار داشــت، آيــين جديــدى کــه همگــان را بــه عقالنيّــت 

هـاى  اى در هويّـت ى جديـد روشـنفکر  کـه ديگـر جاذبـه کرد بـراى طبقـه عقايد دعوت مى

 .  آيند بود ديد، جّذاب و خوش سنّتى نمى

 با مدرنيته تا حّد زيادى مطابقت داشت و در پى آشتى با مظـاهر فراگيـر بهائىآيين 

ــــــود ــــــشين را در آغــــــوش مــــــىى  ههمــــــ. آن ب   فــــــت و پيــــــامبران قبلــــــى را معتبــــــرگر  اديــــــان پي

دانــست کــه رســالتى جــز  مــى“ حقيقــت الهــى”و “ مظــاهر ظهــور”شــناخت و آنــان را   مــى

بـــراى يهوديـــاِن محرومـــى کـــه خواهــــان . الهـــى بـــا بـــشر نداشـــتند“ عهـــد و ميثـــاق”تجديـــد 

ــر درد و رنــج خــود بودنــد بــشارت بهــاءاهلل ظهــور دْور ” بــه رســتگارى و رهــايى از گذشــته ُپ
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 بـــسيارى عناصـــر يـــک ديـــن مـــدرن را در بهـــائىآيـــين . ى ظهـــور موعـــود بـــود طليعـــه“ بـــديع

گرفــــت،  ى اقــــوام و نژادهــــا را در بــــر مــــى      ديــــدگاه جهــــان شــــمول آن همــــه. خــــود داشــــت

داد اعتبـــــار اســـــالم و  بـــــه پيـــــروانش اجـــــازه مـــــى“ اســـــتمرار ظهـــــورات الهيـــــه”تأکيـــــدش بـــــر 

هـاى   ريـشهبهـائىديانـت . جبور بـه انکـار يهوديّـت باشـند م آنکهمسيحيّت را بپذيرند بى

يهوديان نيز در طى قرون متمـادى . ساز بود  همبومى عميقى  داشت  و با هويّت ايرانى

  .مند شده بودند هاى غنى فرهنگى بهره از همان گنجينه

صــول اعتقــادات تــوان نــوعى آشــتى بــين مــدرنيّت و ا  شــدن را مــىبهــائىاز ايــن رو، 

يهوديــــان نــــو آيــــين اکنــــون از منظــــر جديــــدى بــــه مقــــام اعتقــــادى . عميــــق يهــــودى دانــــست

هــــاى نــــامربوط و  نگريــــستند کــــه در آن اثــــرى از  آنچــــه بــــه نظرشــــان ســــنّت يهوديّــــت مــــى

ديـن ”ايـن نگـرِش . شـد ا بـود، ديـده نمـىهـ ى خاخـام هـا سـلطه حاصل از قـرن“ خرافات”

 را منبــــع اصــــلى الهــــام  و در عــــوض تــــوراتکــــرد رد مــــى را ت خاخــــامى، کــــه ســــنّ “پــــاک

هـــاى عميقـــى در بـــين يهوديـــان ايـــران داشـــت و شـــايد از  آورد ريـــشه مـــذهبى بـــه شـــمار مـــى

م ايـن اعتقـاد را کـه ييدر قـرون وسـطى جنـبش قـرا. م متأثّر بـودييجنبش ضد خاخامى قرا

غييــــر ناپــــذير خواهــــد بــــود رد کــــرد و در عــــوض تکيــــه را بــــر تفــــسير قــــوانين و رســــوم تلمــــود ت

نظــــائر ايــــن نــــوع برداشــــت را در مفهــــوم اجتهــــاد در . ُخبرگــــان هــــر عــــصر از تــــورات  نهــــاد

 ۱۵.بينيم  نيز مىمذهب شيعه

 نــوينى ارائــه ى  هانتظــار موعــود را بــه شــيو“  شــيعى-ايرانــى” مفهــوم کهــن بهــائىمتــون 

اينـک در ايـن متـون گفتگـو . نمـود  را تـشديد مـىداشت و گسـستن از سـنت خاخـامى مى

 بـــا قرائتـــى تمثيلـــى و متـــون تـــورات. بـــود“ عـــصر جديـــد”و آمـــدن “ ظهـــور مظهـــر جديـــد”از 

گـشت و ايـن امـر   ت عرفانِى ايرانى مضمونى آشـنا بـود تفـسير مـىهرمنوتيکى، که در  سنّ 

 بودنــد جــّذابيت  اى يافتــه هــاى روشــنگرايانه آنــان کــه بــه خــاطر نفــوذ مدرنيتــه گــرايشبــراى 

 کـه عميقـًا در سـنّت عرفـانى و ادبـى ايـران ريـشه داشـت عامـل مهّمـى بهائىآثار . داشت

  ۱۶.آمد از طريق فرهنگ ايرانى بشمار مىجذب و همگونى با جامعه جديد براى 

. سـازى فرهنگـى بـود  ايـن اصـول همگـونيارى جهـات بازتـاب از بـسبهـائىى  جامعه

کــرد عامــل مهّمــى   کــه بــر تــدريس ادبيــات فارســى و زبــان عربــى تأکيــد مــىبهــائىمــدارس 

 افـــزون بـــر محتـــواى ۱۷.بـــراى جـــذب فرهنگـــى و اجتمـــاعى نودينـــان و فرزندانـــشان گرديـــد
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در . نمـود  را ابـالغ مـىبهـائىنـوعى زبـان فرهنگـى ) محفـل (بهـائىدينى خود، جلسات 

 بـا آهنـگ و  ، اشعار و مناجـاتبهائىلسات عالوه بر قرائت متون فارسى و عربى اين ج

هــاى دينــى، مبتنــى بــر تحّقــق  ى اســتدالل صــحبت دربــاره. شــد بــه طــور گروهــى اجــرا مــى

ان، عـاملى بـراى غنـى سـاختن هويّـت بهائيس و يا تجربيات تبليغى نونبّوات کتاب مقدّ 

ســـليمانى ب (هـــاى تبليغـــى بـــود  ودينـــان بـــراى شـــرکت در بحـــث و مجّهـــز شـــدن نبهـــائى

، کــه شــمار قابــل تــوجهى از جوانــان يهــودى دور از ديــار بهــائىجلــسات  ). ۴۸۵: ۱۹۷۶

نــوازى بلکــه مکــانى بــراى ابــالغ پيــام  کــرد، نــه فقــط نمــودار ميهمــان خــود را جــذب مــى

ت بهائيــز ايمــان بــه ان مــسلمان تبــار بــود کــه پــيش ابهائيــجهــان شــمول مــدارا و برابــرى بــا 

  .      کردند ها خوددارى مى شمردند و از تعامل نزديک با آن مى“ نجس”يهوديان را 

هـاى مـدرن، در زبـان  ، به ويژه در ابتداى قرن بيـستم، در لبـاسبهائىسيماى جديد 

هـــاى قـــديمى، و نيـــز در تأکيـــد بـــر نظافـــت و  فارســـى اســـتاندارِد عـــارى از واژگـــان و لهجـــه

نوظهور  که بر   مدرن واينها همه با هويّت ايرانى. کرد بهداشت شخصى خودنمايى مى

جــست ســازگارى  هــاى گذشــته دورى مــى همرنگــى ملّــى تأکيــد کــرده و از کوتــاه انديــشى

، وقتـــى ايرانيـــان مجبـــور بـــه پـــذيرش هويّـــت جديـــدى از ۱۹۲۰ى  در اوايـــل دهـــه. داشـــت

هـايى را برگزيدنـد  تبـار نـام ان يهـودىبهائيانوادگى شدند بسيارى از طريق انتخاب نام خ

  ۱۸. حاکى از عقايد دينى ايشان بودکه مشخصًا

هــــاى ديگــــرى چـــــون  ، شــــهرها و شهرســـــتان و تهــــران، اراک، همـــــدانغيــــر از کاشــــان

 هــم کــه متــأثّر از عوامــل تغييــر بودنــد شــاهد تغييــر ديــن يهوديــان در  و يــزديــر، مالکرمانــشاه

 مقياسى کوچک تر بودند، در حالى که در ديگر مراکـز يهـودى نـشين، بـه ويـژه اصـفهان

نداشت نودينى تقريبـًا  در آنجا تحّرک اجتماعى چندانى   يهوديانى  ه که جامعو شيراز

 يعنـى يهوديـان تـازه مـسلمان ى مـشهد“ها جديدى”شمار قابل توّجهى از . شد ديده نمى

 ۶۰الظــاهر بــالغ بــر  در اواخــر قــرن نــوزدهم، تعــداد آنهــا در مــشهد علــى.  شــدندبهــائىهــم 

.  پراکنــده بودنــدى ميانـه و آســياى زيــاد ديگــرى هـم در خراســان س خــانوار بــود و عـّدهيـير

خــود “ تــازه مــسلمان” بـسيارى از نودينــان دوبــاره بــه هويّـت ۱۹۳۰بـاوجود ايــن، تــا ســال 

 شــدن ايــشان نــه توانمنــدى بلکــه آزار و اذيــت بهــائىعلــت ظــاهرًا ايــن بــود کــه . بازگــشتند

  عزيــزاهلل جــّذابى مــشهد يکــى از نودينــان برجــسته ۱۹.توّســط مــسلمانان را در پــى داشــت
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 مکاتبـــه بـــود، شـــاعر و دانـــش پژوهـــى کـــه بـــا شـــرق شـــناس کمبريجـــى ادوارد جـــى بـــراون

جـّذاب، بـدون ( شـد تولـستوى  مأمور به مالقات با کنت لئـوداشت و از طرف عبدالبهاء

  ).Balyuzi 1985: 175-90؛ ۴۵۱-۲: ۱۹۷۶آ سليمانى ؛ ۳: تاريخ 

 بــرخالف زنــان يهــودى کاشــان. رونــد نــودينى زنــان در جوامــع گونــاگون متفــاوت بــود

که در خانه و زادگاه خود باقى ماندند، تحصيل نکردند، و در معرض اقتصاد جديـد و 

ان متعهـــدى بهائيـــ همـــدانتحـــّوالت اجتمـــاعى قـــرار نگرفتنـــد، تعـــدادى از زنـــان يهـــودى 

، يـک زن بريتانيـايى مـسيحى کـه در حـوالى  Isabella Birdبه گزارش ايزابال بـرد. شدند

انــد تقاضــا  بعــضى از زنــان يهــودى کــه بــابى شــده« از همــدان بازديــد کــرد، ۱۸۹۰ســال 

شنوند کــه بــه درد تبليــغ  را برايــشان بخواننــد بــه ايــن اميــد کــه چيــزى بــدارنــد عهــد جديــد

   Bird 1981: 163.(۲۰ (»آيين جديدشان بخورد

  

   ايمان به دينى مورد ستم و آزاراىمعمّ 

  

جمعــى بــه اســالم، روى آوردن بــه  هــاى اجبــارى دســته بــرخالف مــوارد متعــّدد گــروش

 شـدن بهائىاز اين رو، .  حاصل اعتقادات فردى و تجربيات خصوصى بودبهائىآيين 

ســازد کــه چــرا اقليّتــى مــورد ايــذا و  را بــا ايــن پرســش پــر معّمــا روبــرو مــىيهوديــان شــخص 

توانـــست بـــا آســـودگى خـــاطر نـــسبى بـــه اســـالم بگـــرود، بـــه ديـــن جديـــدى  اذيـــت کـــه مـــى

ان مـورد بهائيـدر محيطـى کـه . پيوست که در معرض آزار و اذيّتى به مراتـب شـديدتر بـود

ه عنـوان قتـل يـک کـافر توجيـه شد ب  را مىبهائىمخالفت شديد بودند و حتى قتل يک 

 شـــدن طبعـــًا احتمـــال تحقيـــر و خطـــر آزار و اذيّـــت را افـــزايش بهـــائىکـــرد و مجـــاز شـــمرد، 

  . داد مى

صات دينـــى و فرهنگـــى ريـــشه دار ايـــران شـــايد بتـــوان پاســـخ ايـــن پرســـش را در مشّخـــ

ى  مــــــسلمان شــــــدن مــــــستلزم قطــــــع تمــــــام پيونــــــدهاى خــــــانوادگى و همــــــه. جــــــستجو نمــــــود

بـــدنامى و زيـــان حاصـــل از مـــسلمان شـــدن در ازاى . ى يهـــودى بـــود امعـــهارتباطـــات بـــا ج

، کــــه “يداالســــالمجد”رســـميّتى نــــصفه نيمــــه در مقــــام شــــبه مــــسلمانى و شــــهره شــــدن بــــه 

بـه خـاطر . ى چنـدان دلچـسبى نبـود آميزى به همراه داشـت، معاملـهمعانى ضمنى تحقير
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ر حاضـــر بودنـــد خطـــر آزار و ت بـــا نودينـــان بـــود کـــه يهوديـــان جـــوانايـــن رفتارهـــاى تحقيرآميـــز

اذيت را بـه جـان بخرنـد و در عـوض در جنبـشى کـه خـود را تحّقـق نبـّوات تمـام اديـان و 

توانــد پاســخى بــراى  همــين امــر مــى. شــمرد عــضوى برابــر بــشمار آينــد پيــشگام مدرنيتــه مــى

تــوان در   ايــن الگــو را مــى۲۱.نيــز بــشمار آيــد“ جديداالســالم” شــدن يهوديــان بهــائىســبب 

کردنــــــد ولــــــى از عنــــــوان تحقيرآميــــــز  سانى کــــــه هويّــــــت جديــــــدى جــــــستجو مــــــىمــــــورد کــــــ

 حتّـى امـروزه هـم مـسلمانان مـؤمنى کـه ۲۲.نيز ناخرسند بودند بـسط داد“ جديداالسالم”

ى يهـودى خـويش  تواننـد خـود را از گذشـته انـد نمـى هـا قبـل ايمـان آورده اجدادشان نـسل

       ۲۳.کامًال خالص کنند

 و چه تا حـد معقـولى در عمـل، نودينـان يهـودى را بـه  نظران، چه دربهائيبرعکس، 

 منادى محو تعّصبات دينـى و نـژادى و طـرد بهائىآثار . پذيرفتند عنوان اعضاى برابر مى

 وحـدت نـژادى هميـشه بهـائىى  بـا ايـن همـه، عملـى سـاختن ايـده. ى نجاسـت بـود ايده

داد بيهـوده  خودى نشان مىکار آسانى نبود و تعّصبات ضّد يهودى ديرينه گاه و بيگاه  

   ۲۴. داشت ان را از تعّصب نژادى برحذر مىبهائي مکررًا نيست که عبدالبهاء

هــاى دينــى کــه يــک پــا در  ان حــّداقل در ابتــدا بــا هويّــتبهائيــبــرخالف مــسلمانان، 

 بهــائىگــزينش هويّــت . کردنــد ديــن قــديم و پــاى ديگــر در ديــن جديــد داشــت مــدارا مــى

دارى از قبيـــل روابـــط تجـــارى، خويـــشاوندى و  تلزم قطـــع پيونـــدهاى اجتمـــاعى ريـــشهمـــس

شــدند و شــعاير  چنــان در مراسـم ســبت حاضــر مـىاکثــر نودينـان يهــودى هم. ويى نبــودزناشـ

هــا، شــمارى از نودينــان، بــه ويــژه  بنــا بــه يکــى از گــزارش. آوردنــد  را بــه جــا مــىيــوم کيپــور

متعددشــان هويّــت يهــودى “ پيــروان”وحــانيون يهــودى بودنــد، همــراه بــا آنهــايى کــه جــزو ر

 بهــائىهــاى  ازدواج بــين خــانواده). Amanat 2006: 214-15(خــود را بــاز پــس گرفتنــد 

 رايج نبود، گرچه به تـدريج بـه  در کاشان۱۹۲۹تبار تا حدود سال  تبار و مسلمان يهودى

ى تــازه  ى مدرســه کوتــاهى، بــه منظــور تــأمين هزينــهبــراى مــّدت  ۲۵.امــرى عــادى بــدل شــد

ى را در رقابــت بــا “کاشــر”تبــار حتّــى قــصابى  ان يهــودىبهائيــ در کاشــان، بهــائى تأســيس

  ).۳۶ -۸: ۱۹۸۸ امانت(کردند  ا اداره مىه متعلق به خاخام] کاشر[قصابى حالل 

 مخـــصوص بـــه بهـــائىد ســال محافـــل روحـــانى تبـــار تـــا چنـــ ان يهـــودىبهائيـــ، در تهــران

 خواســتار شـد بــا تــشکيل محفــل مخـتلط بــه ايــن امــر خـود را داشــتند تــا ايـن کــه عبــدالبهاء
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اى خطــاب بــه  در نامــه“ محفــل روحــانى يهوديــان تهــران”، ۱۹۰۳در ســال . پايــان دهنــد

س به عنوان دليل و برهان بر از کتاب مقدّ  با نقل آياتى »ان مسيحى تبار شيکاگوبهائي«

ان آمريکــــايى ابــــراز بهائيـــش را بــــا يدرســـتى اعتقــــاد دينـــى جديــــد خــــود، همبـــستگى خــــو

  ۲۶.داشت

اى از مــؤمنين و  هــاى دوگانــه امکــان حــضور طيــف گــسترده ان بــا هويّــتبهائيــمــداراى 

شــور و رهبــران فّعــال  مبلّغـين ُپرميـان اينــان از يــک ســودر . ســاخت هـواداران را فــراهم مــى

 تقيـــه و حفـــظ شـــدند و از ســـوى ديگـــر  آنهـــايى کـــه، طبـــق رســـم شـــيعى جامعـــه ديـــده مـــى

 ارتبـاط بهـائىى  کردند و فقط از دور بـا جامعـه هويّت باطنى، ايمان خود را مخفى مى

  .داشتند

  

  نخستين نودينان يهودى

  

بــه ديــن ) ۱۸۹۲ -۱۹۲۲ ( رهبــرى عبــدالبهاءکــه اکثــر نودينــان يهــودى در دورانبــا آن

هـاى آغـازين   روآوردند، ولى نخستين رويـارويى ايـشان بـا ايـن ديـن جديـد بـه سـالبهائى

ن بــراى لعــي ى بــابى طــاهره قــّرةا  رهبــر برجــسته۱۸۴۷در ســال . گــردد  بــاز مــىجنــبش بــابى

 اقامــت کــرد تــا در همــدان) ۱۸۸۱. م(ر زا ى حکــيم يهــودى اللــه کوتــاهى در خانــهمـّدت 

مــد اقامــت يــک زن مــسلمان انقالبــى در ازار کــه از پي ى اللــه جام خــانوادهايــن کــه ســران

ت سـتيز نگـران بودنـد بـه اقامـ  يهودى و احتمال بروز بلـواى يهـودىى  همنزل يک خانواد

 علنـًا ايمـان نيـاورد امـا تقـدير آن بـود کـه يکـى زار هيچگـاه چـه اللـهاگر  ۲۷.او پايان دادند

  . از همکاران روشنفکر او بعدًا از نخستين مؤمنين به اين آيين باشد

 اطالعـــات دقيقـــى در بهـــائىهـــاى يهوديـــان بـــه آيـــين  از چگـــونگى نخـــستين گـــروش

تبــــار طبيبــــى بــــود بــــه نــــام    ى يهــــودى، اولــــين بــــاببهــــائىبــــه گــــزارش منــــابع . دســــت نيــــست

توانــــد حــــاکى از گــــروش پيــــشين او بــــه  ، کــــه نــــام او مــــى)مــــسيح = ماشــــيه (حکــــيم مــــسيح

 ۱۸۴۸ بــود و در ابتــدا در ســال او در اصــل اهــل خوانــسار ۲۸. مــسيحيت يــا اســالم باشــد

در ســال . هــا شــد  هــوادار بــابىى مباحثــات طــاهره بــا علمــاى شــيعه  بــا مــشاهدهدر بغــداد

 در هنگــام  مــّال صــادق مقــّدس خراســانىبهــائى – پــس از آشــنايى بــا رهبــر بــابى ۱۸۶۱
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 طـــور علنـــى بـــه آيـــين بـــابى  بـــهتهـــران در زنـــدان) ابـــن اصـــدق(ى فرزنـــد بيمـــارش  معالجـــه

 ديــدگاه بردبــار  و خــالى از ى  هدهنــد گفتگــوى دينــى مــّال صــادق بــا او نــشان. ايمــان آورد

تعــــّصب الاقــــل گروهــــى از رهبــــران بــــابى اســــت کــــه رســــالت آيــــين بــــابى را محــــدود بــــه 

   ۲۹.دانستند چارچوب اسالم نمى

 بهائىى همدانى را نخستين  تهطبيب برجس) ۱۲۹۸/ ۱۸۸۱. م (حکيم آقاجان

 ۱۸۷۷گويا آقاجان اولين بار در سال ). ۲۱: حافظى(دانند  تبار در آن شهر مى يهودى

ان بهائيها و   حاضر گرديد جذب بابىى نراقى هنگامى که بر بالين بيمارى در خانواده

 تعلّق داشتند و  در نزديکى کاشانها به خاندان معتبرى از علما و تّجار نراق نراقى. شد

ى اين  ظاهرًا رفتار محترمانه.  نقل مکان کرده بودندپس از بابى شدن به همدان

 خانواده، بى اعتنايى آنها به قوانين نجاست و طهارت، و دعوت حکيم آقا جان

حتى پس از اين که آقا جان . را تحت تأثير قرار دادجوان به صرف غذا با ايشان او 

داروى اشتباهى براى بيمارشان تجويز کرد، نگرش مالطفت آميز اين خانواده تغيير 

هاى پزشکى در ميان پزشکان سنّتى آن زمان امرى رايج بود ولى  گرچه بد بيارى. نکرد

 گويا ۳۰.اشدتوانست ُپر مخاطره ب ى اشتباه توسط يک طبيب يهودى مى معالجه

ها قرار گرفته بود از آنها در باب  خويى و مداراى نراقى آقاجان که تحت تأثير نرم

  . شدن خود او انجاميدبهائى –عقايدشان جويا شد و اين امر در نهايت به بابى 

هاى خانوادگى انتشار يافت و يکى از  آيين جديد به سرعت از طريق شبکه

، که طبيبى متنّفذ بود و بعدها به رحيم خان بستگان نزديک آقاجان، رحاميم

 فّعال و سپس يکى از رهبران بهائى، )۱۸۴۴ -۱۹۴۲(ه شهرت يافت الصحّ  حافظ

عالوه بر ( معتبرى بود که ى  ه، طبيب خود ساختپدرش الياهو.  شدبهائىجامعه 

ر زا ى حکيم الله ى شگرفى بر زبان فارسى داشت و دست پرورده احاطه) فارسى عبرى

ر ساعت از م اللهيگر آقاجان، آقا حکيپسر عموى د.  رفت فوق الذکر به شمار مى

ا ترک گفت و  ربهائى شد ولى ديرى نپاييد که آيين بهائىهم “ بى بضاعت”سازى 

هايى غير عادى نبود چه که   چنين تغيير هويّت۳۱.ى مبلّغين مسيحى درآمد در جرگه

 مقارن ۱۸۸۰ى   و دهه۱۸۷۰ى   در اواخر دهه در همدانبهائىى آيين  گسترش اوليه

. داد مىى موعود   خبر از ظهور ماشيهبهائىبود با انتشار مسيحيت که همانند آيين 
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ها در کليسا حاضر  اى داشتند، يکشنبه هاى چندگانه بسيارى از نودينان يهودى هويّت

آمريکايى  Presbyterian ترين ى مبلّغين پرسبى شدند و فرزندانشان را به مدرسه مى

  ۳۲. تعطيل شداين مدرسه عمرى کوتاه داشت و توسط مقامات قاجار. فرستادند مى

اى، جـدا از  هاى دوگانـه ، هدف از گزينش چنين هويّتبهائىنظر يکى از منابع به 

ها  از اعتقادات واقعى، حفظ نودينان از خشم و غضب مقاماتى بود که همچنان بابى

و بـــا آنهـــا دشـــمنى خاّصـــى  )۲۳ -۴: حـــافظى(شـــمردند  گرانـــى خطرنـــاک مـــى را آشـــوب

صون ماندن بيهوده از آب درآمد چـه کـه  با وجود اين، ديرى نپاييد که انتظار م.داشتند

 ى  هوالــى در مــضيق. ى غيــر مــسلمانان را گذاشــت  بنــاى بــدرفتارى بــا همــهوالــى همــدان

بـى اعتنـايى بـه تظلّمـات و و بـا ، تـازه مـسيحيان را زنـدانى کـرد  مـالصحـربـه مالى و يا 

هـاى بيگانـه، آنـان را بـه فلـک بـست و  خانه سـفارت بـههاى ميسيونرهاى خارجى تلگراف

    ۳۳.هاى سنگين طلب نمود در ِازاى آزادى ايشان جريمه

غـين ، بـه کمـک ديگـر مبلّ )۱۸۷۷ -۷۹(آقاجان و رحيم خان توانستند طّى دو سـال 

بــه گــزارش .  جــذب کننــد در همــدانبهــائىى نوپــاى   پنجــاه يهــودى را بــه جامعــهبهــائى

چنـــان در حـــال تحـــّول آيـــين  هـــاى ايـــشان  بازتـــاب پيـــام هـــم از نودينـــان، اســـتدالليکـــى 

کـــشيدند و بـــا   را بـــه چـــالش مـــىاينـــان مبـــانى ســـنّت خاخـــامى. رفـــت  بـــه شـــمار مـــىبهـــائى

اير ، از جملـه شـعداشـتند احکـام اساسـى تـورات  اظهـار مـىاستدالل به لزوم ظهـور ماشـيه

  ).Amanat 2006: 184-86(باشد   قابل اجرا نمىقربانى، در غياب معبد اورشليم

ان مـــديون بهائيـــت اوليّـــه يـــاى از موفق رســـد بخـــش عمـــده بـــا ايـــن همـــه، بـــه نظـــر مـــى

ت مـــــسيحيان يـــــکـــــاهش رشـــــد جمع. هـــــاى قبلـــــى مبلّغـــــين مـــــسيحى بـــــوده اســـــت تيـــــفّعال

تـــوان ناشـــى از  ايـــن دانـــست کـــه   را مـــىبهـــائى ى  هتبـــار و گـــروش آنـــان بـــه جامعـــ يهـــودى

تبــــار   يهــــودىبهــــائىشــــناختند لــــذا نودينــــان  ان اســــالم را بــــه عنــــوان ديــــن الهــــى مــــىبهائيــــ

کـه مجبـور بـه قطـع پيونـدهاى  اسـالم  اختيـار کننـد بـى آندر توافق بـاتوانستند هويّتى  مى

مـسيحى تـدريجى ى  ُگسـست ايـن نودينـان از جامعـه. خانوادگى و اجتماعى خود باشـند

 بــه ، ابوالفــضل گلپايگــانىبهــائىى   بــا ورود دانــشمند برجــسته۱۸۸۷بــود ولــى در ســال 

مباحثـات گلپايگـانى و . ى او با رهبران مسيحى ايـن جـدايى کامـل شـد  و مباحثههمدان

 بهـــائىتـــرى از  پيـــام  قامثـــال او بـــا مبلّغـــين مـــسيحى باعـــث شـــد کـــه نودينـــان درک عميـــ
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   ۳۴).۲۸: حافظى(کسب کنند 

ى گــروش يهوديــان، بــه  هيــ، مرکــز اول از همــدانبهــائى، آيــين ۱۸۷۰ى  از اواخــر دهــه

ان بهائيـــدو تـــن از اّولـــين .  هـــران انتـــشار يافـــتت و  از جملـــه کاشـــان ديگـــر جوامـــع يهـــودى

 بـه بهـائى بـه منظـور انتـشار پيـام آيـين الصّحه  و حافظتبار همدان، حکيم آقاجان يهودى

، طبيــب حــاذق و بــا نفــوذ يهــودى کــه در هــران مــسافرت کردنــد و بــا حکــيم نــور محمــودت

 بهــائىگرچــه وى هرگــز بــه طــور علنــى بــه ديــن . خفــا مــسلمان شــده بــود مالقــات نمودنــد

ى  ى هـــواداران و پيـــروان برجـــسته يمـــان نيـــاورد ولـــى شـــمارى از خويـــشاوندانش در زمـــرها

  ۳۵. در آمدندبهائىآيين 

 )عقيبــا(اش ميــرزا خليــل  در ميــان ايــن خويــشان، وضــعيت بــرادرزاده و دامــاد برجــسته

هبى نودينـــان رى در هويّـــت مـــذهـــاى بـــسيا کـــه طبيـــب متنّفـــذى بود،نمايـــانگر پيچيـــدگى

در مـــورد ميـــرزا خليـــل ايـــن پيچيـــدگى بـــا مـــسايل مـــالى و شخـــصى نيـــز . تبـــار اســـت يهـــودى

 خواســــتگارى او از ۱۸۸۰ى  وقتــــى در دهــــه. ماننــــد ارثيــــه خــــانوادگى آميختــــه شــــده بــــود

ى دختر روبرو شـد، دختـر و پـسر هـر دو در  دختر نور محمود، خانم، با مخالفت خانواده

، مـــسلمان شـــدند و ســـپس مطـــابق بـــا شـــعاير يهـــودى و اصـــطبل ســـلطنتى بـــست نشـــستند

، خليـل از اّولـين ۱۸۹۷اندکى بعد، حوالى سـال . ديگر  ازدواج کردند اسالمى با يک

، بـه عنـوان ۱۹۰۶ شد در حالى که چند سال بعد، در سـال  تهرانبهائىاعضاء محفل 

ى ايــران گــشت کــه در  ى يهوديــان نــامزد عــضويّت در نخــستين مجلــس مــشروطه نماينــده

اينجا شاهد تصوير جّذاب کسى هستيم که در بدو پيدايش مدرنيتـه . اين امر ناکام ماند

ـــت در ايـــران از هزارتـــوى ـــت بـــارز خـــانوادگى خليـــل حرکـــت . کنـــد هـــا گـــذر مـــى هويّ موقعيّ

کــــرد ولــــى مجــــادالت مــــالى و درگيــــرى بــــر ســــر  ماهرانــــه او در ايــــن هزارتــــو  را تــــسهيل مــــى

  ۳۶.نمود تر مى ادگى اين تصوير را پيچيدهى خانو ارثيه

هــا،  يکــى از آن. هــاى مرّفــه نبودنــد تبــار اوليّــه از خــانواده ان يهــودىبهائيــى  البتــه همــه

 بهــائىرمــز و راز عجيــب و غريبــى بــود کــه پــيش از  شــخص پــر  کاشــانى ،حــاجى اليــاهو

بـــه عنـــوان . رفـــت  بـــه شـــمار مـــىاى در کاشـــان دزد حرفـــه“ مـــاهرترين و موّفـــق تـــرين”شـــدن 

 دريافـت کـرد کـه او را در خـدمت تبار، لوحى از بهاءاهلل ان يهودىبهائييکى از نخستين 

وقتــى بــراى ديــدار بــا بهــاءاهلل بــه . کــرد  تــشويق مــىبهــائىت در مقــام يــک مبلّــغ بهائيــبــه 
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 اقــــرار نمـــــود کــــه هــــيچ مهـــــارت ، بـــــه عبــــدالبهاء رفــــت، بــــه نقـــــل از يــــک منبــــعفلــــسطين

بـه .  شدن چيـزى جـز يـک دزد سـاده نبـوده اسـتبهائىسودمندى ندارد چه که پيش از 

سفارش عبدالبهاء مدتى به عنوان راهنماى مسافرين اروپـايى کـه بـراى مالقـات بهـاءاهلل 

از ) ز جملـه مطالبـات مـالى اوا( مطالبـاتش، ى  هادعاى او دربار. آمدند خدمت کرد مى

، ظــاهرًا در ازاى خـــدماتى کــه بـــه او ارجــاع شـــده بــود تـــصويرى بهـــائىان و رهبــران بهائيــ

 او از حــــّد معيّنــــى فراتــــر  کنــــد کــــه ســــجاياى اخالقــــى ناخوشــــايند از ايــــن نــــودين ارائــــه مــــى

 از نظرهــا خــاص خــود  رفــت، بــه همــان شــيوه پــر رمــز و راز او بعــدها بــه مــصر. فــتر نمــى

   ۳۷.محو شد و ديگر اطالع چندانى از او در دست نيست

ــغ هــايش، حــاجى اليــاهو بــه رغــم ضــعف هــاى  در دهــه.  نــسبتًا مــوّفقى بــودبهــائى مبلّ

 روى بهــــائى ظــــاهرًا بــــسيارى از نودينــــان يهــــودى در دو مرحلــــه بــــه آيــــين ۱۸۹۰ و ۱۸۸۰

کردنـــد و  دتًا حّقانيّـــت مـــسيح را اثبـــات مـــىاهو عمـــيـــمبلّغينـــى مثـــل حـــاجى ال. آوردنـــد مـــى

هــــاى   کــــه بــــا اســــتداللبهــــائىن يگــــر مبلّغــــي دى  هن را بــــه عهــــديــــر دييــــى بعــــدى تغ مرحلــــه

حـــــــاجى اليـــــــاهو بـــــــه خـــــــاطر . کردنـــــــد گـــــــذار مـــــــى اســـــــالمى آشـــــــنايى بيـــــــشترى داشـــــــتند وا

حتّـى . قـرار گرفـت هايش به شّدت مورد آزار و اذيّت سنّت گرايان يهودى تهـران فعاليّت

در يـــک مـــورد در . شـــمردند مـــى) ِنـــِسخ (»از لحـــاظ شـــرعى ناپـــاک«ديگـــر يهوديـــان او را 

اى مـــذهبى بـــا يهوديـــان کـــار منجـــر بـــه مـــشاجره و ســـپس  مباحثـــهدر  ۱۸۹۴حـــوالى ســـال 

ان فّعــال از جملــه بهائيــ ديگــر ۳۸.حملــه گروهــى بــه حــاجى اليــاهو  بــه قــصد کــشتن او شــد

کردنـد نيـز  ى دينـى برگـزار مـى ى خـود جلـسات مباحثـه ه در خانـهالـذکر کـ ميرزا خليل فـوق

ى يهـــودى نـــشين تهـــران شـــدند  بـــه علّـــت مزاحمـــت و از بـــيم جـــان مجبـــور بـــه تـــرک محلـــه

  ).۳۴: ۱۹۹۴عزيزى (

 قـــرار گرفـــت شخـــصى بـــه نـــام از جملـــه کـــسانى کـــه تحـــت تـــأثير پيـــام حـــاجى اليـــاهو

مــّال .  بــودور يهــودى بــا ســواد امــا تهــى دســتى ســاکن تهــران ، پيلــهنيــال، پــسر مــّال داقاســح

ى آليــانس کــه در آن مطالــب   مدرســهتأســيساش حتّــى بــا  گرايــى دانيــال بــه خــاطر  ســنّت

، کـــه بعـــدها اســـحق).  ۳۸ : ۱۹۹۴عزيـــزى (شـــد مخـــالف بـــود  غيـــر يهـــودى تـــدريس مـــى

ـــــزاهلل ـــــام گرفـــــت عزي اش، از  از فقـــــر خـــــانواده و فرودســـــتى اجتمـــــاعى) ۱۸۷۳ -۱۹۵۰( ن

يهوديـــان و خّفـــت و خـــوارى يهوديـــانى کــــه  ى  هبـــار و غيـــر بهداشـــتى محلّــــ اوضـــاع رّقـــت 
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 ى  هبـــا آنکـــه در آن زمـــان در بـــين يهوديـــان حرفـــ. شـــدند در رنـــج بـــود  شـــمرده مـــىنجـــس

اطى آموخـت و بـدينترتيب نخـستين گـام را آگاهانـه خيّاطى البسه غربى رايج نبود او خيّ 

وى بـــا هويّـــت دينـــى ). ۱۹ -۲۷ : ۱۹۹۴عزيـــزى (در مـــسير تحـــّرک اجتمـــاعى برداشـــت 

 تهـران کـه مـشهور بـه مـدارا بـا در محافـل صـوفيان“ بهـائىنيمـه ”جديدى بـه عنـوان يـک 

هـاى گونـاگون، پيـام   با مـرامکرد و سرانجام بعد از تجربه غير مسلمانان بودند شرکت مى

 را تـــام و تمـــام پـــذيرفت زيـــرا آن را پيـــامى سرشـــار از نويـــد ترقـــى و پيـــشرفت بـــراى بهـــائى

  ).۵۴ -۴۹ : ۱۹۹۴عزيزى (ديد  يهوديان مى

ى يهودى نه به خاطر اختالفـات دينـى بلکـه ناشـى   از جامعهگسست نهايى اسحاق

ان، از جملـه بهائيـاى او و معاشرتش بـا   موفقيّت حرفه.از تغييرى نمادين در رفتارش بود

. تر، سبب شد که بيشتر مراقب سـر و وضـع و نظافـت خـود باشـد انى از طبقات مرّفهبهائي

سر انجام خوددارى او از تراشيدن سـر و اصـرارش بـه اصـالح صـورت بـه دورى اسـحاق 

را بــه هــيچ وجــه قابــل گــ ى يهــودى انجاميــد چــرا کــه ايــن دو بــراى يهوديــان ســنّت از جامعــه

 بود و ى پيروى از حکم بهاءاهلل در واقع نتراشيدن سر براى اسحاق هم نشانه. قبول نبود

  ۳۹).۳۶ -۷ : ۱۹۹۴عزيزى (رفت  هم نوعى ابراز تعّهد به مدرنيته بشمار مى

 بـود، تعـداد ۱۸۹۰ و ۱۸۸۰هـاى   در دهـهبهـائى شاهد رشد سـريع آيـين اگر همدان

توانــــد تــــا حــــّدى ناشــــى از  ايــــن امــــر مــــى.  شــــدندبهــــائى نــــسبتًا کمتــــرى از يهوديــــان تهــــران

ـــت  در همـــدان باشـــد کـــه بـــا دامـــن زدن بـــه Presbyterian تـــرين  هـــاى مبلّغـــين پرســـبى فعاليّ

 يهوديـان ايرانــى، راه را بـراى پـذيرش آيــينديرپـا و قـديمى ى  هـاى موعـود باورانــه گـرايش

از نهادهـاى موّفـق مـسيحى از جملـه . تر همـوار کردنـدان جـوان به ويژه توسط يهوديـبهائى

مــدارس و يــک بيمارســتان بــود، کــه شــمارى از اطبّــاى ســنّتِى جويــاى طــّب جديــد را بــه 

تـوان تـا حـّدى بـه  ان را مـىبهائيـولـى  موفقيّـت مـسيحيان و بـيش از آن . خود جذب کـرد

 اقتــصاد ُپــر رونــق همــدان، کــه حاصــل تجــارت رو .محــيط اجتمــاعى همــدان نــسبت داد

 در ربـــع آخـــر قـــرن نـــوزدهم بـــود مهـــاجرين گونـــاگونى از ديگـــر جوامـــع بـــه رشـــد بـــا بغـــداد

 از ۴۰. را بـه خـود جـذب کـردى مرّفـه متجـّدد  يهوديـان عـراق يهودى ايـران و نيـز از جامعـه

ديـد در محـيط کـارى جديـد بـود کـه تـرک آمـدهاى مهـاجرت ايجـاد مـشاغل ج جمله پـى

از اين مهـم تـر، مهـاجرت بـه معنـاى . پيوندهاى سنّتى جوامع قديمى را به دنبال داشت



  

  

  

 گروش يهوديان ايرانى به آيين بهائى: انتظار ظهور موعود و تحّول هويّت

 

۴۶

ــــه ــــت ســــنّتى يهــــودى رايــــج در محلّ بــــرخالف تهــــران و . هــــاى يهــــودى بــــود فروپاشــــى ذهنيّ

ند و بيــشتر ى خــود محــدوديّت کمتــرى داشــت ، يهوديــان همــدان در انتخــاب محلّــهکاشــان

ايــــن امــــر بــــه تــــضعيف مناســــک ســــنّتى يهــــودى و رواج هــــويّتى . در شــــهر پراکنــــده بودنــــد

  . زد ا دامن مىگر جهان

  

  مخالفت و استقالل

  

هايى   تنش در همدانبهائى موفقيّت چشمگير دو طبيب ۱۸۷۰ى  در اواخر دهه

توان در  ها را مى ء برخى از اين تنشمنشا. ى يهودى ايجاد کرد را در جامعه

اى ديرينه ميان اطباى همدان جستجو کرد  که از چندين نسل پيش  هاى حرفه رقابت

اى از اطبا، که  هاى قرن نوزدهم، گروه نوخاسته از ميانه. بين ايشان وجود داشت

 ى زيادى از ايشان بعدًا بسيارى از آنها با ادبيات فارسى آشنايى داشتند و عّده

 اطباى سنّتى را که مدعى به ارث بردن اين حرفه بودند به ، شدندبهائىمسيحى و 

     ۴۱.چالش کشيدند

ها، حتّى در ميان منسوبين دور و نزديک، صرفًا ناشى از  ها و جدايى دو دستگى

يهودى متعّصبى که از خويشاوند نومسيحى خود به .  شدن برخى از يهوديان نبودبهائى

“ بايد مسيح را دوباره به دار بکشيم”ز قرار معلوم تهديد کرد که والى شکايت برد ا

  ). ۲۸: حافظى(

 با شکايت ۱۸۷۷ در اوايل سال  همدانبهائىهاى تنش با نودينان  اولين نشانه

: مرگ (اينان يکى از نودينان به نام حاجى يارى. رهبران يهودى به والى شروع شد

را متهم ساختند که با انتقاد علنى و خرافى خواندن باورها و رسوم ) ۱۹۱۸ -۱۹

هاى قبلى درون  اين مخالفت حاکى از تنش. يهوديان به ايشان توهين کرده است

 شدن يهوديان بهائىاش به احتمال زياد به پيش از   يهود بود که سابقهى  هجامع

در ميدان اصلى شهر جمع شدند  به دنبال اين شکايت گروهى از يهوديان . گشت برمى

ان را آزرده بهائيآنچه . با پيوستن مسلمانان به ايشان تعدادشان ظاهرًا به هزار نفر رسيد

ساخت همانا رّد پيشنهاد آنها از طرف رهبران يهودى مبنى بر حّل اختالفات داخلى 
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اهم  ستيزانه فربهائىدر حالى که مقدمات بلوايى . ى مسلمانان بود بدون مداخله

ه کوشيد براى مهار کردن الصحّ  د از روى ناچارى، رحيم خان حافظيشد، شا مى

اوضاع اتّهام رايج مبنى بر خونخوارى يهوديان را تکرار نمايد تا ورق را به زيان رقباى 

ران وارد شده بود به عنوان  به اياين اتّهام که احتماًال از اروپا. آسيب پذير برگرداند

 با در گرفتن نزاع خيابانى که يادآور زد و ۴۲.رفت ى يهودى به کار مى افترا عليه جامعه

متوّجه احتمال تهييج جمعيت عليه خوردهاى بابيان در گذشته بود، يهوديان يکباره 

سپس والى به بزرگان .  بيمناک از جان خويش صحنه را ترک کردندخود شدند و

ى مسأله بحث کنند ولى خودش نودينان را به  ى يهودى دستور داد درباره جامعه

. متّهم ساخت“ بازار] غير حالل[خوردن غذاى غير کاشر ”نقض احکام يهودى و 

 اشراق خاورى( هتک حرمت خاتمه يافت ى  هاى به بهان غائله با پرداخت جريمه

  ).۲۶ -۸: حافظى، ۴۴ -۶: ۲۰۰۴

 موجب ۱۸۸۱ در سال بهائىآورى تعداد بيشترى از يهوديان به دين  روى

در حرکتى . ان منجر گرديدبهائي شد و به آزار و اذيّت هاى تازه با يهوديان همدان تنش

مشابه با اقدامات قبلى عليه نودينان مسيحى، والى شهر در پاسخ به ابراز نگرانى 

  ۴۳.ان را دستگير و در ِازاى پرداخت جريمه آزاد کردبهائيودى، شمارى از رهبران يه

  به مصرف غذاى غير حاللبهائىهاى يهوديان از نودينان  در بسيارى موارد شکايت

چنين شکايتى که با احکام اسالمى نجاست مشابهت و . شد ان مربوط مىبهائيتوسط 

دانست به نظر مقامات مسلمان امرى   را ناپاک مىارتباط داشت و غذاى مسلمين

، يهوديان در حضور شوراى شهر همدان ۱۸۹۰در موردى در سال . آمد توهين آميز مى

ى  ان هشدار دادند که اگر از تمامى رسوم و قواعد يهودى پيروى نکنند همهبهائيبه 

ا را به جلوگيرى ه ان در پاسخ، خاخامبهائي. پيوندهاى خود را با آنها خواهند گسست

اشراق (هاى مغاير با تورات متهم ساختند   و رواج بدعتاز اجراى احکام تورات

   ۴۴).۷۸ -۹: ۲۰۰۴ خاورى

تبار حاضر بودند  ان يهودىبهائيدر جستجوى پاسخ به اين سؤال که چرا بسيارى از 

يّتى را در ِازاى هويّت جديد خود تحّمل کنند بايد به پافشارى هر بدنامى و آزار و اذ

 ى  هگيران بندى سخت آنان از دين و بر پاىى  هبينان هاى باريک رهبران يهودى بر تعريف
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هاى سنّت گرا که خود را حافظ  خاخام. ات شعاير يهودى اشاره کنيمييايشان به جز

ان را بهائيين بدعتى نبودند و مکررًا دانستند قادر به تحّمل چن هاى يهودى مى سنّت

، رهبران يهودى ۱۸۸۰ در سال پس از مرگ حکيم آقاجان. خواندند خودى مىغير

ابتدا اجازه ندادند که وى در قبرستان يهودى به خاک سپرده شود ولى باالخره نفوذ 

  ).۴۷: ۲۰۰۴ راق خاورىاش(آنان را به رضايت به اين امر وادار نمود “ بهائىاعيان ”

با اين همه اجراى احکام يهودى متأثّر از اوضاع دينى و روابط شخصى 

 پيشکسوتان يهودى در رابطه با   شکايتدر يک مورد، والى همدان. بخصوص بود

کارترى  يط محافظه که مح، ولى در کاشان۴۵.شکستن احکام سبت را نا ديده گرفت

 زير فشار بودند که يا احکام يهودى را داشت، رهبران يهودى از طرف علماى شيعى

هر اتّهامات مشابه پيامدهاى طبعًا در آن ش. به طور کامل اجرا کنند يا مسلمان شوند

   ۴۶.ترى داشت جّدى

جه معروف بود و به طور علنى ظهور موعود   که به صراحت له)موشه(مّال موسى 

اش در روز سبت   بود که با گشودن مغازهکرد، نخستين نودينى در کاشان را اعالم مى

بدنبال آن، بزرگان يهودى خواهان مجازات مرگ او بر .  را نقض کردحکم تورات

انى و شکنجه شد ولى سرانجام مّال موسى دستگير، زند ۴۷.اساس حکم تورات شدند

وى به . با شفاعت خويشاوندانش آزاد گرديد به اين شرط که کاشان را ترک کند

. ستيزان به قتل رسيد بهائى، ظاهرًا توسط گروهى از ۱۹۰۵ رفت و در سال الهيجان

 عقايدش دانند که جانش را بر سر دفاع علنى از تبارى مى  يهودىبهائىاو را نخستين 

    ۴۸).۷۰: ۱۹۸۸، امانت ۷۱۳ -۱۵: ۱۹۷۶مازندرانى (گذاشت 

 بهائىگرا در مقابله با نودينان  هاى سنّت بتداى قرن بيستم، خاخامدر ا

 ان در همدانبهائينگرانى از موفقيّت . ترى يافتند متّحد جديد مدرن] تبار يهودى[

 Alliance Israelite Universelleد مللى يهوال  آليانس بينى  هموجب گرديد که نمايند

که سازمانى متعّهد براى بهبود حال و روز و آموزش يهوديان در مناطق کم درآمد بود، 

اين نماينده حتّى کوشيد اين  . باز داردبهائىيهوديان را از شرکت در جلسات 

چنين از  وى هم.  مقامات محلّى فشار آوردجلسات را منحل کند و به اين منظور بر

.  واداردبهائى را به فلک کردن نودينان  خواست والى همدانرؤساى خود در تهران
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ا را از عقد نودينان باز دارد، موفقيّت چندانى در ه ولى حتّى تالش خود او که خاخام

 عصرها   که شنبهبهائىارى از يهوديان مشتاق در بعضى جلسات  بسي۴۹.پى نداشت

کردند و همين مسأله بر نگرانى  شد شرکت مى  برگزار مىدر سنندج در کردستان

   ۵۰.افزود کارگزاران آليانس مى

 و بهائىاى نظرها مخالفت رهبران سنّت گرا باعث تقويت هويّت  از پاره

، ۱۹۱۱در سال . جّزا با نهادهاى متمايز خاّص خود شداى م گيرى جامعه شکل

 تأسيسهاى مسلمانان و يهوديان راه نداشتند اقدام به  ان که به گرمابه و گورستانبهائي

 در سال ۵۱).۱۳۷ -۴۰: ۲۰۰۴ اشراق خاورى(ى خود نمودند  گورستان و گرمابه

 را براى اجراى دقيق شعاير سنّتى بهائى دانش آموزان  مسؤالن مدرسه آليانس۱۹۰۱

اين واقعه به نوعى . ان موقتًا مدرسه را تحريم کردندبهائييهودى زير فشار گذاشتند و 

موهبت ى دخترانه  و مدرسه) ۱۹۰۷(ى تأييد  ى پسرانه ى آغازين تشکيل مدرسه نقطه

 بهائىى  اين دو مدرسه بزودى نمودارى از تجّدد و استقالل جامعه. گرديد) ۱۹۱۰(

   ۵۲).۱۲۸، ۱۱۶ -۲۵، ۱۰۵: ۲۰۰۴ اشراق خاورى(شدند 

نان به آيين هاى سنّت گرايان، بسيارى از يهوديان همچ  مخالفتى  هبه رغم هم

به عضويّت در محافل .  يافتند  بودن شهرت مىبهائىآوردند و به   روى مىبهائى

 را به بهائىشدند و در مقام مرّوجين اين آيين، ديانت   انتخاب مىبهائىروحانى 

  اين علما حاجى سيّد ى  هاز جمل. کردند  معرفى ديگران، حتّى بعضى از علماء شيعه

 بود که پس از ايمان به متشّخص روحانيون همدانى  ه از خانوادالعلماءاحمد صدر

  به لقب صدرالصدوراى شد و از طرف عبدالبهاء  محّقق و مبلّغ برجستهبهائىآيين 

 بهائى از طريق طبيب ۱۸۹۸حوالى سال وى از . ملّقب گرديد) ۱۸۶۸ -۱۹۰۷(

: ۱۹۷۶، مازندرانى ۲۱ - ۸: ۱۹۴۸رستگار ( آشنا شد بهائىتبار خود با آيين  يهودى

 محدود به بهائىتبار در اعتالء معارف  اگرچه نقش نودينان يهودى). ۴۸۰ -۱

معدودى استدالليه بود، ولى فرزندانشان که بيشتر جذب جامعه و فرهنگ ايران شدند 

   ۵۳.هاى فرهنگى به خود اختصاص دادند مهم ترى در زمينهنقش 

 نقشى حياتى بهائىعالوه بر مساعى مخالفين، آنچه که در تعيين مرزهاى هويّت 

 اتّفاق بهائىى   در داخل جامعه۱۹۳۰ى  هبود که از دهداشت تحّوالت اساسى 
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 - ۱۹۵۷ (بهائىآيين “ ّى امرول”، در اين دوره تحت رهبرى شوقى افندى. افتاد

هاى   جايگزين  هويّتبهائى ى  ه، يک نوع هويّت منضبط و سازمان يافت)۱۹۲۲

.  نقشى اساسى داشت شدبهائى ى  ه که تا آن زمان در پيشرفت و رشد جامع،چندگانه

هاى  اين تحّول داخلى که خود متأثّر از روندهاى رايج در غرب بود، حفظ هويّت

د که تعلق به ساير يترى آفر  متشّکلبهائىى   دشوارتر ساخت و جامعهدينى چندگانه را

ن يا ۵۴.کرد سه را امرى عادى تلقى نمىيمذاهب و شرکت در مراسم مسجد و کن

. ن با فرايند مهم ديگرى همراه شد ايرابهائىى  ى جامعه  بسيار خطير در توسعهى  هبره

ى تشکيالت ادارى بر امور مذهبى و   وسعت پيدا کرد  و سلطهئىبهاتشکيالت ادارى 

از طريق اين نهادها، قواعد جديدى  .ان به شّدت افزايش يافتبهائيى  زندگى روزمره

 مربوط به ازدواج و يا بهائىوضع شد و قوانين ) تسجيل(رسمى “ ثبت نام”براى 

اى موّقت مسافرتى با ه  و حتّى محدوديتبهائىممنوعيّت کسب و کار در تعطيالت 

 وسعت اختيارات تشکيالت ادارى مقارن و شايد تا ۵۵.شّدت بيشترى به اجرا در آمد

   ۵۶. شد۱۹۵۰ى  ن از دهه ايرابهائىى  حدودى سبب کاهش رشد جامعه

 تأثير گذاشت تحّوالت بهائىعامل ديگرى که بر رکود گرايش يهوديان به آيين 

 بهائىان در تبليغ آيين بهائياحتماًال در واکنش به موفقيّت .  يهود بودى  هى جامعدرون

 آن شهر  در ۱۹۱۲ن در سال ى صهيونيستى ايرا  اولين کميته بود کهبه يهوديان همدان

و به دنبال آن هاى صهيونيستى  گسترش گرايش). Netzer 1980: 225(تشکيل شد 

ى يهودى ايران را افزايش   اعتماد به نفس جامعه۱۹۴۸ در ليي دولت اسراتأسيس

 ى  ه تقويت روحى و تخفيف مصائب روانى اين جامعى  هداد و به دنبال آن ماي

کيشان خود در  هاى هم اکنون بسيارى از يهوديان ايران موفقيّت.  سختى کشيده شد

ى خود و مساوى با پايان مصائب اقليّتى  ا تحّقق آمال موعود باورانهارض موعود ر

ترى از  ى غربى شده ى يهود ايران به تدريج نسخه جامعه. شمردند فقير و محروم مى

 توّجه داشت و بيشتر درگير  يهوديّت را اختيار کرد که کمتر به انتظارات موعود باورانه

  . بودصهيونيسم

 را تثبيت نمودند نقش مهّمى در بهائىرى از آنهايى که اعتقاد خود به آيين بسيا

تبار به  ، بسيارى از نودينان يهودى۱۹۲۰ى  از دهه.  بازى کردندبهائىى  جامعه
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هاى اقتصادى قابل توّجهى نائل شدند، و بعضى با استفاده از ارتباطات در  پيشرفت

بعضى حتّى براى شروع . بوجود آوردند“ اقتصاد قومى” نوعى بهائىى  داخل جامعه

ى ديگرى با نوع دوستى   عّده۵۷. راهنمايى خواستندکسب و کار خود از عبدالبهاء

   ۵۸. شدندبهائى ى  هنامى جامع  نيکى  هماي

ان که اکثرًا از نسل دّوم بودند از تحصيالت بهتر در مدارس مدرن بهائيتعدادى از 

ى در حال ُرشد  کرده ى متوسط تحصيل سود بردند و به طبقه) بهائى از جمله مدارس(

هاى تخّصصى پيشرفت  بسيارى از آنها در تجارت و حرفه.  پيوستنددوران پهلوى

استاد ) ۱۹۱۰ -۱۹۸۱ (ان برجسته و محترم منوچهر حکيمبهائييکى از . کردند

 بهائىى  ش در جامعهيها بود که پس از انقالب به خاطر فعاليّتپزشکى ى  دانشکده

تبار  ان يهودىبهائي تعداد زيادترى از ۵۹. به قتل رسيددر مطب خود در تهران

   ۶۰. آفرينان و نوآوران موّفقى شدندتحصيلکرده کار

ته ، چندين مبتکر و صاحب صنايع برجس]تبار يهودى[از ميان اخالف نودينان 

اى در اقتصاد  ظهور کردند که کارگزارانى مهم در گسترش مدرنيته شدند و سهم عمده

 يکى از اين مبتکرين و صاحبان صنايع برجسته خليل ارجمند. و صنعت ايران داشتند

 ۱۹۳۷استاد رشته مهندسى بود که صنايع ارج را در سال ) ۱۹۴۴متوفا در سال (

. وليد چندين محصول صنعتى بسيار مهم را در ايران شروع نمود کرد و تتأسيس

 يکى از صاحبان صنايع مشهور و کار آفرين نامدارى بود که يکى ديگرى حبيب ثابت

  ۶۱. بود۱۹۵۹ستگاه تلويزيونى ايران در سال ي نخستين اتأسيساز کارهايش 

        

  گيرى نتيجه

  

وجهى از يهوديان به دينى که خود اقليّتى ستمديده بود روى آوردن شمار قابل ت

تبار بر غناى  نودينان يهودى. رود مى بشمار مىاى منحصر به فرد در ايران اسال پديده

 را محرومين  هر چند اکثر اعضاى جامعه.  و تنوع اجتماعى آن افزودندبهائىى  جامعه

 متعارفافراد نابيون تندرو و دادند ولى ُنخبگان تحصيلکرده، انقال و فقرا تشکيل مى

 از يک بهائىطّى مّدت زمان نسبتًا کوتاهى، آيين . هم در آن عضويّت داشتند
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ها به ظهور موعود متّکى بود، به دينى متشّکل و  جنبش نظام موعودگرا که به باور توده

آنان که از . نودينان نيز اين مراحل تغيير و تداوم را طى کردند. مستقل مبّدل شد

 همسو با هائى ب پيوسته بودند در قالبهائىى منزوى و محروم يهودى به آيين  امعهج

جذب هر چه . هاى اقتصادى خود ادامه دادند خويشاوندان يهودى خويش به فعاليّت

 و افزايش ميزان تحصيالت همراه بود   با گرايش به هويّت ايرانى بيشتر آنها در جامعه

اى و تخّصصى افزونى  هاى حرفه وص در زمينههاى اجتماعى آنان بخص و پيشرفت

   ۶۲.گرفت

و موج مهاجرت غير مسلمانان به خارج از کشور تنوع ۱۹۷۹ سال انقالب اسالمى

اين ترکيب رنگارنگ همواره . فرهنگى ايران را در معرض تهديد قرار داده است

مدار  گرايان شريعت ر طلبى سنّتانحصا. عاملى حياتى در بقاى ملّى ايران بوده است

هاى  حتّى قرائت. هاى ُعرفى شده است هاى دينى يا مرام مانع تعامل با ديگر سنّت

. شوند متفاوت از اسالم که تعّهد بيشترى به مدرنيته دارند نيز غير اسالمى تلّقى مى

ومت را براى به نمايش ان تالش اين حکبهائي با رفتار ناهنجار جمهورى اسالمى

“ ديگرى”ان را به بهائيثمر ساخته و  بى “رسمى”هاى  گذاشتن آزاديهاى دينى اقليّت

ى  بسا که پرسش حياتى در تعيين آينده. اى ممنوع بدل نموده است خاموش و خاطره

يى را که در طول تاريخ  آيا ايران قادر است حّس تکثّر فرهنگى: ايران اين باشد که

احياء آن بوده است را بار ديگر زنده  ى هآن کشور روحى تازه دميده و مايبارها در 

  نمايد يا نه؟

 

  ها  نوشت پى

  

هـاى خـستگى  ن کوشـش است که بـدواين پژوهش مديون پدرم شادروان موسى امانت    *

  . بود آورى مدارک و روايات تاريخى چنين تحقيقى ممکن نمىناپذيرش در گرد

اى از خــاطرات او،  ، از جملــه ترجمــهى ريحــان ريحــانى ات زنــدگى و زمانــهييــبــراى جز    ۱

 Amanat, M. 2006: 189نگاه کنيد به 

هـــا، مبالغـــه آميـــز  بهـــائى - از تعـــداد بـــابىNeumarkمـــارک يبـــه احتمـــال زيـــاد بـــرآورد نو    ۲
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تبـــــار گلپايگــــانى اشـــــاره  يهــــودى بهـــــائىى   فقــــط بـــــه چنــــد خــــانوادهبهـــــائىمنــــابع . اســــت

.  خــــود را از دســــت دادنــــدبهــــائى، هويّــــت   زد کــــه بقيــــهحــــدستــــوان  تنهــــا مــــى. کننــــد مــــى

  .Fischel 1934: 54چنين نگاه کنيد به  هم

 Cohen 1973: 162، منـدرج در Brawer 1944-46: 146-53چنين نگـاه گنيـد بـه  هم  ۳

  .هستم Daniel Tsadikهاى عبرى را مديون  ى برخى عبارت ترجمه

، نگـاه کنيـد بـه امانـت  و همـدانتبار در کاشان  يهودىبهائىهاى  براى فهرست خانواده  ۴

ات مربـــوط بـــه يهوديـــان کاشـــان، نگـــاه کنيـــد بـــه يروشـــليمى ييـــبـــراى جز. ۲۰۰۰ و ۱۹۸۸

ر  و منـابع منـدرج دBrawer 1937-8: 22براى يهوديان همدان، نگاه کنيد بـه . ۱۹۸۵

Sarshar 2003.  

 يکــى از نخــستين تحقيقــات را در ايــن خــصوص  کــهSusan Maneck ســوزان مانــک    ۵

  . کند  شدن يهوديان به اتفاقات تاريخى اشاره مىبهائىانجام داده، در توضيح 

و   Fischel 1937 ،Moreen 2000. کبـراى مـرور کلـى تـاريخ يهوديـان در ايـران، نـ    ۶

Spector 1975  

  .Foltz  2004براى مرورى مقدماتى بر اين موضوع، نگاه کنيد به     ۷

ى  اهلل خـــالق ى دقيـــق تحقيقـــات مربـــوط بـــه موســـيقى ايرانـــى، از قبيـــل اثـــر روح بـــا مطالعـــه    ۸

  .خوريم دانان و مربّيان يهودى بر مى به اسامى تعداد زيادى از موسيقى) ۱۹۵۶(

هاى فارسى مدرن، که به خّط عبرى نوشـته شـده، بـه قـرون هـشتم و  ين نمونهاين نخست    ۹

  .گردد و در شمال غربى چين کشف شد ىمنهم بر 

همـين . کنـد س عبـرى از آنـان بـه نيکـى يـاد مـىپارس تنها کشورى است که کتـاب مقـدّ     ۱۰

ى طـى حکومـت يهـا به استثناى دوره. خواند مى) مسيحا(“ ماشيه” را کتاب کورش کبير

حّد اقل در . بردند  ، يهوديان در ايران پيش از اسالم از مداراى نسبى بهره مىساسانيان

زيـــستند حـــال و روز  ، يهوديـــانى کـــه در ايـــران اســـالمى مـــىمقايـــسه بـــا اروپـــاى قـــرون وســـطا

ى سياسـى  ، آنها حتّى به مناصب بـر جـستهدر دوران حکومت ايلخانيان. دبهترى داشتن

  .دست يافتند

 پيـر نظـر Levy 1998 ،Patai 1997: 51-64، نگـاه کنيـد بـه هـاى مـشهد بـراى نـودينى    ۱۱

 منتهــى بــه ى کــهبــراى ديــدگاه متفــاوتى در خــصوص شــرايط. Fischel 1959 و ۲۰۰۱

 Amanat, M.  2006: 69-91هاى ضد يهودى شد، نگاه کنيد به امانت  بلوا
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، از جملــه ىبــراى اوضــاع اقتــصاد. Okazaki 1986هــا، نگــاه کنيــد بــه  بــراى قحطــى    ۱۲

. Issawi 1971: 70-151; 258-309هـا، نگـاه کنيـد بـه  ىيبار نفوذ اروپـا نهاى زيا پيامد

 Coleى قرن نوزدهم، نگاه کنيد به    شرايط اجتماعى و سياسى ايران در ميانهدر مورد

 Amanat, A. 2004مقدمه، و : 1998

در ) بهـــائىين يـــ گـــرايش بـــه آ از جملـــه(هـــاى چندگانـــه  ات مربـــوط بـــه نـــودينىييـــبـــراى جز    ۱۳

 ، که پيش از اين ذکرش رفت، پسرش حکيم نور محمودى حکيم هارون ميان خانواده

. ۱۴۶ -۵۱و صفحات   .Amanat 2006, 135nاعضاء خانواده، نگاه کنيد بهو ديگر 

ان بـــــا مبلّغـــــين مـــــسيحى، نگـــــاه کنيـــــد بـــــه بهائيـــــبـــــراى پژوهـــــشى در خـــــصوص مباحثـــــات 

Momen 1982.  

  .داده است ى دّوم قرن نوزدهم رخ  ظاهرًا اين امر در نيمه    ۱۴

 و Karaites، مداخل  Encyclopaedia Judaicaون، نگاه کنيد به ييدر خصوص قرا    ۱۵

Persia و Netzer 1997 .اسالمى، نگاه کنيد به، يىاى از آثار قرا براى مجموعه 

Nemoy 1952.در قرن بيستم، و نقش آنها در ون در کاشانيي در خصوص نفوذ قرا 

   .۱۹۸۸ ، نگاه کنيد به  امانت بهائىهاى  نودينى

  Lewis 2002 .ک، نبهائى تأثيرات ادبيات فارسى بر آثار اى در باب براى مطالعه    ۱۶

کـــه پيـــشگام آمـــوزش و ) شـــامل مـــدارس دخترانـــه (بهـــائىدر اوايـــل قـــرن بيـــستم مـــدارس     ۱۷

، اکثــرًا بــه ابتکــار بهــائىپــرورش مــدرن در ايــران بودنــد، در شــمارى از مراکــز پــر جمعيّــت 

ــبهائيــ ى مــؤمن در  نگــاه کنيــد بــه مقالــه.  شــدندتأســيس، ى و بــه تــشويق عبــدالبهاءان محلّ

رسـمى “ مـدرن”ى  نخـستين مدرسـه. ۱۹۹۷چنين نگـاه کنيـد بـه ثابـت  هم. همين کتاب

،   توســط معلّمــى اصــالح طلــب بــه نــام حــاجى ميــرزا حــسن رشــديّه۱۸۹۸ در ســال تهــران

 Encyclopaediaنگــــاه کنيــــد بــــه .  گــــشايش يافــــتتحــــت نظــــارت انجمــــن معــــارف

Iranica  مدخل  ،Anjoman-e Ma‘arifچنين نگاه کنيد به   هم.Ringer 2001  

اهلل  بـراى مثـال  ميثـاق. دادنـد تبار، اسامى خود را تغيير مـى  يهودىبهائىبرخى نودينان     ۱۸

  .روبنبه جاى الياس، خليل به جاى عقبه، و ريحان به جاى 

، از جمله فهرستى از  مسلمان تبار مشهدبهائىات مربوط به نودينان ييدر خصوص جز    ۱۹

  ۱۷۹-۸۷: ۲۰۰۸ يى فوادى بشرو.ک مشهد، نبهائىى  بسيارى از اعضاى جامعه

  . که اين منبع را به من معّرفى کرد سپاسگزارمDaniel Tsadikاز     ۲۰
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بــد نــامى حاصــل از تغييــر ديــن، مــسلمان شــدن صــورى  گروهــى از يهوديــان ى درک بــرا    ۲۱

کـه ايـن گـروه از يهوديـان بـا آن. انجام گرفت مثال خوبى اسـت ۱۸۳۹در سال که  مشهد

ى نخست قرن بيستم به دين آباء و اجدادى خود بر گشتند حتى تـا امـروز، پـس  در نيمه

 . Patai 1997: 104کنند  ديان ديگر جوامع ازدواج نمىاز مهاجرت از ايران، با يهو

اى   پيـــرو گرويـــدن بـــه اســـالم و مجادلـــهبهـــائىن يـــيى ديگـــرى از گرويـــدن بـــه آ بـــراى نمونـــه    ۲۲

  .۲۲: ۲۰۰۴مالى، نگاه کنيد به اقرارى 

 يهـــودى دارنـــد، ى  هى معاصـــر از بـــد نـــام کـــردن مـــسلمينى کـــه ظـــاهرًا پيـــشين يـــک نمونـــه    ۲۳

 “اتهامــات”عــالوه بــر ديگــر .  يکــى از رهبــران فعلــى ُاپوزيــسيون اســتتظــامعبّــاس اميــر ان

انــد    او مــورد ترديــد قــرار گرفتــه زيــرا اجــدادش را جــزو گروهــى از يهوديــان دانــسته مــسلمانى

ه نگـــا. از ســـوى او رد شـــد“  اتهـــام ” ايـــن . مـــسلمان شـــدند در مـــشهد۱۸۳۹کـــه در ســـال 

 شايان ذکر است که ثبت احـوال جمهـورى اسـالمى). امير انتظام، بدون تاريخ(کنيد به 

از . اى رســـمى بـــه رســـميّت مـــى شناســـد ايـــران، عنـــوان جديـــد االســـالم را بـــه مثابـــه مقولـــه

 بـــــه مـــــن خـــــاطر نـــــشان کردنـــــد،  کـــــه ايـــــن دو نکتـــــه را و دکتـــــر خوبروپـــــاکجـــــالل جاللـــــى

  .سپاسگزارم

  .)بدون تاريخ (، نگاه کنيد به اشراق خاورىهاى عبدالبهاء براى يکى از اين نامه    ۲۴

تبـار در  هـودىان مـسلمان و يبهائيـدانـيم نخـستين دو مـورد ازدواج ميـان  تا آن جا کـه مـى    ۲۵

مکاتبـــه بـــا .  رخ داد۱۹۲۹حـــوالى ســـال ) کـــه يکـــى از آنهـــا دختـــر ريحـــانى بـــود( کاشـــان

  .۲۰۰۵ ژانويه ۱۱ر،  رستگا خانم باهره

 که توّجهم را به اين از دکتر فريدون وهمن.  در نجم باختر۱۹۰۳ ژوئن ۲ى مورخ  نامه    ۲۶

  .منبع جلب کرد سپاسگزارم

، از  نقل مکان کرد و در آن جا بر اثـر افـراط در مـصرف الکـلبه بغداد) زار الله(العذار     ۲۷

ات اقامـــت طـــاهره در ييـــدر خـــصوص جز). ۳۶ و ۱۲حـــافظى، بـــدون تـــاريخ (دنيـــا رفـــت 

  Amanat 1989: 315 و ۲۸ -۳۰: ۲۰۰۴ ، نگاه کنيد به اشراق خاورىهمدان

، نامى نـسبتًا رايـج ميـان يهوديـان ايرانـى، و مـسيح، همـراه بـا  تفاوت ظريف ميان ماشيه    ۲۸

  هـاى اسـالمى و مباحثـات بـابى، حـاکى از آن اسـت  ى اين طبيب با دل مـشغولى عالقه

  .و هستيم روبر مسيحى يا مسلمان شدهکه که، با يهودى نا متعارف يا شايد يهودى 

، نگــاه کنيــد بــه گــزارش ميــرزا علــى محّمــد ابــن ات تغييــر ديــن حکــيم مــسيحييــبــراى جز    ۲۹
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چنـــين نگـــاه کنيـــد بـــه  هـــم. ۳۹۵: ۲۰۰۵ صـــادق مقـــّدس، در رأفتـــى ، پـــسر مـــّال اصـــدق

Balyuzi 1985: 18 .ان متعّهـــدى بهائيـــى حکـــيم مـــسيح،   بعـــضى اعـــضاى خـــانواده

  بـــــه عـــــضويّت بيـــــت العـــــدل اعظـــــم۱۹۶۳م در ســـــال اهلل حکـــــي اش لطـــــف دند و نـــــوهشـــــ

  .انتخاب شد

بايــست از چنــين مخــاطراتى آگــاه بــوده باشــد، چــه کــه پــدر بــزرگ   مــىحکــيم آقــا جــان    ۳۰

مــــار مــــسلمانى جــــان يى ب انوادهاش، موســــى، بــــر اثــــر ضــــرب و جــــرح اعــــضاى خــــ مــــادرى

زيـــرا علّـــت مـــرگ بيمـــار را . ســـپرد، در ايـــن مـــاجرا پزشـــکان يهـــودى رقيـــب نقـــش داشـــتند

  ).۵ -۶حافظى بدون تاريخ . (قصور حکيم موسى اعالم کردند

 تبليغى پرسبيترين،  هيأتدهد که خويشاوند او از  گزارش مى) ۲بدون تاريخ (حافظى     ۳۱

  .گرفته است حقوق مىسه تا چهار تومان در ماه 

  گــروه کــوچکى از يهوديــان ۱۸۷۸تــا ســال ) ۲۲ -۳: بــدون تــاريخ (بــه گــزارش حــافظى     ۳۲

برخـــى مبلّغـــين مـــسيحى تـــا آن جـــا .  شـــدندبهـــائىنخـــست اســـمًا مـــسيحى، ولـــى در واقـــع 

 را باطـــل اعـــالم کننـــد تـــا بهـــائىن يـــيپـــيش رفتنـــد کـــه از نودينـــان بـــالقّوه خواســـتند ابتـــدا آ

 در نقــــل شــــده Richardsنگــــاه کنيــــد بــــه . ى مــــسيحى پذيرفتــــه شــــوند معــــهبتواننــــد در جا

Maneck 1991  . 

هـا ده تومـان جريمـه  دهد که هر کـدام از زنـدانى گزارش مى) ۲۵: بدون تاريخ(حافظى     ۳۳

حــّد اقــل بعــضى از يهوديــان از مــسيحى شــدن برخــى همکيــشان خــود بــه شــّدت . شــدند

  .نفرت داشتند

ى مسيحى، اين امر را کم اهميّـت  ى از فرايند گسست از جامعهى حافظ روايت فشرده    ۳۴

 ۱۸۸۷ را يى، تــاريخ گســست نهــاتــر ابوالفــضل گلپايگــانى گــزارش معتبــر. دهــد جلــوه مــى

نگـاه .  شـدن يهوديـانبهائىکند، يعنى حدود ده سال پس از  نخستين موارد  اعالم مى

بحـــث و درخـــصوص شـــرح و تفـــصيل گلپايگـــانى از . ۱۳۰: ۱۹۷۵کنيـــد بـــه مهرابخـــانى 

  .۱۸۹۸، نگاه کنيد به گلپايگانى بهائىاستدالل 

ايّــوب .  ديــدار و الــواحى از جانــب او دريافــت کــردايّــوب پــسر نــور محمــود بــا عبــدالبهاء    ۳۵

ايــن ى  نگارنــده. شــتگا را بـه خــّط خــوش نبهــائىخّطـاط مــاهرى بــود و تعــدادى از آثــار 

بــــراى . ســــطور برخــــى از ايــــن آثــــار هنــــرى را کــــه در اختيــــار اخــــالف اوســــت ديــــده اســــت

  .:Amanat, M 2006 6-134به  .کاش ن ات مربوط به نور محمود و خانوادهييجز
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هـــــاى نـــــو دينـــــى، بـــــا تمـــــامى ابعـــــاد مـــــالى و  ى پيچيـــــدگى بـــــراى بحثـــــى مفـــــصل در بـــــاره    ۳۶

 نـور محمـود، نگـاه کنيـد بـه امانـت ى هاى متمادى در خانواده اش، طى نسل اجتماعى

145-50 Amanat, M. 2006:.  

ــــــدر خــــــصوص جز    ۳۷ ــــــاهويي ــــــدگى حــــــاجى الي ــــــه زن ــــــوط ب ــــــه بيمــــــارىات مرب هــــــا و  ، از جمل

بـه . :Amanat, M. 2006 5-201ان، نگـاه کنيـد بـه بهائيـهـاى مـالى او از ديگـر  تقاضـا

  .ندندان فّعالى باقى مابهائيگزارش ريحانى، پسرانش 

گــر يهــايى  کــه از د  و آزار و اذيّــتهــرانت در هــاى حــاجى اليــاهو بــراى شــرحى از فّعاليّــت    ۳۸

 خطـاب بـه حـاجى لوح بهـاءاهلل . ۲۸ -۹: ۱۹۹۴ديد، نگاه کنيد به عزيزى  يهوديان مى

  . درج شده است۲۷۹: ۱۹۹۴الياهو در عزيزى 

 ، که از نتراشيدن موى مردان ، رهبران يهودى همدان۱۸۸۷مورد ديگرى در سال در     ۳۹

 نگـاه کنيـد بـه اشـراق خـاورى.  به خشم آمده بودند، به زور مـوى آنهـا را تراشـيدندبهائى

۲۰۰۴ :۷۱  

، ، بــا تأکيــد خــاص بــر همــدانى يهوديــان در دوران قاجــار بــراى پژوهــشى عــالى در بــاره    ۴۰

 و بـراى تـاريخى از يهوديـان عراقـى در ايـران، نگـاه کنيـد بـه Sahim 2005نگاه کنيد به 

  .نگاشته Esther’s Children در کتاب Arleen Dallalfar ى کهفصل

ى اطبــاى  ، و خـانوادههــاى ميـان پــدر رحـيم خــان، حکـيم اليــاهو بـراى شــرحى از رقابـت    ۴۱

دانــستند، نگــاه کنيــد بــه حــافظى   کــه ايــن حرفــه را حــّق انحــصارى خــود مــىيــى  همــدانى

  ).۱۵بدون تاريخ (

هـا بـراى پخـتن  ى قتل کودکان غير يهـودى توسـط يهوديـان و اسـتفاده از خـون آن افسانه    ۴۲

ّســــط مبلّغــــين و احتمــــاًال تو. هــــاى عميقــــى در اروپــــاى قــــرون وســــطا دارد نــــان فطيــــر، ريــــشه

  .مسيحى در قرن شانزدهم در ايران رواج يافته است

  ۱۴: ۲۰۰۴ نگاه کنيد به اشراق خاورى.  رخ داد۱۸۸۱ مارچ ۱۴اين واقعه در     ۴۳

غيـر از گوشـت کاشـر و سـبت چـه ) يا مـسيحيان(ان بهائيکند  منابع موجود مشخص نمى    ۴۴

  .دکردن احکام ديگرى را رعايت نمى

 سـر و صـداى ۱۸۹۰ -۱ در سـال  در همـدانرعايت نکردن سـبت توسـط حـاجى يـارى    ۴۵

بــا وجــود ايــن، در . زيــادى در بــين رهبــران يهــودى ايجــاد کــرد و بــه والــى شــکايت کردنــد

چرخـــشى عجيـــب و بـــه دالئلـــى نـــامعلوم، عّزالّدولـــه والـــى در عـــوض، شـــاکيان يهـــودى را 
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  ۴۴ -۶: ۲۰۰۴ نگاه کنيد به اشراق خاورى. ردفلک ک

هـاى يهـودى   و مـرز بـين خـود و خاخـام  در تعيـين حـدّ به گزارش ريحانى، علمـاى شـيعه    ۴۶

  .“يا مسلمان شويد يا از روحانيّون خود اطاعت کنيد”گفتند 

 براى اعدام وجود دارد، چنين مفادى در تلمود بـه  تمهيدات فراوانىگر چه در تورات    ۴۷

 . زيـر نـويس صMoreenنگاه کنيـد بـه . طرز بارزى نادر است، حتّى در مورد قتل عمد

۷۲.  

تـوان  تنها مـى. دکن ى مربوط به سبت ارائه نمى قشهمنابع موجود تاريخ دقيقى براى منا    ۴۸

  . رخ داد۱۹۰۰گمان کرد که اين واقعه حوالى سال 

 دســامبر ۵(“ بــابيگرى”س آليــانس تحــت عنــوان  يــيى باســان، بــه ر نگــاه کنيــد بــه نامــه    ۴۹

  .سيلى آليانس، پارييى جهانى اسرا آرشيو اتحاديه) ۱۹۰۱

هـا  شـد، و شـنبه عـصر هـا انجـام مـى ها و شنبه صبح مناسک مربوط به سبت جمعه شب    ۵۰

  .اوقات فراغت بود

 مـــورد ۱۹۱۵ -۱۶، نخـــستين بـــار در ســـال م بـــه گلـــستان جاويـــد، موســـوبهـــائىگورســـتان     ۵۱

  .۱۴۸: ۲۰۰۴ بهره بردارى قرار گرفت، نگاه کنيد به اشراق خاورى

هــاى پــس از انقــالب   شــده در ســالتأســيس بهــائىبــراى فهرســت مــشروحى از مــدارس     ۵۲

  .ى مؤمن در همين کتاب ه کنيد به مقاله، نگامشروطه

تبـار، نگـاه   يهـودىبهـائى به قلم يک نو بهائى -هاى يهودى اى از استدالل براى نمونه    ۵۳

گيــرد،  هــاى معاصــر را در بــر نمــى چــون ايــن تحقيــق شخــصيّت. ۱۹۸۲کنيــد بــه ارجمنــد 

نـد پژوهـشى ى دانـش پژوهـى نيازم تبـار معاصـر در حـوزه ان يهـودىبهائيپرداختن به نقش 

  .جداگانه است

ان را از شرکت در مراسم مذهبى ديگر اديان از قبيـل روضـه خـوانى بهائي شوقى افندى    ۵۴

  .۱۴: ۱۹۶۰ منع کرد، نگاه کنيد به اشراق خاورى

، رســيدن هــا  عبارتنــد از لــزوم اخــذ رضــايت دو طــرف و والــدين آنبهــائىاحکــام ازدواج     ۵۵

 روز و اجــــراى عقــــد ۹۵ ســــالگى، عــــدم تجــــاوز دوران نــــامزدى از ۱۵بــــه حــــّد اقــــّل ســــنى 

تعطـيالت . ۱۵۹ -۸۸: ۱۸۸۰  در حضور دو شاهد، نگاه کنيد بـه اشـراق خـاورىبهائى

، اّول و ) مــارچ۲۱ (هــا کــار کــردن حــرام اســت نــه روز و عبارتنــد از نــوروز  کــه در آنبهــائى

، تولّـــد، اظهـــار امـــر و شـــهادت بـــاب ) مـــى۲ آپريـــل و ۲۹ و ۲۱(نهـــم و دوازدهـــم رضـــوان 
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 ۲۹نــوامبر و ۱۲ (و تولّــد و صــعود بهــاءاهلل) الى  جــو۹ مــى، و ۲۳ اکتبــر، ۲۰ ترتيــب هبــ(

 از مسافرت ۱۹۵۰ى  هاى دهه  تا ميانه۱۹۴۰ى  هاى دهه ان ايرانى از ميانهبهائي، )مى

   . ممنوع بودنده آمريکاب

  .Smith 1978، نگاه کنيد به بهائىى  براى مرورى بر تحّوالت در جامعه    ۵۶

 بهـــــائىيـــــک نو) ۱۹۷۵ .م (  اســـــحق انـــــور۱۹۲۰ حـــــوالى ســـــال در ســـــفرى بـــــه فلـــــسطين  ۵۷

اش  بــار خــانواده ى بهبــود اوضــاع اقتــصادى اســف بــراتبــار همــدانى، از عبــدالبهاء يهــودى

 مهــاجرت کــرد و در آن جــا بــه هــرانتى عبــدالبهاء بــه  وى بــه توصــيه.  خواســتيىراهنمــا

. رن دايـر کـردهـاى مـد  خود، کسب و کار پررونقى براى توزيع داروبهائىکمک آشنايان 

  .امانتى خود نوشت او در آرشيو موسى  نامهنگاه کنيد به زندگي

 ى حکــيم نــور محمــود خــواهر زاده)  ۱۸۹۳ -۱۹۸۱ (از قــرار معلــوم عبــدالميثاق ميثاقيــه  ۵۸

 پس از جنگ جهـانى فوق الذکر، اکثر ثروتش را که در بازار امالک و مستغالت تهران

  آورده بـود، صـرف امـور دينـى و انـسان دوسـتانه از قبيـل بيمارسـتان ميثاقيـهدّوم به دسـت

ى خود نوشـت او در  نامهنگاه کنيد به زندگي. پرستارى کردى  و مدرسه) ۱۹۴۵ تأسيس(

  .ن کتابى فاضل و فؤادى در همي چنين نگاه کنيد به مقاله هم. آرشيو موسى امانت

ات بيـــشترى در ييـــبـــراى جز.  فـــوق الـــذکر بـــود از اخـــالف حکـــيم مـــسيحمنـــوچهر حکـــيم    ۵۹

 .Hakim-Samandari 1982خصوص زندگى و خدماتش، نگاه کنيد به 

، نگـاه کنيــد بــه بهــائىبـراى شــرح حـال يکــى از ايـن پزشــکان و فعـاالن در امــور پزشـکى     ۶۰

   .۲۰۰۴ارى اقر

الـذکر پرواز فـوق از اخالف ميرزا خليل، طبيـب بلنـد هر دو و حبيب ثابتخليل ارجمند    ۶۱

چنـين نگـاه کنيـد بـه ثابـت  هم. ۶۲ -۶ و ۳۸ -۴۸: ۲۰۰۲بودند، نگاه کنيد به ارجمند 

۱۹۹۳  

هـاى سرشـمارى  آنجلس بر اساس دادهدر برآوردى در بين مهاجرين ايرانى ساکن لس     ۶۲

ى دّوم را بـه خـود  ان از نظـر سـطح تحـصيالت پـس از مـسلمانان رتبـهبهائي، ۱۹۸۰سال 

 بودنــد کــه تــصميم گرفتنــد  بــسيارى از مــسلمانان دانــشجويان خــارجى(اختــصاص دادنــد 

  .Bozorgmehr 1993: 73نگاه کنيد به ).  بماننددر آمريکا
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  نامه کتاب

  

  فارسى

  .، انتاريوچراغ پر فروغ) ۲۰۰۰. (ارجمند، ع

  . پرس ، لوس آنجلس، کلماتگلشن حقايق) ۱۹۸۲. (ارجمند، م

  . ملى مطبوعات امرىى  هسموسّ : ، تهران آسمانىى  همائد) ۱۹۶۰. (، عاشراق خاورى

 انتشارات ى  هسويراستار وحيد رأفتى، هوفهايم، مؤسّ ، تاريخ امرى همدان) ۲۰۰۴( ____

  . آلمانبهائى

  .بهائى مطبوعات ى  هس، دهلى نو، مؤسّ  حدود و احکامى  هگنجين) ۱۹۸۰( _____

  .لوس آنجلسهفتاد و پنج بهار، ) ۲۰۰۴. (اقرارى، ع

  . خطىى  ه، نسخ‘ابناء خليل کاشان’) ۱۹۸۸ (.امانت، م

  . خطىى  ه، نسخ‘احبّاء کليمى نژاد همدان ’)۲۰۰۰(_____ 

  .)در دست انتشار(، ويراستار نورا صميمى ان کاشانبهائي_____ 

   .آن سوى اتهام) بدون تاريخ. (ع. امير انتظام

  ۴۱-۶۰): ۲- ۱ (۱۹،  ايران نامه،‘يهوديان جديد االسالم مشهد’) ۲۰۰۱(پيرنظر، ج 

  .، انتشارات مرآت، دهلى نو تربيت بنينى  ه مدرسى  هتاريخچ) ۱۹۹۷. (ثابت، ا

  .، به قلم خود او، مزداسرگذشت حبيب ثابت) ۱۹۹۳. (ح _____

‘ خاطرات جّذاب’يا ‘ تفصيل فوز به ايمان حضرت ابوى’) بدون تاريخ. (ا. جّذاب، م

  . خطى در آرشيو شخصى موسى امانتى  هفتوکپى نسخ

 خطى در ى  ه، فتو کپى از نسخ‘تاريخ زندگانى حاج يوحنّا حافظى’. ک.حافظى، ى

  .آرشيو شخصى موسى امانت

  . فردوسىى  هچاپخان:  جلد، تهران۲، سرگذشت موسيقى ايران) ۱۹۵۶. (ا .خالقى، ر

 .، تهرانتاريخ حضرت صدرالصدور) ۱۹۴۸. (تگار، نرس

  .ملّى مطبوعات امرى، تهرانى  ه، مؤّسس۷، جلد مصابيح هدايت) آ۱۹۷۶. (سليمانى، ع

  . ملّى مطبوعات امرى، تهرانى  ه، مؤّسس۹مصابيح هدايت، جلد ) ب۱۹۷۶(_____ 

مطبوعاتى  ى ه، دهلى نو، موّسساجخاطرات عزيزاهلل عزيزى يا تاج وهّ ) ۱۹۹۴. (ى، ععزيز

  .بهائى
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.  فؤادى م، وهمن  ف ، در خراسانبهائىتاريخ ديانت   )۲۰۰۷. (فؤادى بشرويى، ح

  .، عصر جديد، آلمان)ويراستاران(

  .، قاهرهدالئل البهيه) ۱۹۸۹. (گلپايگانى، ا

 ملّى ى  همؤّسس: ، تهران)۲ (۸، جلد تاريخ ظهور الحق  )۱۹۷۶. (ف. مازندرانى، ع

  .مطبوعات امرى

 ى  همؤّسس: ، تهرانشرح احوال جناب ميرزا ابوالفصل گلپايگانى  )۱۹۷۵. (مهرابخانى، ر

  .ملى مطبوعات امرى

هاى  اى از نيکوکارى و نمونهاى از خاطرات جناب ميثاقيه  خالصه ’)۱۹۷۷ (.ميثاقيه، ع

  . فتوکپى در آرشيو شخصى موسى امانتى  هنسخ) ويراستار. (ع. ، فيضى، م‘ايشان

‘ هاى کشور ايران  و ساير شهرستانشرح قسمى از يهوديت کاشان’) ۱۹۸۵. (يروشالمى، ى

  . خطى، آرشيو شخصى موسى امانتى  هفتوکپى نسخ

، ۲، جلد پيوند، )ويراستار (Netzer, A.در ‘ سيرى در تاريخ يهود ايران’) ۱۹۹۷(_____
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   وهمنفريدون

  
بهائىايمان زردشتيان ايران به ديانت 
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 از زردشتيان و چشمگيرى  گروهبهائى -ظهور آيين بابىکمتر از سه دهه پس از 

 باب و بهاءاهلل، بهائىبا ايمان به دين ين کهن خود را ترک کردند و   دىيهوديان ايران

  . س آيين خويش پذيرفتندرا به عنوان موعود کتاب مقدّ 

ت تاريخى و اهّمي از جهات گوناگون داراى بهائىن اين افراد به ديانت گرويد

کار دينى سر و کار  ى بسيار محافظه هنخست آنکه ما با دو جامع. اجتماعى است

ها و تحقيرهاى گوناگون به ديانت  ها با کمال وفادارى با تحّمل سختى داريم که قرن

 به آنان راى مجبور ساختن مسلمانان ب  و کوششبودندمانده بند  اجدادى خود پاى

وردن يهوديان به مسيحيت  براى آ ميسيونرهاى مسيحى اسالم، و يا کوششقبول 

بطن  در کشورى اسالمى و از بهائى دّوم آنکه ديانت .ى محسوسى نداده بود نتيجه

ها    قرنتحّملدهد  چنانچه شواهد نشان مى.  برخاسته بود اسالمى-فرهنگى ايرانى

 ىي رنگ و بوه هر چاز را اين دو اقليتکافى بود که  شيعه در کشورى سرکوبآزار و 

اى بخش  اين که با چنين سابقه.  نمايدگريزاناز دين اسالم و يا زبان عربى داشت 

 است که هنوز به طور   دينى برخاسته از کشور اسالمى را پذيرفتند ويژگىآنانبزرگى از 

  . کافى مورد پژوهش قرار نگرفته است

يان و ى وضع اجتماعى زردشت بحث کامل در اين زمينه نيازمند مطالعه و مقايسه

هاى اخير مطالعاتى مقّدماتى  در سال.  به بعد نيز هستيهوديان ايران از دوران صفويه

پژوهشى که اما هاى مزبور انجام شده،  بر وضع اجتماعى اين دو جامعه در قرن

ى در  نمايد حت ن را با يکديگر مقايسههاى اجتماعى و فرهنگى و دينى آنا پايگاه

دهد که وضع  شواهد تاريخى نشان مى. ماتى در دست نيست و مقدّ يىتداحّدى اب

تهديد و . گراييدبعد به پستى و سختى   بههاجتماعى اين دو جامعه از زمان صفويّ 

مالياتى که غير ( ها، کشتارها، اجبار به ترک دين و قبول اسالم، فشار جزيه آزار
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ها مانع اجتماعى ديگر دردهاى  و ده) ه حکومت اسالمى بپردازندمسلمانان بايست ب

هاى بارز  با اين حال حضور تفاوت. داد مشترک اين دو اقليّت کهنسال را تشکيل مى

ى قرن نوزدهم که مورد گفتگوى  در نيمه. توان ناديده گرفت بين اين دو جامعه را نمى

ديده  پا و يا پزشکان کاسبان خردهما است در بين يهوديان بازرگانان، جواهرسازان، 

 زردشتيان بيشتر مشاغلى مثل کشاورزى، باغبانى و بافندگى  آنکهحال. شدند مى

 که از سوى عهد عتيقهاى فارسى  تر بود و ترجمه متون دينى يهوديان منسجم. داشتند

شد آگاهى بيشترى از متون   نشر مىعهد جديد مبّشرين مسيحيت همراه با انجيل

بسيارى از يهوديان زبان عبرى نيز . گذارد اصيل دينى در اختيار پيروان اين آيين مى

ولى در مورد . ساخت تر مى دانستند که دسترسى آنان را به متون مقدسشان آسان مى

 زردشتى از زبان اوستايى رو انموبدها، حتّى دانش  در طى قرن. زردشتيان چنين نبود

ا هايى از يسناه به کاستى رفته بود و بسيارى از ايشان از متون دينى جز دعاها و بخش

ا و ه ى فارسى گات ترجمه. دانستند مىنچيزى رفت  که در مراسم نيايش بکار مى

 با اين حال زردشتيان به اجراى . و يا ديگر متون دينى زردشتى نيز در دست نبوداوستا

 که به هايى آتشکدهمراسم دينى به رسم سنّتى و به پاسدارى از آتش مقّدس در 

بينى دينى اين دو اقليت نيز  جهان. ضرورت محّقر و ساده بود وفادار مانده بودند

  . متفاوت بود و به طور ظاهر هيچگونه شباهتى با يکديگر نداشت

:  آنان اميد پيروان هر دو دين به ظهور موعود خودى مشترک بين تنها نقطه

هاى دينى،  بر طبق وعده. در دين يهودى بود“ ماشيه”در دين زردشتى و “ سوشيانس”

ها رنج و تحقير و هراس از  چنين ظهورى آنان را از وضع ناگوار اجتماعى و از قرن

ى اديان بود   مّدعى ظهور موعود همهبهائىانت دي. داد فردايى نامعلوم نجات مى

توان تنها اين نکته را دليل اقبال هر دو گروه به اين آيين دانست و  ولى مشکل مى

در اين . کرد ناديده انگاشت هاى ديگرى که آنان را به دينى امروزين جلب مى انگيزه

و به متون  ،هاى اخير ى زردشتى در قرن مقاله با نگاهى کوتاه به وضع جامعه

 ،دارد  که چگونگى ظهور موعود را بيان مى، آن دين)eschatology( “شناسى فرجام”

  ۱.نماييم  بررسى مىبهائىتاريخچه و چگونگى اقبال زردشتيان را به دين 
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  هاى اخير  در قرنانزردشتي

  

 ميالدى، تعداد ١۵٠٠ به سلطنت، يعنى حدود سال پيش از رسيدن صفويان

اين تعداد از آن . )٣٨۵: ٢٠٠١امينى  (شد  ميليون نفر برآورد مىيکزردشتيان ايران 

 .)م۱۷۹۴ -۱۹۲۵(ر ى قاجا  گرفت و در دورهبه طرز چشمگيرى کاهشزمان به بعد 

  ۲.رسيد نفر ٨٠٠٠ به تقريبًا

و ] انموبد يا اندستور[ انيونروح. شد ى زردشتى به دو گروه تقسيم مى جامعه

ى  وظيفه. رسيد پسر مى  بود و از پدر بهروحانيت مقامى ارثى. ]بهدينان[افراد عادى 

 مربوط به مرگ و مراسمبدان شرکت در مراسم دينى، اجراى مراسم ازدواج و تولّد مو

   .بودتقديم قربانى به آتش مقّدس از طرف افراد عادى 

دستى  به فقر و تهى  منجر، همراه با سنگينى پرداخت جزيه تبعيض،آزار و ها  قرن

 به گروهى و نمايند اسالم اختيار  آناناکثريت موجب گرديد وشد زردشتيان بيشتر 

ه آنان که در ايران به دين اجدادى باقى ماندند تبديل ب. مهاجرت کنند هندوستان

 براى .شهروندانى فرودست در چنگال قوانين اسالمى ناظر بر غير مسلمانان شدند

 همين قوانين.  گشت  ناچيزى آزاد مىى با پرداخت ديه زردشتى مثال قاتل يک فرد

 متوفىتنها وارث خويشاوندان،  بدون در نظر گرفتن ديگر يک زردشتى نو مسلمان را

 نيمه هاى ها يا دخمه  کدهآتشه نداشتند  اجازىزردشتيان حت. وردآ  مىبه شمار 

پرداخت جزيه به دولت  ٣. تعمير نمايندايشان مهم بود مراسم دينى اى که براى مخروبه

هاى اجتماعى را  شد نيز فشار اقتصادى حاصل از محروميت که همه ساله انجام مى

بود  يى ناجى ظهور اميد به ساخت پذير مى آنچه اين وضعيت را تحّمل. کرد بيشتر مى

و شکوه و جالل آيين  ى زرتشتى يارى رساند که قرار بود با ظهور خود به جامعه

ها به دين خود  ى اين سختى زرتشتيان با تحّمل همه. زرتشت را به ارمغان آورد

نظر غير از . ساختند بند ماندند و فرزندان خود را با اصول و رسوم آن آشنا  پاى

 آمدند م توقع، فروتن، صادق و قابل اعتماد بشمار مىزرتشتيان، آنها عمومًا مردمى ک

)Boyce 1979: 181-82( .از اوضاع و احوال متغيّر زمانه و موبدان اخير اکثر هاى در قرن 

مشغولى   و تنها دل نداشتند با آن روبرو بود آگاهىى زرتشتى  جامعه کهىيها چالش
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 قديمى و حفظ برترى خود در جامعه هاى سنّتبه بى قيد و شرط بندى   پاىايشان

  .بود

  

  ى ظهور در آثار زردشتى وعده

  

 : نوشت زردشتى ايران به پارسيان هنديکى از دستوران.  م١۶٢۶در سال 

ما . نزديک است ]اهورامزدا[ ى اورمزد  به پايان رسيده و آمدن هزارهى اهريمن زارهه«

 » خواهيم بود و پشوتن هوشيدر،بدون ترديد بزودى شاهد ديدار بهرام ورجاوند

(Dhabhar, 1913: 593-4) .مرگ ( اس کبيراح انگليسى که در زمان شاه عبّ  سيّ شاردن

 ايشان آنست که باورهاىيکى از « :نويسد  ديدن کرده مىاز اصفهان.) م١۶٢٨

ديگر از آن ايشان  و سلطنت بار... گويند دين زردشتى به اوج خود خواهد رسيد مى

 Boyce)»دهند با اين اميد است که آنان زندگانى خود را ادامه مى. دگرديخواهد 

 موبدى پايانى قرن نوزدهم آنچنان شديد بود که  اين انتظار در سالها. (181-2 :1979

ه حاکم آن ناحيه شرط بست که ولالدّ   با جالل، دستور تيرانداز زردشتيان يزدانموبد

وى شرط را باخت و مجبور شد يک .  ظاهر خواهد شددر مّدت شش ماه سوشيانس

  ٤).۵: ٢٠٠٢فريدانى( ه بفرستدالّدول اى شراب براى جالل ند بريان و بشکهگوسف

 آثار سال عمر دارد و ٣٠٠٠ديانت زردشتى تقريبًا . چنين شور انتظارى عجيب نيست

 ،ى آمدن موعود بسيار غنى است مژدهو  “شناسى فرجام”آن از نظر ادبيّات  مکتوب

 براى . ظهور سوشيانس آزادى و بهروزى زردشتيان را بدنبال داشته باشد آنکهخاصه

، سوشيانس، هوشيدر و ]پيروزگر [ ورجاوند که او را شاه بهرام،زردشتيان آمدن موعود

بسيارى از . مدآ الوقوع و نزديک بشمار مى امرى قريبهمواره  نامند يا پشوتن مى

که در نيايش و ستايش از اوستايى هاى خود، بهرام يشت، سرودى  ايشان در نيايش

  .کردند خواندند و براى ظهور او دعا مى شاه بهرام در دست است مى

زند ، بايد به کتاب “شناسى فرجامادبيات پيشگويانه يا ”گونه   اين از منابع مهم 
ى آخر زمان و ظهور   وقايع دوره، اشاره نمود که به صورت مکاشفه يسنوهومن
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اين کتاب به مانند ديگر آثار زردشتى در قرون اّوليه . دارد  را بيان مىسوشيانس

بخشى از وقايع  نگاشته شده و ى اوستا شده اسالمى بر اساس برخى فصول اکنون گم

 ،در اين متون. (West 1880)دهد  ى عرب را به زمان آخر انعکاس مى بعد از حمله

 در آغاز هر  وچهار دوره که هر يک سه هزار سال طول دارد تقسيم شدهسه يا زمان به 

، هوشيدرماه  عبارتند از هوشيدراينان. دوره يکى از فرزندان زردشت ظاهر خواهد شد

ى زردشت هستند که در  اين سه از تخمه. (Wiedengren 1995: 32–62) سوشيانس و

شوند و  نگاهدارى مى) ن در سيستانى هامو درياچه (Kayánishش ى کياني درياچه

ٓ آناهيتا  باکره براى ىدر آغاز هر دوره دختر. ن استآنا محافظورى رى آب و با هه ال

ى او در تن  رود، شکوه و فّر زردشت همراه با تخمه ش مىى کياني آب تنى به درياچه

به اين ترتيب پسران زردشت هر کدام در . نمايد و  او را بارور مىگيرد  جاى مىدختر 

ترين فرزندان  ترين و پر شکوه يانس برجستهسوش. شوند نى متولّد مىدوره و زمان معيّ 

ى   نورانى است و اوست که عالم را به مرحلهزردشت است، رويش مانند خورشيد

   ۵. گردد  را موجب مىرساند و نابودى اهريمن عيبى مى تکامل و بى

ايستد،  نى در آسمان مى در مّدت معيّ  خورشيد: عاليمى داردآمدن سوشيانس

حيوانى وحشى مثل گرگ و يا مار سرآغاز نابودى و بدبختى و ويرانى در جهان 

هاى حاصل از ناسازگارى  شود، خشکسالى و يا سرماى شديد و ديگر بدبختى مى

شوند و فساد و  مردم مؤمن دچار رنج و مصيبت مى. کند جهان را تهديد مى طبيعت

با ظهور خود سوشيانس .  (Boyce 1968: 45–51)يابد  و بى عدالتى رواج مىدروغ 

شادى جاودانى به جهان ، بخشد نمايد، بى ايمانان را ايمان مى دين را تجديد مى

وى . )Amuzgar-Tafazzoli 2000: 30(دهد   و مردمان را از سختى رهايى مىآورد مى

اى بر زمين   ستارهش در شب تولّد. استن اساطيرى کيانياپادشاهان باراى از ت شاهزاده

  . خواهد افتاد و به روايتى مردم شاهد ستاره باران خواهند بود

هاى مربوط به ظهور اين ناجى را در آثار  سواى آثار کهن زردشتى، پيشگويى

از که  گردان اوو شا.) م۱۵۲۹ -۱۶۰۹حدود  (آذر کيوان. توان يافت  هم مىمتأّخر

 مکتب اشراقى زرتشتى بنا نهادند و نوعى مهاجرت نمودند هند در پاتنا به فارس

اين . بينند  که در عالم خواب حوادثى که حاکى از وقايع آينده است مىگشتندمّدعى 
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 Corbin). .يافت دساتير از جمله ايشانهاى   در کتابتوان ها را مى پيشگويى

   ۶ باشد  مى بر اهريمن پيروزى کامل سوشيانسرؤياهاى اوج اين   نقطه(1989:187
  

  بهبود نسبى وضع جامعه و آمدن مانکجى

  

، هند پارسيان، کيشان ايشان زرتشتيان ايران به هم وضع اخبار ناگوارى که از

 نمايند و با فراهم آوردن منابع مالى، تأسيسانجمنى  که دموجب شرسيد  مى

هايى براى بهبود آن به  ى اوضاع زردشتيان ايران و يافتن راه راى مطالعهشخصى را ب

، Manekji Limji Hataria ارينخستين فرستاده مانکجى ليمجى هات .ايران بفرستند

 گريخته  به هندوستانها قبل از يزد سالد که اجدادش دى بوپارسى کوشا و متعهّ 

رسيد و مأموريت  ،نشين ايران بزرگترين شهر زردشتى ، به يزد۱۸۵۴او در آوريل . بودند

   ۷.خود را آغاز کرد

هاى  داد و هديه رفتار ماليم و مطبوع او، صداقت و راستى که در کارها نشان مى

 موجب جلب احترام و اعتماد مقامات بخشيد اى که به اين و آن مى دانهسخاوتمن

 ،ها پرداخت ها و دخمه وى به تعمير آتشکده. گرديد  مسلمان يزداىعلمحتّى دولتى و 

چند همسرى منع کرد و آنان را به مثل قربانى حيوانات و زردشتيان را از رسومى 

  زردشتيان به بازرگانى با هند تشويقديگر مانکجىاقدام . آموختن سواد تشويق نمود

.  به وجود آوردمتوسط نيمه ثروتمندىى زردشتى   به تدريج طبقه ابتکار اواين. بود

طريق اين از  تغيير داد و هرانت اقامت خود را از يزد به مانکجى محلّ پس از چندى 

  .  غير زردشتى تماس پيدا کردى  هاز افراد برجستاى  با طيف گسترده

 که حاضر نبودند شاهد بهبود مسلمانهم از سوى علماى  ،مانکجىاقدامات 

ى  نوآورى و اصالحاز هر زردشتى که انموبدهم از جانب و حال زردشتيان باشند، 

ى خود ادامه  لى او با پايمردى به وظيفهو. گرديد گرداندند با مخالفت روبرو  مىروى بر

، ابتدا علماء بانفوذ مسلمان را با لغو ش سال کوش٢۵داد و سرانجام توانست پس از 

 در مورد زردشتيان همراه نمايد و سپس موفق به گرفتن فرمانى از پرداخت جزيه

 مانکجى ٨.)٨- ١٠: ٢٠٠۱امينى( )١٨٨٢ه ييژو ( در اين زمينه شودناصرالدين شاه
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  . درگذشتهرانت در ١٨٩٠در سال 

در چند سال اّول اقامتش در ايران 

 و با نام  بابى از ظهور آيين جديدمانکجى

ى ايشان در راه   دالورانههاى بابيان و جانبازى

هاى اين  داستان. اعتقادشان آگاه شد

با زردشتيان پيروان اين دين تشابه  ها و قهرمانى

ى  ت از سوى جامعهدر تحّمل آزار و اذيّ 

 چگونگى طبعًا او را به جستجو در ،مسلمان

در سال . ساخت  جديد عالقمند جنبش دينى

 ، در يکى از سفرهايش به هندوستان،١٨۶٢

 بغدادتبعيد  که آن هنگام در به حضور بهاءاهلل

و احترام   رسيد و مورد لطفاقامت داشت

چند  ).٧: ٢٠٠٠ امينى( قرار گرفت يشانا

 را براى تدريس در بهائى دانشمند معروف سال بعد مانکجى ابوالفضل گلپايگانى

  ٩.استخدام کرد  کرده بودتأسيس  براى کودکان زردشتى در تهراناى که خود  مدرسه

 که ،بدون لغات عربى يعنى فارسى ، در نگارش فارسى سره گلپايگانىابوالفضل

 و اين امر بر مشغولى روشنفکران آن زمان ايران بود چيرگى و مهارت داشت دل

را به درستى تن فارسى مانکجى خواندن و نوش.  افزودمحبوبيت او نزد مانکجى

در همين  .  از اين رو سمت منشيگرى خود را نيز به ابوالفضل سپرددانست و نمى

ى در مورد عاليم ظهور هاي  نامهابوالفضل گلپايگانىط توسدوره بود که مانکجى 

: ١٩٩٨پارسى ياران( دريافت داشت هايى به بهاءاهلل نوشت و پاسخزردشتيان موعود 

 در تمام مّدت عمر مانکجى اتدهد که اين مکاتب  شواهد موجود نشان مى.)٢٣-۴۵

   )٨-١٠: ٢٠٠۱ ؛ امينى١۵-۴۵: ١٩٩٨ ياران پارسى. (ادامه داشته است

 بهائى، که او نيز چنين از منشى ديگر خود ميرزا حسين همدانى  هممانکجى

  مشهورتاريخ جديد به نام اين کتاب.  بنگارد راديانت بابى ،  تقاضا کرد که تاريخبود

کرد و با ايشان در امور  ى خود نيز دعوت مى ان را به خانهبهائي مانکجى ١٠.تاس
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  تا چه حدّ معلوم نيست  که. )۴٩: ۱۹۹۹ سفيدوش، ع  ( نمود دينى گفتگو مى

ان در ايمان زردشتيان به ديانت بهائي و يا ارتباط او با جى با بهاءاهللمکاتبات مانک

 نگاه دوستانه و موافق مانکجى کهاّما روشن است ،  به طور مستقيم تأثير داشتهبهائى

له در حّد خود نخستين قدم أاين مسبر اين امر بى تاثير نبوده و  جديد ديننسبت به 

  .رود نتى بشمار مىبراى قبول هر ديا

  

  ايمان به آيين جديد

  

در شهرهاى ( در ايران بهائىاى از زردشتيان به ديانت  ايمان گروه قابل مالحظه

 ١٨٨٠وايل  سال ، از ااى در هندوستان و تا اندازه) ، شيراز، قم، قزوين، کرمانيزد

 تعداد از.  سال ادامه داشت۴٠يعنى مّدت ١٩٢٠ى   دههخرميالدى آغاز شد و تا اوا

تنها مدرکى که . کسانى که به دين جديد ايمان آوردند آمار درستى در دست نداريم

 ، زردشتى هندبدانومبد وم  کهتوانيم به آن استناد نماييم آمارى است مى

در سال وى . دهد به دست مى) ١٨٧۵-١٩۵۶ ( دستور دکتر داالالعلماء شمس

از بيشتر نقاط زردشتى نشين ايران ديدن کرد و شرح آن سفر را در کتاب  ١٩٢٠

 تعداد ى داال بر اساس نوشته.   آورد بود که خاطرات زندگى اوى يک روح افسانه

يک  نفر و در هند چهار هزار ايمان آوردند در ايران بهائىه ديانت زردشتيانى که ب

در زردشتى  و طبقات ها  افرادى را از تمام خانوادهدين جديد تقريبًا. اند  بودههزار نفر

تمامى زردشتيان آن شهر به ديانت جديد « در شهر قزوين داال دريافت که. گرفت بر مى

 تّجار زردشتى و يا جوانان تحصيل ى طبقه از رابيشتر نودينان داال  .»گرويده بودند

در بين (Dhalla 1975: 703,725).   کردند  کار مىآناننزد داند که  زردشتى مىى  کرده

  ١١.هاى بافندگى نيز کم نبودند پا، و کارگران کارگاه ايشان کشاورزان، کاسبان خرده

آزارهاى مسلمانان بود بر خالف تصّور رايج، که ايمان به آيين جديد براى فرار از 

، بايد گفت که درست عکس اين مطلب در پى داشتو رفاه و ثروت و زندگى آرام 

  . صادق بود

درست هنگامى «نويسد  ى ديانت زردشتى مى  محّقق برجستهبويسمرى سور پروف
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ه بزرگى از  گروشد، تقريبًا  بهتر مىآنان مالى تر و وضع زردشتيان ايران امنکه زندگى 

ى گرويدن  با مالحظهها زردشتيان  قرن.  جلب شدندبهائىايشان به تعاليم ديانت 

 آنان الاقل با بريدن از دين اجدادى گشتند، اما اندوهناک مىشان به اسالم   دينان هم

حال بايد در اندوه بستگان و دوستانى . رسيدند ت کامل مىبه زندگانى بهتر و امنيّ 

ترين دوران  هايى شبيه سخت تن به دين جديد زير آزارها و اذيّ باشند که با ايما

 .(Boyce 1979: 212)  »گرفتند ى زردشتى قرار مى جامعه

 ديگردليل  و برآورده شدن انتظارات ظهور، واى اعتقاد به ظهور سوشيانسس

 کردن جامعهاه  تجّدد و همرايشان بهعطش بايد در  بهائىايمان زردشتيان را به آيين 

 که هاى سياسى آگاهى و  طلبى اصالحنهضت .جستجو کرد عصر جديد تفّکراتبا 

،  و به دنبال آن نهضت مشروطيت ايرانه اوج گرفتين شادر اواخر سلطنت ناصرالدّ 

.  نيز رسانددينىهاى  موج اصالح طلبى را به ديگر طبقات جامعه از جمله اقليت

ى زردشتى ايران براى تحّول و تغيير   جامعه از آمادگىبرآوردى که پرفسور مرى بويس

توان با وضع آن  نموده مىارائه  و  پيش از آمدن اسالم به ايران در زمان ساسانيان

در زمان [پس از تحّوالتى که «: نويسد وى مى. هم شبيه دانستجامعه در قرن نوزد

ى زردشتى آماده   رخ داده بود، جامعهآن و آداب و رسوم دينىى  در زمينه] ساسانيان

ى  تر روزهاى اّوليه يابد و به تشريفات ساده  و تجّدد دينى دستاصالحبود که به 

نسيم .)  م۶۵١(با خود آورد ] اسالم[ين جديد اّما آنچه د. اين ديانت باز گردد

جانبخش تجّدد که به جامعه زندگى تازه و قدرتى بيشتر بخشد نبود، بلکه طوفانى 

  .(Boyce 1979: 143) »بود سهمگين از اسالمى تجاوزگر و خشونت آميز

ى قرن نوزدهم زردشتيان نيز  در جامعهو گام نهادن در عصر جديد،  تحّول آرزوى

 ى اسالمى  جامعهيا درى خود  و  شد اّما پاسخ اين نياز را در جامعه ديده مى

ديدند که نه   مواجه با رهبرى دستورانى مى خود راسنّتى يى آنان در جامعه. يافتند نمى

ى تجديد نظر و نوآورى در  اطالع چندانى از مبانى آيين زردشتى داشتند و نه آماده

ى جديدى از بازرگانان   طبقه مانکجىهاى کوشش. آداب و رسوم اجدادى بودند

ى اول جوانان زردشتى را براى کار در  اين بازرگانان در درجه. موفق بوجود آورد

اقامت اين جوانان . ها به خدمت گرفتند هاى خود در شهرستان  شرکتهاى نمايندگى
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ن روبرو هاى گوناگو هاى تازه ايشان را با چالش در شهرهاى ناشناس و محيط

 و هناميد  “گبر” تحقير آميز به طورمعاشرت آنان با مسلمانان که ايشان را . ساخت مى

گشت که آنان در  چنين محدوديتى موجب مى. دانستند بسيار محدود بود  مىنجس

 که وابستگى ،ت سنّتى و اجدادىهويّ . هاى چندنفرى دور هم زندگانى کنند گروه

تى جديد با زندگانى مستقل در شهرى  اينک با هويّ ،به خانواده رکنى از آن بودشديد 

ها بود، در   يکى از آنبهائى -ناشناس و افکار و آراء تازه، که ظهور دين جديد بابى 

ى زردشتى  جامعهبخشى از .  داشت آمد و آنان را به تفّکر و جستجو وا مى تصادم مى

اين . هاى زمان روبرو گردد د را بپذيرد و با چالشى آن بود که تحّول و تجدّ  آماده

، عملى، امروزيندينى بود که به نظر ايشان  يافتند بهائىد را در دين ل و تجدّ تحوّ 

جست و  ى مسلمان که از آنان بيزارى مى بر خالف جامعه. پيشرو و با تعاليم روحانى

ان با بهائيآورد،  حتى در صورت اسالم آوردن آنان را مسلمان فرودست بشمار مى

 بويس ۱۲.پذيرفتند آغوش باز و با حقوقى مساوى زردشتيان را در ميان خود مى

داد که به   به زردشتيان ايرانى امکان مى با ديد جهانى خودبهائىديانت «: نويسد مى

نند و ى بزرگى احساس ک  خود را عضو جامعه هند theosophمانند پارسيان تئوسف

 برآورده شدن انتظار آمدن. )Boyce 1979: 212( »پايگاه افتخار آميزى داشته باشند

به طور طبيعى، و  آنان را دادند،  ارتباط مىبهائى که آن را با ظهور آيين سوشيانس

شان ي و با آرزوها و باورهاآورد بدون احساس بريدن از دين اجدادى، به دين تازه مى

  .نگ بودهمآه

  : بخش خالصه کرد۵ در توان  ها بايد عوامل ديگرى را نيز افزود که آن را مى بر اين

  .شد ان وارد مىبهائيها و آزارهايى که بر   تأثير رنج– ١

  .ها در مورد ظهور موعود بر آمدن پيشگويى– ٢

  .بهائى تعاليم اجتماعى، موازين اخالقى و جهانشمولى ديانت – ٣

  .بهائى زردشتى در ديانت -انى  نهادهاى اير– ۴

  . خطاب به زردشتيان و عبدالبهاء بهاءاهللهاى نامه – ۵
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 شد ان وارد مىبهائي که بر يىها و آزارها  تأثير رنج– ۱

ى مراسم عزادارى  ى زردشتى و يهودى ايران ساليان دراز  با مشاهده دو جامعه

 آموخته بودند که رنج و شهادت در راه حق دليل بزرگى بر اثبات عاشوراى حسينى

 Susan S. Maneck بر اين اساس، به نظر سوزان مانک. حقيقت و درستى اّدعاست

توانست براى اين  ان مىبهائي پى در پى بابيان و  هاى ها و شهادت ى رنج مالحظه

 .)(Maneck 1990: 91-7هوديان دليل حّقانيت آيين جديد به حساب آيد زردشتيان و ي

 روال کار بود کتمانداد که تقيه و  فراموش نکنيم اين انفاق جان در محيطى روى مى 

. دبرهبازگشت ظاهرى به اسالم از مرگ توانست با  مىو هر يک از اين قربانيان 

 شواهدى تاريخى در اين زمينه به ىبهائى گرويدن برخى از زردشتيان به ديانت  نحوه

اشاره  (Abdu’l-Bahá 1980:21‘) حا شخصى سيّ ى مقاله  درعبدالبهاء. دهد دست مى

 موجب اقبال يک تاجر ى تحقير و آزار يک بابى در بازار کاشان  مشاهدهکند که مى

 سه بار تبار ان زردشتىبهائيترين   يکى از برجستهاخترخاورى مّال بهرام ١٣. شدزردشتى

ان بود تا سرانجام تصميم گرفت به تحقيق در اين بهائيشاهد به شهادت رسيدن 

توان ارائه  مى از اين نوع شواهد بسيار ١۴.)۴١٢-١۴: ١٩۵٩سليمانى  (ديانت بپردازد

    .کرد

  

  ها در مورد ظهور موعود  بر آمدن پيشگويى– ۲

ر از  قاجاى توان تصّور نمود که زردشتيان معمولى در اواخر دوره مشکل مى

. اند  فراوان آن دين در مورد ظهور موعود آگاهى داشتهباورهاىها و  ات نوشتهييجز

ى زردشتيان  داد که توده اقض آنان با يکديگر اجازه نمىها و تن يىفراوانى اين پيشگو

سواى آن، به مانند ديگر اديان، در . ى معيّنى تمرکز نمايند  و حادثهيىبر روى پيشگو

هاى گوناگون در اين نوع ادبيّات دينى زردشتى  ها روايات متفّرقه و داستان طول قرن

بسيارى . ت غير عملى تبديل ساخته بودراه يافته و آن را به انبوهى از باورها و انتظارا

 که حاکى از اند داشتهدر عالم رؤيا يا بيدارى ى وقايعى  ى مشاهدهاز زردشتيان اّدعا

سقوط ستارگان در شب از جمله، . ها بوده است  در آن سالآمدن سوشيانس نزديکى
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 کمک بهائىش آيين  بود که به شمارى از زرتشتيان در پذيريى  پيشگو،تولد ناجى

همراه با نويد آمدن آنها يا اين واقعه را به چشم خود ديده بودند، يا خبرش را . کرد

   ۱۵.داز پدرانشان شنيده بودنناجى 

ها  ى آن توانيم بگوييم که در همه ها مى يىگونى اين پيشگو رغم تفاوت و گونهعليٰ 

عاى اشد که ادى بتبايست حضور فيزيکى موعود و ظهور شخصي شرط اصلى مى

 باشدهاى ديگر با آمدن او همراه  يىحال اگر وقوع پيشگو.  را داشته باشدسوشيانس

 مشکل يىها يىتفاوت در تفسير و تعبير چنين پيشگو. افزايد مىعا البتّه به حقيقت اد

 و  بهاءاهللبههايى  برخى از زردشتيان در نامهديگرى سر راه اين جويندگان بود لذا 

  .شدند ها مى يى خواستار توضيح چگونگى وقوع پيشگوعبدالبهاء

ها، اشاره به يک مطلب  ها و پاسخ هايى از اينگونه پرسش ى مثال پيش از ارائه

هاى  ده نامهاشاره نمو  Franklin Lewisسيي لولينهمان گونه که فرانک. ضرورت دارد

سرشار از بيانات و اصطالحات و  هنگام تفسير متون دينى اغلب  و عبدالبهاءبهاءاهلل

ى تفّکر و ذوق مخاطب نامه  ى فرهنگى و شيوه هايى است که با سابقه يا استدالل

ر اساس هايى، براى آنکه مخاطب مطلبى را ب در چنين نامه. همآهنگى دارد

گيرد و  اعتقادات و باورهاى خود بپذيرد، آنچه او بدان باور دارد مورد چالش قرار نمى

شود که  بلکه کوشش بر آن مى. شود با آن باور به صورت بحث و جدل روبرو نمى

حقيقت امر با استداللى نمادين که با موضوع مورد بحث و با فهم فرهنگى و دينى 

 چنين استداللى گاهى ممکن است از نظر .گرددمخاطب در ارتباط باشد بيان 

بنابر اين کشف کيفيت . ى نظرى غير عملى به نظر آيد واقعيت درست ولى از جنبه

تواند ماهيت واقعى پاسخ را  ى آن مى استداللى که بکار رفته و يا محتواى هوشمندانه

  .(Lewis 2000:51) روشن سازد

 صادره در پاسخ به هاى نامهکه  يابيم در مىبا در نظر گرفتن اين مطلب، 

 بيشتر بيان حقايق و مبانى ديانت ، زردشتى گوناگونهاى پيشگويىق چگونگى تحقّ 

چند مثال . يابد شده ارتباط مىمطرح  با سؤالى که استعارى است که به طور بهائى

اعراب به  زردشتيان نگرش منفىبا توّجه به : براى روشن کردن موضوع ضرورى است

ى زردشتى در يک کشور اسالمى دستخوش آن  جامعه زارى که ساليان درازو زجر و آ
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  بوده، بهاءاهللپيغمبر اسالم نيز بر حق و راستين که آيا در پاسخ به اين پرسش، اند هبود

خواهد که به حقيقت  بدون اينکه وارد بحث در مورد سؤال شود از مخاطب مى

 پاک بايد تا چشمِ « يىن داشته باشد و براى اين شناساپيامبران گذشته ايما ى همه

هنگامى  با همين نگرش ).١٠: ١٩٩٨ ياران پارسى( »بشناسد و زبان پاک تا بستايد

زبان « که آيا شود و اين  سؤال مىبهائىهاى عربى در متون  از سبب بکار رفتن واژهکه 

سى هر دو نيکوست چه که تازى و پار«: نويسد  بهاءاهلل مى» است يا عربىبرترفارسى 

 :نويسد  و در دنبال آن مى،»اند پى بردن به گفتار گوينده است آنچه از زبان خواسته

امروز چون آفتاب دانش از  آسمان ايران آشکار و هويدا است هر چه اين زبان را «

 “دوزخ” و “بهشت”بهاءاهلل  ).٢٠ :١٩٩٨ ياران پارسى (»ستايش نمايند سزاوار است

 را زمان ظهور دين “روز رستاخيز”ى به خدا يا محروميّت از لطف الهى، و را نزديک

 هاى در نامه« :در پاسخ اين سؤال که ).۱۱: ۱۹۹۸ياران پارسى  (کند جديد تفسير مى

هاى زياد از براى راهنمايى مردمان   با نشاناند شاه بهرام  ما مژده داده]هاى کتاب[

 آنچه ،ى دوستا«: گويد چنين پاسخ مى بهاءاهلل .]ها نيامده نشانا آن امّ [ » ...آيد مى

. نمودار] بخشى[ها از هر شطرى  نشان. اند ظاهر و هويدا گشت ها مژده داده در نامه

ياران ( »...دهد  را به مينوى اعظم بشارت مىنمايد و کلّ  امروز يزدان ندا مى

 موعودهاى چگونگى ظهور از پرسش هنگام ديگر بيانى در  ).١٠: ۱۹۹۸پارسى

 بهاءاهلل ، و شاه بهرام، پشوتن، سوشيانس هوشيدرهاى  به نام زردشتيانمتعّدد

 »هان پناهج« و »جهان بارى« و »جهان کدخدا« و »جهان خدا «امروز«: نويسد مى

 متن پيشگويىبدين ترتيب بدون اينکه ). ۴۴: ۱۹۹۸ياران پارسى (»...ظاهر و هويدا

 با اين جمله تحّقق آن زير سؤال بردموعود هاى گوناگون  نامزردشتى را در مورد 

 باشد ى کيانيان در پاسخ اين سؤال که موعود بايد از تخمه .نمايد ها را اعالم مى وعده

 از اجداد و نياکان بهاءاهلل اى که ابوالفضل گلپايگانى نامه بهاءاهلل پرسنده را به شجره

رساند  مى سومى يزدگرد ى ساسان ه نموده و نسب ايشان را به آخرين پادشاه سلسلهتهيّ 

  ١۶.)١١: ۱۹۹۸ياران پارسى(دهد  رجوع مى

توان به  از جمله مى. شود  نيز ديده مى عبدالبهاء آثارى استداللى در چنين شيوه

اشاره به مدت سى روز  در وسط آسمان ايستادن خورشيدپيشگويى زردشتى در مورد 
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تعبير ها  دينهاى آن  ان قبلى و دورهآن را به طور مجازى به ظهور اديعبدالبهاء کرد که 

  . )Shoghi Effendi 1969: 101-102(نمايد  مى

هاى متون زردشتى به  در بحث پيشگويى Christopher Buck کا کريستوفر ب 

 بيشتر از بهائىتفسير وعود زردشتى در آثار ى مهمى اشاره کرده و معتقد است  نکته

ى علمى  بود و کارى به تفسير بطن متون و نمادهاى دينى و مطالعهنظر جهت و معنى 

  آنچه در اصطالح علم هرمنيوتيکها و يى پيشگورموزنمادها و عالئم و 

Hermeneuticsها و مواضع الهى خاّص  ظهور جديد شاخص. شتشود ندا  ناميده مى

دانست و دور جديدى از  نده مىخود را داشت، خود را مشعلدار حقايق گذشته و آي

   :ى باک  به گفته.کرد حقايق دينى را آغاز مى

  

ى  هاى اديان گذشته فقط مانند پلى بود که پيروان آنها را به دوره پيشگويى

 اجازه يابد در حقايق موجود در اين دين تأثيرى  آنکه برساند، نهبهائىديانت 

هاى  يى با پيشگور بهاءاهللابتدا حّقانيت ظهو. از دين گذشته بجاى گذارد

شد و پس از آنکه زردشتيان   پذيرفته مىمتون زردشتى در مورد ظهور شاه بهرام

يعنى وجود و ظهور بهاءاهلل و : گرديد شدند سير معکوس آغاز مى  مىبهائى

ام را تحّقق شاه بهرآمدن هاى مربوط به  يى بود که پيشگو اوتعاليم و آثار

  .)(Buck 1998: 15–16بخشيد  مى

  

  بهائىشمولى ديانت  تعاليم اجتماعى، موازين اخالقى و جهان– ۳

ى اديان در کمال  که با پيروان همه  اينبر ى اتّحاد و تاکيد  در بارهتعاليم بهاءاهلل

ى زردشتى ايران  جامعهبه دور که قرنها  ديوار انزوايى محبّت و مهربانى رفتار کنيد

 روابط صميمانه و ،ى اسالمى داشتند انى که سابقهبهائي .فروريختبود کشيده شده 

.  شده بودند و چه ديگران، آغاز نمودندبهائىنزديکى با زردشتيان، چه آنان که 

 از هر امکان پيشرفتى محروم بود و کوچکترين ها به عنوان نجس اى که سال جامعه

گرفت، تنبيه  س بدنى افراد آن با شخصى مسلمان، حتّٰى اگر ناآگاهانه صورت مىتما
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 روبرو شد، با همان شکل و تبارآورد، ناگهان با گروهى مسلمان  شديد به دنبال مى

ن باز کردند و برادرانه و به طور آناريش و عباى قرن نوزدهم، که آغوش خود را بر 

 شهر سنّتى يزدقرن نوزدهم آن هم در شيوه در اين .  رفتار نمودندايشانمساوى با 

مّالى مسلمانى بنام مّال .  و هيجان بزرگى بوجود آوردآمد انقالبى اجتماعى بشمار 

.   به تبليغ و تبشير اين آيين پرداختبهائىعبدالغنى اردکانى پس از ايمان به ديانت 

با ، کرد ى خود دعوت مى هبه خانشمارد حال  که سابق نجس مى را انوى زردشتي

 عالقمندان قرآننشاند و با   باالى اطاق که محّل ميهمان است مىدرمحبّت و احترام 

ى   نوازى شيوه  چنين ميهمان١٧ ).١۶: ٢٠٠٢فريدانى(خواند  مى را  آثار بهاءاهللو يا

ان و ى تعّجب و حيرت مسلمان بود و مايهاجتماعى  طبقات ى ان از همهبهائي

  :نويسد مى ّريهالدّ  کواکب  مؤلِّف  .گشت زردشتيان مى

  

داد رفتارى بود که  ان شّدت مىبهائي يک موضوع که دشمنى مسلمانان را با 

ديدن اينکه يک مسلمان پيشين و يک زردشتى مانند . با زردشتيان داشتند

. کنند براى ايشان گناهى نابخشودنى بود برادر با يکديگر معاشرت مى

 ۀ بودن نمودند و رّجالبهائىلّرسول پسر استاد مهدى را از ده باال متّهم به عبدا

 بهائىچند تن از مّالهاى ده به . کوچه و بازار مرگ او را خواستار گرديدند

اند او با يک زردشتى  دو نفر شهادت دادند که ديده. بودن او مطمئن نبودند

که از زردشتى روگردان ان است بهائيخورده است و اين فقط اخالق  غذا مى

  همين دليل کافى بود که او را به قتل برسانند . نيستند

) .١٠٣،١٣٢: ١٩٢۴آواره (  

  

 آنبينى زردشتى داشت و در عين حال   شباهت فراوان با جهانبهائىجهانگرايى 

عدم تعّصب، عشق به نوع انسان، محبّت به . ساخت جهان بينى را گسترده تر مى

 بود که براى زرتشتيان يىهاى آشنا ه طبيعت، همه درون مايهحيوانات و احترام ب

  .جذابيّت داشت
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    بهائى در ديانت  زردشتى-   نهادهاى ايرانى– ۴

  و بر همين پايه وارثان و نگهبانان هويّت ايرانىحقيقىزردشتيان خود را ايرانيانى 

 از ايران ظاهر شد در بهائى ديانت اين حقيقت که. دانند و فرهنگ و سنن ايران مى

 ايشان تبار که نياکان بهاءاهلل. آمد به شمار مى  گيرا و جّذابىحّد خود براى آنان عامل

 بود بلکه يىرساند نه تنها برآورد يک پيشگو  مىرا به خاندان شاهنشاهى ساسانى

  . داد به ايران پيوند مىهويّت ايرانى  از هاى محکمى  رشتها را ببهائىآيين 

 با مبانى و د ما راتوان  مىدين زردشتى و بابى با بهائىى نزديکتر آثار   قايسهم

 کهدارد   مقّرر مى بيان  کتاب اصلى خودباب در . سازدنهادهاى مشابه ديگرى آشنا 

 اين .صوصى را بخوانند بروند و نيايش مخ خورشيدپيشباز جمعه به صبح هر بابيان

 تواند  در آثار باب مى احترام به خورشيدان رايج نيست ولىبهائيامر امروزه بين 

اقبال (باشد  و در ابتداى آيين زردشتى يى خورشيد در آيين ميترا پرستشِ  بهىي اشاره

١٢: ١٩٩٨۴-١١٠ .(  

تار در امورى که به زندگانى جارى بستگى دارد، گفتار پسنديده، اخالق و رف

 که در هر کارى بايد آن را به حّد کمال خود رسانيد، بهائىخوب و حتّٰى اين تعليم 

تواند با شعار زردشتيان که پندار نيک، گفتار نيک و کردار نيک است همانند  مى

داند و آن را از کفر   دروغ و دروغگويى را زشت و مذموم مى شديدًابهائىديانت . شود

 است در آيين زردشتى چنين هم). ١۶٩: ١٩٧١  خاورىاشراق(شناسد  نيز بدتر مى

 ٓ  تجّسم يافته و اهريمن دشمن اهورامزدا اى به نام اهريمن ههکه دروغ و ناراستى در ال

 بهائىرحم بر حيوانات در ديانت . هاى او است خداى روشنايى و دانايى و آفريده

. ترين متن دينى زردشتى است  مقّدسهاى زردشت در گاتها ودهکيد شده و يادآور سرأت

کنند  ها زردشت بارها از رنج روح گاو به خاطر اينکه او را قربانى مى در اين سروده

توّجه به حيوانات . دارد  حيوانات بر حذر مىنالد و زردشتيان را از هر نوع قربانِى  مى

ٓ رسد  که در آيين  به آنجا مى نگهبان ) ى نيک انديشه (اى به نام وهومن ههزردشتى ال

هر دو ديانت بر اهّميّت  کشاورزى، که بيشتر زردشتيان ايران به آن .  است نيزحيوانات

ٓ . کيد داردأمشغول بودند، ت اى به نام امرتات حافظ نباتات  ههدر ديانت زردشتى ال

  .  است



  

  

  

 ايمان زردشتيان ايران به ديانت بهائى

 

۸۲

ها در ايران تقويم بر  قرن. اند با هم شبيهردشتى نيز و تقويم ز) ديعب (بهائىتقويم 

هاى  تاريخ ديگرى در مکاتبات و نامه اساس هجرى قمرى بود و جز تاريخ قمرى

 ارائه نمود  ى تقويم جديدآثار خودباب در . شد رسمى و خصوصى بکار برده نمى

م عيد در اين تقوي. خورشيدى است مشهور است و بر اساس سال بديعکه به تقويم 

به مانند تقويم  ،باشد  به مانند تقويم کهن ايران ابتداى سال و جشن دينى مىنوروز

 ماه داراى نامى است و هر ماه نيز نامى روحانى و دينى دارد که ى ازهر روززردشتى 

ها تکرار  در هر دو دين نام روزها در نام ماه. نمودار يکى از خصائص خداوند است

 آن ، زردشتيان در ديانت زردشتى هرگاه نام ماه و نام روز با هم يکى شود.شود مى

نيز  بهائىدر ديانت . دارند ها و مراسمى برپا مى شوند و آيين روز را دور هم جمع مى

اى به صورت ضيافت نوزده روزه وجود دارد اّما در حال حاضر  چنين مراسم ماهانه

  .شود مى بر پا بهائى اين ضيافت در ابتداى ماه

ان بهائي از دين زردشتى دين اميد و خوشحالى است و به همين کيفيّت بهاءاهلل

از   عزيزان خود حتّٰى در مورد مرگ وخواهد که همواره خوشحال و اميدوار باشند مى

 جهان توان به سرانجام مى . دورى جويند و صبر و قرار را از دست ندهندضّجه و مويه

حد اشاره کرد، که اين  صلح جهانى در دنياى متّ تأسيس در خصوص ائىبهبينى 

     ۱۸. استانسيوش جاودانى توسط س سعادتتأسيسآخرى يادآور 

  

   به زردشتيانعبدالبهاءو  هاى بهاءاهلل  نامه– ۵

از  تبار ان پارسىبهائيبه زردشتيان و را   و عبدالبهاءهاى بهاءاهلل نامهشايد بتوان 

ها  اين نامه. ستنا دبهائى و ايجاد هويت بهائىترين عوامل ايمان ايشان به دين  مهم

 از ى وسيعدر حدّ ى اجتماعى و شغل و يا اعتقاد دينى،  بدون توّجه به سن و طبقه

ى پارسى نژاد را در بر   از جامعهاى گسترده ايشان به ايران جريان داشت و طيف وىس

براى مثال زارع زردشتى فقيرى توسط مسافرى که عازم مالقات بهاءاهلل  ١٩.گرفت مى

 ى شيوايى او را مورد مهر بهاءاهلل در پاسخ با نامه. رساند  بود به ايشان سالم در عکا

 ايمان بهائى براى نودينانى که تازه به ديانت .)۶٣ - ۶١: سفيدوش، ع (قرار داد

ها   روبرو بودند اين نامهانى خود و دستور آورده و با مشکالت فراوان از سوى خانواده
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شان يعنى اختيار دينى  اياطمينان آنان به بزرگترين تصميم زندگانىموجب حصول 

      .  بودجديد 

هايى  هاى عربى بکار رفته نمونه  که در آن کمتر واژه به زردشتياناهلل بهاءهاى نامه

، بخش بزرگترى از ها نامهى شخصى  سواى جنبه. از نثر دلکش و زيباى فارسى است

 و مخاطب را به حصول است بهائى دينى و اصول و مبانى ديانت  مسايل شاملآن

اى مشهور   نامه.نمايد  تشويق مىبهائىى  ر جامعه د داشتن نقشى فّعال وبهائىهويّت 

 از اين گونه  گرديدصادر استاد جوانمرد هاى  در پاسخ پرسش که “هفت پرسش” به

 بهاءاهلل ارسال داشت به حضوررا ها  اين پرسشکه  استاد جوانمرد هنگامى. است

او در  و کوشش ايمانتحکيم  موجب هاى او  پاسخ بهاءاهلل به پرسش بود و بهائى

   ٢٠.نيز شدبه اين دين گروهى از زردشتيان آوردن 

که است آهنگ   زيبا و خوش،نثرى فاخر به زردشتيان داراى هاى عبدالبهاء نامه

 لحن، موسيقى کالم و ِت از صميميّ سرشار زبانى فخيم و آهنگين بهره برده و  از 

 به اصطالحات و تصاوير و ات فراوانر اشاداراى ها نامهاين  .باشد مىسادگى گفتار 

ى  ههلا(از جمله آتش، آتشکده، سروش .  استنمادهاى زردشتى و ايران باستان

 اين آيين، و يا نام پادشاهان اساطيرى و تاريخى هاى الهههاى ديگر  ، نام)زردشتى

خالف آيين زردشتى در دين براى مثال در پاسخ شخصى که بر . ايران پيش از اسالم

آتش عشق ”به “ آتش”عبدالبهاء از يابد  نمى“  آتش” نقش و اهميتى براى بهائى

 “نور”، و از “ور است قلبى که در آن آتش عشق خدا شعله”، و از آتشکده به “خداوند

از آنجا که ).  و غيره٩١، ۶، ۵: ياران پارسى(د نماي  ياد مى“نور دانش و خرد”به 

ها  نامهدر اين هاى کهن تاريخى پيش از اسالم هستند  شتيان داراى نامبيشتر زرد

پيام و مفهوم نامه ارتباط  را با گيرندهعبدالبهاء مفهوم اساطيرى و تاريخى نام  معموالً 

  :دارد مرقوم مىچنين  به کسى که نامش رستم است مثالً . دده مى

  

گيرى گشت ولى آن جهانى شمشير جهانگير  هقوّ  نام تو به دستان، هماى رستمِ 

 حال تو .ق شد و اين جهان را بدرود نمود در چاه عمي منتهى به اسيرى

کشور هدايت ايزد دانا نمودى و اقليم ايمان و ايقان را فتح  الحمدهلل تسخير
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شکر کن خدا . اين کشورستانى ابدى است و اين جهانگيرى سرمدى. کردى

  . را

  )٧٨: ١٩٩٨ياران پارسى (

 

، را بر خود ] اساطيرىنخستين انسان و نخستين شهريار[  نام کيومرثکهبه شخصى 

  :  چنين  نوشتداشت عبدالبهاء

  

خست خديو تاجداران و ن  اّول شخص پادشاهان بود وکيومرث گويند...

نام او هستى سلطنتى  که همپس تو. اين خاکدان کرد سرير سلطنت در تأسيس

  .. . کن که جاويد باشد و انجام ناپديدتأسيسنيز 

  )٨٣: ١٩٩٨ياران پارسى (
 

نمايد  آرزو مى]  که به عدل معروف بودپادشاه ساسانى [نام انوشيروان و براى کسى هم

ى  اما زمينه). ١٩۵: ١٩٩٨پارسى ياران (که او نيز در امور به دادپرورى رفتار نمايد 

 در آغاز عصر جديدى از بهائى تأکيد بر نقش دين هاى عبدالبهاء اصلى نامه

  :از جمله. بزرگوارى و سربلندى ايران و ايرانيان است

  

پيمودند ] خوارى[ى ذلّت و هوان  فارسيان هر چند هزار و سيصد سال باديه... 

بعد از خوارى به بزرگوارى . ت به عّزت جاودان رسيدندولى الحمداهلل عاقب

  .رسيدند و پس از پستى به اوج آسمانى شتافتند

)۱۲۴: ۱۹۹۸ياران پارسى (  

 

 که پرده برانداخت، بنياد بيگانگى ويران نمود ...ستايش به درگاه پاک يزدان

خاور و شبهاى تاريک به پايان رسيد و پرتو اميد بر . و ايوان يگانگى بنياد کرد

  ...باختر بدميد

)۱۲۵: ۱۹۹۸ياران پارسى (  
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هاى   با بکار بردن واژه و عبدالبهاءمعتقد است که بهاءاهلل Maneck سوزان مانک

د  نمودنبهائىى اسالمى ديانت  رنگ ساختن سابقه فارسى کوشش در بى

.(Maneck1984: 70)هاى عربى نبود  ها عارى از واژه ى اين نامه همها بايد دانست  ام

 احساسات ميهنى و ها زنده ساختن ى نگارش، متون برخى از آن صرفنظر از شيوهو 

ى درخشان ايران را هدف داشت، از جمله اين نامه از   و دادن اميد به آيندهملّى

  : عبدالبهاء

  

گاهى اسير .  زير بار گران بودندى ياران الٓهى، پارسيان هزار و سيصد سالا

گهى در نهايت ُذّل و َهوان . ى کشور بعيد شدند گهى آواره زنجير گشتند و

به زندان افتادند و گهى بى سر و سامان و دور از خانمان ] ذلّت و خوارى[

کردند تا ] تحّمل[شدند، هر جفايى را تحّمل نمودند و هر عذابى را اصطبار 

افق [وارى منتهى شد و پرتو عّزت ابدى از مطلع آمال آنکه تاريکى ذلّت و خ

حال خداوند مهربان را اراده چنان که آن ذلّت و خوارى . طلوع نمود] هاآرزو

افق ايران ...هزارساله را به عّزت و بزرگوارى تبديل نمايد و تالفى مافات شود

که هر چند مّدتى بود . ع شمس حقيقت شد و کشور فارسيان روشن گرديدلَ طمَ 

چراغ خاموش شده بود الحمدهلل مهر جهان افروز طلوع و سطوع فرمود و هر 

  ...چند آب چشمه فرو رفته بود ولى ستايش خداوند را که دريا به جوش آمد

)۱۹۱: ۱۹۹۸ياران پارسى(  

 

ى اعراب تا امروز با اندوه و حسرتى نمايان   در اين چند جمله، تاريخ ايران از حمله

دوستى براى سربلندى و بزرگوارى مردم ايران  هر ايرانى ميهنبيان شده و آرزوى 

ات  در همآهنگى با آثار و ادبيّ  کامالً هاى عبدالبهاء گونه نامهاين . بازتاب يافته است

 و “ ژوليده موى به ايراندوران آخر و هجوم اعراِب ” يىى پيشگو زردشتى در زمينه

اش را در آثار   که نمونهباشد مىخود  ايران از وضع اسف بار يى و رهاظهور سوشيانس

هاى مشابه عبدالبهاء  ؛ براى نامهWest 1880: 193. از جمله نک(يابيم  زردشتى مى

  ).۱۶۶، ۱۴۱، ۱۳۱، ۱۱۵: ۱۹۹۸ ياران پارسى. نک
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  نخستين کسانى که ايمان آوردند

  

 بهائىز ديانت زردشتى به آيين بر اساس تمامى منابع موجود نخستين کسى که ا

   .)م١٨٨٠سال(بود  مقيم کاشان بازرگانى يزدى  )پيمان(کيخسرو خداداد  ايمان آورد

. گى داشت نسبت خانواد و برادر او به نام مهربان کاوسو با سهراب پورکاوسا

 زجر ى  مشاهده از، آنازچند دهه قبل  همان فرد زردشتى است که سهراب پورکاوس

 ).١٣نوشت  ىنگاه کنيد به پ( ه بودديانت ايمان آورد ى يک بابى به اين و شکنجه
 براى تجارت به شهرهاى ا کرمان ي  يزدازر ى قاجا بازرگانان زردشتى که در دوره

هاى سه يا چهار نفره دور هم زندگى  گروهمحل جديد در رفتند در  ديگر ايران مى

 .ها و رفت و آمدهاى ايشان نيز به صورت مشترک بوده است  و آشنايىکردند مى

. اند  در ارتباط بوده کاشانانبهائي با خانه بودند هم که  کيخسرو و دو تن ديگرظاهرًا

العى در دست  وفات يافت و از چگونگى ايمان او اطّ ١٩٢۵کيخسرو در سال 

  .  نيست

در ابتدا خود زردشتيان به داليلى که در باال بر شمرديم جوياى تحقيق در دين نو 

عدم . ان به اين امر توّجه کردندبهائيى ايشان آشکار شد،  بودند و به تدريج که عالقه

 در  و،ها آنايشان در بيان معانى ى تواننا و  از متون زردشتىانموبد  بيشتر هىآگا

هاى عقالنى، بسيارى از  ى پاسخ ان براى بحث و گفتگو و ارائهبهائي  آمادگىمقابل

ى  ان و خانوادهاين نودينان بالفاصله آشناي. کرد آگاهان زردشتى را به خود جلب مى

  . نمودند ين جديد آشنا مىيخويش را با  آ

ى منّظمى براى تبليغ زردشتيان نداشت ولى   برنامهبهائىى  جامعهدر آن زمان 

نکه مسلمان تبار يا  صرفنظر از آ و کرمانان يزدبهائيوقتى اين کار وسعت گرفت 

 کوششمشّوق بزرگ ايشان در اين .  اين راه پرداختندتبار بودند به فّعاليّت در زردشتى

 بود که آنان را براى سفر به دور و نزديک، به هدف پراکندن پيام هاى عبدالبهاء نامه

  : بينيم  را در زير مىها نامهى يکى از اين  نمونه. انگيخت جديد، بر مى

  

ا چون پيِک آسمان رهنورد و اوست دانا و توانا، اى هرمز  بايد در راه خد
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 هر تاريک را به روشنى . روشن پاک و تابناکىچون پرتو چاالک شوى، و

بيارايى و هر دور و نزديک را به اين بخشش که نخستين دهش خداى 

جانت . راستان چون راه خدا يابند راه نمايند. آفرينش است آگاه نمايى

     ع ع. خوش باد

)۲۰۸: ۱۹۹۸ياران پارسى (  

  

 از اهالى حسين ى جمشيد نامهتوان در زندگي ين زردشتيان را مى تبليغ ب قوىى گيزهان

ت وى با ديدن کيفيّ . يافت) که بعدها نام خانوادگى انورى را اختيار کرد (آباد

يمان خود عالم صريح اا مقاومت ايشان در  و پايدارى و در يزدبهائىشهادت هفت 

پس از آن پيام جديد . ، سخت منقلب شد و پس از چندى ايمان آوردبه دين جديد

 چندى نگذشت که جز يک . در ميان گذاشت، حسين آباد،را با اهالى ده خود

.  ايمان آوردندبهائىهاى زردشتى حسين آباد به ديانت  خانواده تمامى خانواده

سفيدوش، (شدند  بهائىى مسلمان نيز سواى آنها چهار خانواده مسلمان و چهار مّال 

  ).٩٢-٣: ع

اين کار عمدتًا .  در ميان زرتشتيان به زودى سرعت گرفتبهائىجريان ترويج آيين 

 با خويشاوندان و توانستند آنها به سادگى مى. شد توسط نودينان زرتشتى تبار انجام مى

با متون مقّدس   هاندازتا به آن دوستان خود تماس بگيرند، و برخى از ايشان به 

هاى دينى خود به استدالل درستى  زرتشتى آشنا بودند که بتوانند بر اساس پيشگويى

 بهائىيکى از اين افراد مّال بهرام اختر خاورى بود که پس از . آيين جديد بپردازند

 وقف تبليغ شدن تمام زندگى خود را در سفرهاى پرشمار به روستاهاى اطراف يزد

. اش نيز هميشه به روى مردم باز بود خانه.  در بين زرتشتيان و مسلمانان کردبهائىن آيي

وى مجبور شد دو بار براى حفظ جانش و به خاطر دشمنى روحانيّون زرتشتى  و 

  ۲۱. بگريزدمسلمان به هند

 حاج مثالً . کردند  نيز سهم خود را در تبليغ زردشتيان ادا مىتبار ان مسلمانبهائي

 زردشتيانى را که براى کار ،رفت  مى هر روز سحرگاه به خارج يزدآقا محّمد عالقبند

. نمود  دعوت مىبهائىکرد و آنان را به جلسات  عازم شهر بودند مالقات مى
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 استخدام نمودند که به اين  نيز شخصى آگاه و با معلوماتيزدساکن ى افنان  خانواده

  ).۷۶: ۲۰۰۲فريدانى (  کار بپردازد

ى جوان  ى آنها از طبقه همه: مؤمنين جديد در چند ويژگى با هم شريک بودند

 و ارتباط تجارتى بيشتر زردشتيان با اى بودند که اصالحات مانکجى تحصيل کرده

برخى اهل حرفه و صنعت بودند . به وجود آورده بودى ايران  ، و تغييرات جامعههند

با . دادند دار تشکيل مى ى بازرگانان و يا دهقانان زمين ت آنان را طبقهولى اکثريّ 

 بهائىايمان آوردن اين طبقه که در سطح باالى جامعه بودند، شعاع گسترش آيين 

اى را که با ايشان  ى فقيرتر و زارعين و کسبه بين ديگر زردشتيان وسعت گرفت و طبقه

هاى کليدى مؤثّر، که  ت پس از ايمان شخصيّ معموالً . سروکار داشتند نيز شامل شد

ايمان نيز ها و اطرافيان آنان  خانواده سمت بزرگترى و رهبرى جامعه را داشتند

  .(Maneck 1984:75) آوردند مى

  

  اختالف با دستوران

  

ى پوشيدن لباس و  د نام و شيوهالزم بوزردشتيان بر خالف گرويدن به اسالم که 

تى خود را تغيير داده و تمام روابط را با دوستان و فاميل دور و آداب و رسوم سنّ 

 نام و آداب و شيوه لباس پوشيدن سنّتى را حفظ دينان کنند، نونزديک زردشتى قطع

 از يىى زردشتى بودند و هم جز  هم جزء جامعه با هويتى سيّال،کردند و تا مّدتى،

زمان، نوآيينان دّقت داشتند که ضمن اجراى  هم. آمدند  بشمار مىبهائىى  معهجا

ه تدريج در زندگانى اجتماعى و ـــــ را بهائىـــــــــبين ـــــــوانــتى، قـــــقوانين و مراسم زردش

نج ــروز تشــتيان از بــمانان و زردشــب مسلــاطر تعصـه خـبا ـند تـخانوادگى خود نفوذ ده

  .بستگى آيند ان در همآهنگى و همبهائيبا ديگر  بتوانند نيزکنند و  امعه جلوگيرىـ جدر

ى ديگرى به نام   نمايندهپارسيان هند۱۸۹۰در سال، پس از مرگ مانکجى

براى آنکه وى براى بهبود وضع زردشتيان و .  به ايران فرستادندکيخسرو جى صاحب

   هرانت و  و کرمانهايى در يزد ى خارج و با دولت بهتر شود انجمن همعاها با جنط آرواب
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   يزداعضاى نخستين انجمن ناصرى

   هــى زردشتى را ب دگان جامعهــزيــرگــى از بــرخــرد و بــاد کــجــ اي“رىــاصــن نــمـجــان”ام ــه نــب

ت اعضاى انجمن يا در يزد اکثريّ  ٢٢).٢٨٣-۵: ٢٠٠١امينى( آن در آورد تعضويّ 

، که کيخسرو جى صاحب  ٢٣. داشتندمثبتى بودند و يا نسبت به اين  آيين نظر بهائى

 آنان به تنگ آمده بود از انجمن خواست که بر کارهاى از فساد و نادانى دستوران

ان را عامل آن دانستند، و بهائيدستوران از اين تصميم او عصبانى شده . نظارت ورزد

 .ان پرداختندبهائياز آن پس به پخش تهمت و افترا عليه 

را زيادتر کرد و به تبار  تىزردشان بهائي و ى مهّم شکاف بين دستوران دو واقعه

 قصد تبار  زردشتىبهائىيکى هنگامى که يک . اختالف آشکارا بين دو گروه کشيد

ى او بر روال جارى از دستوران تقاضا نمودند که يکى از  ازدواج داشت و خانواده

دستوران از پذيرفتن اين تقاضا به اين بهانه که . ايشان مراسم عقد را بر عهده بگيرد

ى داماد در  هنگامى که کوشش خانواده.  است خوددارى کردندبهائىص آن شخ

انجمن . انجام عقد توّسط دستور به جايى نرسيد، ناچار شکايت به انجمن بردند

ى آداب و رسوم  پس از شور فراوان  تصويب کرد که دو شخص عادى، با رعايت همه
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ه هر اعتراضى، موافقت براى راه بستن ب. زردشتى، مراسم ازدواج را به جاى آورند

بدين ترتيب مراسم .  را نيز با اين تصميم گرفتند و معاون حاکم يزددستوران کرمان

. ى اصول زردشتى به سرپرستى دو تن افراد عادى انجام گشت ازدواج با رعايت همه

ت دستوران را عيّ ترين سنن زردشتى بود و موق اين امر سرپيچى کامل از يکى از مهمّ 

هاى   در مراسم ازدواجبهائىراه را براى اجراى احکام   اماانداخت بيشتر به تزلزل 

تبار توسط افراد  ان زرتشتىبهائيپس از اين واقعه، مراسم عقد . آتى هموار ساخت

   .عادى اجرا شد

 براى دفن بهائى قبرستان  ايجادبهائىى نوپاى  از ديگر دستاوردهاى جامعه

ى دورانديشى و دانايى رهبران  هاى برجسته ات اين واقعه از مثالييجز.  بودمردگان

ان نيز بر رسم زردشتى بهائيتا آن زمان اجساد .  استيزد بهائىى زردشتى  جامعه

ان يزد بهائيتا آنکه يکى از .  شودحيواناتى  گرفت تا طعمه باالى دخمه قرار مى

س از اين مزرعه پ.  در اختيار جامعه گذاردائىبهزمينى براى ايجاد قبرستان 

با .  بر خود گرفت“گلستان جاويد” نام بهائى بر سبک شى و آماده شدن محلکديوار

دو بار  به مخالفت برخاستند و  دستوران) ١٩١٨ (تبار  زردشتىبهائىدفن نخستين 

 نمودند، يک بار با خراب کردن بخشى از ديوار سعى در ويران ساختن اين قبرستان

  ).۱۲۵ -۶: ۱۹۹۹سفيدوش (بيرونى آن و بار ديگر با آتش زدن مدخل قبرستان 

انجمن ” مجمعى در مقابل براى رويارويى با اصالح طلبان، سرانجام دستوران

 ترتيب دادند که يکى از “دگوى يز شناس و حّق  مجمع حّق ”  به نام“ناصرى

دست باين مجمع براى ). ۴٠٧: ٢٠٠١امينى( ان بودبهائيهاى آن مبارزه با  برنامه

آوردن قدرت ديرين دستوران دست به اقداماتى زد و از جمله قتل دو تن را تصويب 

داده بود و   زردشتى را انجام که مراسم عقدبهائى فرد ،يکى فيروز فيروزمند.  نمود

ماستر . ى زردشتى يزد هاى جامعه تترين شخصيّ  ، از محترمديگر ماستر خدابخش

ى ى کيخسرو س مدرسهييار و رذگ چنين بنيان س انجمن ناصرى و هميي رخدابخش

 داشت و آثارى در يىهاى اوستايى و گجراتى آشنا  جمله زبانوى به چند زبان از. بود

 نبود اّما به اين ديانت بهائى ماستر خدابخش. ى دين زردشتى منتشر ساخته بود زمينه

 از جمله ترتيب ازدواج توّسط فردى ،نظر بسيار مساعدى داشت و در چند مورد
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   ٢۴.را يارى رسانده بودان بهائيعادى، 

 يک ژاندارم زردشتى کرمانى به  به تومانچهار صد پرداختى   با وعدهدستوران

فريدون ). ۴٠٨: ٢٠٠١امينى( را براى ترور اين دو فرد برگزيدند ، اونام فريدون رستم

 به سوى او  رفت و دو گلولهمندى فيروز فيروز  پاسى از شب برآمده به خانه،رستم

 را هنگام  ماستر خدابخش،روز بعد فريدون رستم. کرد که به هدف نخوردشليک 

سپتامبر (قتل آورد او زد ببه مغز از پشت سر اش با پنج گلوله که  رفتن به مدرسه

 فرستاده شد ولى با کمک مالى دستور رستم و هرانتير و به قاتل دستگ). ١٩١٧

سفيد وش، (زردشتيان در مجلس از زندان فرار کرد با نفوذ ى  ارباب کيخسرو نماينده

 در زردشتيان بناى کوچک يادبودى در محّل قتل بر پا کردند و عبدالبهاء). ٨٧-٩: ع

- ٩ : پارسى ياران (داد و به او لقب شهيد   او را ستايش نموددهاى خو يکى از نامه

٢٢٦.(  

ت ايشان را در بين زردشتيان بسيار  اين واقعه موقعيّ بر خالف حساب دستوران

ى امور   همهضعيف کرد و اعتبار ايشان را از بين برد به طورى که از آن پس تقريبًا

  ).١٢٧ -٢٨: سفيدوش، س(   افتاد“رىانجمن ناص”رهبرى جامعه به دست 

 

  بهائىبه دست آوردن هويّت 

  

 در قرار داشتندى زردشتى   جامعهيک پا درنودينان زردشتى در حالى که هنوز 

مراسم ازدواج ايشان . داشتند محتاطانه گام بر مى نيز بهائىبدست آوردن هويّت 

حفظ نيز آداب و مراسم ازدواج زردشتى ولى  پذيرفت  انجام مى عادىدافراتوّسط 

کردند، اّما گورها نيز بر  مىاز گذاردن مردگان خود بر باالى دخمه خوددارى . شد مى

بر اساس اعتقاد گشت تا  اساس قوانين زردشتى با سنگ از زمين و خاک جدا مى

  . بدن مرده سبب آلودگى خاک نگرددزردشتيان 

و همراه با آوردند   رو مىبهائىشتيان به ديانت هر ساله تعداد افزونترى از زرد

با تأکيدى . کوشيدند  مىبهائىى  تبار در جهت ايجاد جامعه  مسلمان و يهودىانبهائي
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از پسر و دختر هست زردشتيان تربيت کودکان  به ايجاد مدارس براى بهائىکه در آثار 

تفاوتى در کنار ديگر به تدريج زردشتيان بدون هيچگونه . ٢۵به اين کار همت گماشتند

پرداختند و در  تبار به همکارى و فّعاليّت در جامعه ان مسلمان يا يهودىبهائي

مثًال در . ٢۶ قرار گرفتندبهائى در صف اّول فّعاالن و مرّوجين آيين بهائىتشکيالت 

 مشکالت مالى روبرو بود، جمعى از  بادر تهران  که دبستان تربيت١٩٢٠ى  دهه

در سال . جلوگيرى کردند  از تعطيل مدرسه، با تأمين هزينه آنتبار  زردشتىان بهائي

کودکان   براىان ايران کودکستانى در پنج گنى هندبهائي رستم مه شاهى از ١٩۴۵

 بزرگ تربيتى باامروز آن مؤّسسه تبديل به يک سازمان .  شاگرد شروع کرد١٨ با بهائى
 بهائىان پارسى نژاد در خريد زمين نخستين معبد بهائي. صدها دانشجو شده است

 ٢٧.اى داشتند  سهم عمده) معروف استکه امروزه به معبد لوتوس(نو  هند در دهلى
ى قطعه زمين بزرگى  توان به تهيه تبار مى ان زرتشتىبهائيآوردهاى مهم  از ديگر دست

 ۱۹۲۶هران توسط سياوش سفيدوش، در سال ت بهائى براى اولين حظيرة القدس

 در بهائى  در خريد زمين مشرق االذکاربهائىى  همين مرد بعدًا به جامعه. اشاره کرد

  ) ۱۲۷: ۱۹۹۹ . عسفيدوش( .هران کمک کردتشمال 

تبار به تدريج رواج يافت و در اواخر  ان زرتشتى، مسلمان و يهودىبهائيج ميان ازدوا    

 و هم شايان ذکر است که هم عبدالبهاء . به امرى تقريبًا عادى بدل شد۱۹۳۰ى  دهه

.  دعوت کردندتبار را  به سکونت در فلسطين ان زرتشتىبهائي، شمارى از شوقى افندى

 يا کمک به بهائىى  جامعه متعلق به هاى بسيارى از اين افراد به زراعت در زمين

  .)۴۱۵ -۱۷: ۲۰۰۰فريدانى ( پرداختند بهائىى امالک و مستغالت  اداره

، بيش از بهائىى  و در جريان آزار و اذيّت جامعه) ۱۹۷۸ -۱۹۷۹(پس از انقالب 

از هاى اعدام سپرده شدند که  ى از اعتقاد خود به جوخهبه خاطر عدم تبرّ  بهائى ۲۰۰

   ۲۸.بودندتبار  زرتشتىتن  ۱۲ آنان

هاى پارسيان،   ناماسه شرکت تجارتى بزرگ نيز در ايران ب تبار  زردشتىان بهائي

شرکاء همگى : داشتها چند ويژگى بارز  اين شرکت.  نمودندتأسيسپيمان و پاينده 

جملگى کار خود را با . هاى زردشتى اشتغال داشتند  شرکت درجوانانى بودند که قبالً 

ت خود طلب دعا و قيّ  براى موفّ اى کم آغاز نمودند و همگى از عبدالبهاء سرمايه
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ها به تدريج وسعت يافت و سواى ايران در  تجارت با خارج  اين شرکت. برکت کردند

ها و شعب آنها پس از  ى اين شرکت همه. ت زيادى به دست آوردقيّ از ايران نيز موفّ 

   ٢٩. مصادره گرديدانقالب اسالمى

  

  گيرى نتيجه

  

ى آداب  ها در پوسته کار زردشتى که خود را قرن ى قديمى و محافظه براى جامعه

هاى   موجب تحّول و نوآورىبهائىپيچيده بود، پيام ديانت  و رسوم بسيار کهن

حتّٰى ماّدى گرديد و آنان را براى ورود به قرن  هاى فرهنگى و فکرى و مينهفراوان در ز

 صاحب با آنکه اصالحات مانکجى. بيستم و تحّوالت روزافزون آن آماده ساخت

توان پوشيده  شده بود، با اين حال نمى هايى در ميان زردشتيان سبب پيشرفت

اى  چنين جامعه. فراوان بود  هنوز و دستورانناموبدى  کارانه داشت که نفوذ محافظه

 بيرون . قدرت رويارويى با دنياى جديد و قرن بيستم يافتبهائى ديانت يىبه يارا

 ،بهائى ۀهاى جامع ى عزلت و شرکت آنان در فّعاليّت گوشه آمدن زنان زردشتى از

 تأسيس ،)که تا آن زمان ممنوع بود(شتى ى زرد ازدواج با کسانى خارج از جامعه

آزادى در حّق انتخاب لباس، آزادى در حّق  مدارس براى دختران و پسران،

اديان، وحدت عالم انسانى و  ى  همهمعاشرت، آشنايى با افکارى چون وحدِت 

. فکرى بود ها امثال آن، از نهادهاى ديگر اين تحّول و انقالب ايجاد صلح و ده

ان با آنان بهائي از روى ايشان و معاشرت ى نجس ى اينها، برداشتن کلمه عالوه بر همه

ى   بهترين مثال براى احترام به حقوق بشر و تساوى حقوق همه-همانطور که گفتيم –

 شده بهائىى زردشتى کسانى  که از هر خانواده از آنجا. رفت مى افراد بشمار

ها تاثير  بماند و يا بر آنچشم تمام جامعه پوشيده توانست از  بودند، اين تحّوالت نمى

تبار حاصل نموده بودند از ديد  ان زردشتىبهائيتحول و انقالب فکرى که . نگذارد

 و گرفت در بر  ى زردشتى را ديگر زردشتيان پوشيده نماند، به تدريج تمامى جامعه

 .سرمشقى براى تحّولى عميق در آن جامعه گشت
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 زمام امور ايران را در دست گرفت و  پهلوىشاه دى رضا ميال١٩٢٠ى  در دهه 

هاى  راى پيشبرد انديشه بوى. قدرت خود را با عنوان پادشاه در کشور استوار ساخت

در اين دوران . داد را  هر چه بيشتر  پر و بال ى خود، ناسيوناليسم ايرانى جويانه ترّقى

تر با برچسب   يافت، زردشتيان که تا چند دهه پيشيىدين زردشتى مقام واالبود که 

نجاست دچار انواع تبعيض و توهين بودند، مقام راستين خويش را در جامعه باز 

. هاى زردشتى پرداختند  مدارس و انجمنتأسيسها بر پا نمودند و به  آتشکده. يافتند

 دار ديانت زردشتى که ميراث و ى ايران مورد تجليل قرار گرفتافتخارات باستان

زردشتيان . سابقه گرامى داشته شد فرهنگ و هويّت ايران بود با احترام و ستايشى بى

 تأسيس به ند و با کمک پارسيان هنديددگرمند  از حقوق برابر با ديگر ايرانيان بهره

ى اين  همه.  از شهرت بزرگى برخوردار بودمدارس و دبيرستانهايى پرداختند که

 را در چشم زردشتيان بسيار محبوب ساخت و اين  رضاشاه،ها اصالحات و پيشرفت

بندد و  شايعه قّوت گرفت که رضاشاه به سبک زردشتيان زير لباس خود کوستى مى

 حتّٰى برخى او .پوشد و قصد دارد ديانت زردشتى را دين رسمى ايران سازد ُسدره مى

  ٣٠.دانستند هاى موعود مى را ظهور يکى از سوشيانس

ى غربى و با  ت گرفتن ارتباط ايران با غرب و  آشنايى با تفّکر و فلسفهبا شدّ 

ى  هاى محکمى که زردشتيان را با جامعه داد، رشته  رخ مىبه دنبال آنتحّوالتى که 

ان با غير زردشتيان، امرى که در  ازدواج ايش. داد سست و گسسته شد سنّتى پيوند مى

آيين زردشتى بسيار مکروه و ناپسند بود، رواج يافت و گذاردن مردگان بر باالى 

زندگانى جديد ترک  ى  شيوهها جاى خود را  به خاک سپارى آنان داد و  دخمه

جميع اين عوامل توّجه آنان را به .  آداب و رسوم کهن را موجب گرديد ازبرخى

 ١٩٣٠ى   از دههبهائى کم کرد و در نتيجه آهنگ گرويدن به دين بهائىديانت 

    .کندى گرفت
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  ها  نوشت پى

  

 در همين  تحقيق ارزشمند دکتر مهرداد امانتبهائىدر مورد ايمان يهوديان به دين   ١

 هاى ضد هاى اخير سازمان در سال. ها در اين زمينه است کتاب از نخستين قدم

 بخشى از بهائى، ايمان گروه بزرگى از يهوديان را به آيين  در جمهورى اسالمىبهائى

کنند  المللى قلمداد مى  بينى صهيونيسم يک سناريوى از پيش آماده شده و توطئه

ن زمان با ايما ولى در مورد ايمان زردشتيان که هم). ۵۶٣-٧٠: ٢٠١٠وهمن (

  .ترى رخ داد مطلقًا ساکتند يهوديان و شايد در حّد وسيع

 با  بر اساس مقالۀ آقاى شهمردان رشيدرقم يک ميليون نفر زردشتى در زمان صفويه  ٢

، مجلۀ هوخت(است “ اوضاع اجتماعى زردشتيان ايران در يک قرن اخير”عنوان 

 آمار زردشتيان را در آقاى دکتر جهانگير اشيدرى). ۲۸، ص ۵ى  سال اول، شماره

 و زردشتيان، تاريخ پهلوى( ميليون ذکر کرده است ۳دوران پيش از صفويه حدود 

ى   هشت هزار زردشتى در دوره رقم ).۱ پاورقى ٣٨۵: ٢٠٠١امينى () ۲۲۷. ص

 سه سال در آسيا کنسول فرانسه در ايران، در کتاب گوبينوبر اساس آمار  رقاجا

که شمار زنان، مردان، کودکان زردشتى و ، )Gobineau 1859: 378( باشد مى

  .دهد نشين ايران را هر يک جداگانه بدست مى دهات زردشتى

براى گذاردن جسد مردگان زردشتى بود تا دخمه محلى بر باالى تپه يا کوهستان   ٣

آب، : اين عمل عناصر مقدس. توسط الشخوران و حيوانات وحشى خورده شوند

 است “ناپاک”آتش و خاک را از تماس با جسد که بر اساس اعتقادات زردشتى 

  .کرد حفظ مى

 که در آن  به ادوارد براون١٨٨٧ بود در سال بهائىاين دستور که از مخالفان آيين   ۴

 همان سال  تا پيش از نوروزنمود اطمينان داد که سوشيانس سال از ايران ديدن مى

  .(Browne 1893: 442)ظاهر خواهد شد 

توان در بسيارى آثار زردشتى از جمله   را مىهاى مربوط به آمدن سوشيانس پيشگويى  ۵

 ;West 1880: 190–235; Jamasp-Asana, 1897: 160–61): در منابع زير يافت

Blochet 1916: 9–10)  

ى  ى بر جامعه  در کتاب خود به نام دساتير تأثير قابل مالحظههاى آذر کيوان پيشگويى  ۶
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 ها در برخى از اين پيشگويى. زرتشتى و برداشت زرتشتيان از ظهور ناجى داشت

 ان براى اثبات حقانيّت دعاوى باب و بهاءاهللبهائيهايى که  نخستين استدالليه

  .اند راه پيدا کرد نوشته

هايى از  نامه  را داشت پيش از عزيمت به ايران معرفى که تابعيت بريتانيامانکجى  ۷

 و ساير مقامات آن کشور در ايران و تانيا در يزدمقامات بريتانيايى براى کنسول بري

ر که بعدها خان سپهساال  به ايران با ميرزا حسين از هندسفر دريايىدر .  گرفتعراق

ديک حاصل نمود و همين  و صدراعظم ايران شد دوستى نزسفير ايران در عثمانى

هاى سپهساالر به مانکجى براى بهبود وضع زردشتيان ايران  دوستى موجب کمک

  ).  ۴۷، ۴: ۲۰۰۱امينى (گشت 

، و مقامات سفارت  در ايران، رونالد تامپسوناين کار با کمک وزير مختار انگليس  ۸

 را متوجه نتايج مثبت لغو  انجام گرفت که ناصرالدين شاهفرانسه از جمله کنت گوبينو

  ).۱۰: ۲۰۰۲؛ فريدانى ۵۴: ۱۹۹۹سفيدوش ع . (ان نمودنديي در انظار اروپاجزيه

ى دينى  مدير مدرسه) ۱۸۷۶ (بهائى پيش از ايمان به دين ابوالفضل گلپايگانى  ۹

 بود و پس از بر مال شدن ايمانش از آن مدرسه اخراج گشت حکيم هاشم در تهران

 بايد بين اين دوره ى مانکجى استخدام او در مدرسه). ۵۴، ۵۱: ۱۹۸۸مهرابخانى (

 . باشدبهائى براى تبليغ دين ۱۸۸۱و آغاز سفرش در ايران در سال 

 مورد شرح پر طول و تفصيل تأليف اين اثر عجيب نگاه کنيد به آنچه ابوالفضل در در  ۱۰

 ).            Browne 1893b: xxxix-xliii (ى براون ى اسکندريه نگاشته در  ترجمه رساله

 به قريب هفتاد سال پيش از سفر داال.  داده جاى ترديد استدرستى آمارى که داال  ۱۱

. دانست  نفر مى۸۰۰۰، تعداد زردشتيان ايران راايران کنسول فرانسه در ايران، گوبينو

 را نيز در نظر بگيريم تخمين در اگر در اين ميان قبول کردن اسالم و مهاجرت به هند

  .شود تر هم مى صِد کسانى که به آيين جديد ايمان آوردند مشکل

تبار  ى پارسى ان برجستهبهائيهاى اخير در سرگذشت   که در سالىيبها کتابا نشر  ۱۲

ات بيشترى به چگونگى ايمان زردشتيان به ييتوان به جز نگاشته شده اکنون مى

ياران پارسى ، ۱۹۷۵. سفيدوش س: در کتابشناسى به. نک.  پى بردبهائىديانت 
  .۲۰۰۷،  فريدانى ۲۰۰۲، فريدانى ۱۹۹۹. ، سفيدوش ع۱۹۹۸

 تاجرى  نام داشت که با حاجى محّمد رضا کاشانى سهراب پورکاوساين بازرگان  ۱۳
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هنگامى که حاجى .  داشتيىبابى که مورد احترام و اطمينان مردم شهر بود آشنا

ادند وى تحت محّمد رضا را به خاطر ايمانش بيرحمانه مورد ضرب و کتک قرار د

تأثير شجاعت و استقامت او به تحقيق در   آيين بابى پرداخت و ايمان آورد 

  ). ۱۳۷: ۱۹۹۴فيضى(

 که از او پرسيده بود ، در پاسخ حکمران يزدبهائىها پس از ايمانش به ديانت  سال  ۱۴

من با «: ان آوردى وى گفت ايمبهائى زردشتى به ديانت چه شد که تو مّال بهرام

چشمان خود ديدم که چگونه مردم بيگناه جان خويش را که گرانبهاترين چيز است 

تر  اين معجزه باالتر از هر معجزه و اين کار محکم. براى اثبات درستى اين آيين دادند

  ).۴۱۲ - ۱۳ :۱۹۵۱سليمانى( »از هر دليل و برهان ديگر است

ها نگاه کنيد به  اند، براى نام آن قوط ستارگان بودهتعدادى از زرتشتيان شاهد س  ۱۵

  ).۱۸۷: ۱۹۹۸ ؛ فريدانى ۹۳ -۴: ۱۹۹۹سفيدوش (

  ۱۸۰: ۱۹۹۳مجذوب : نامه نک براى شرح بيشتر در مورد اين شجره  ۱۶

 را پذيرفتن بهائىفيروز تيرانداز، يکى از جوانان زردشتى بزرگترين سّد در قبول دين   ۱۷

وى مّدت دو سال با مّال . دانست  به عنوان پيامبرى راستين مىحضرت محّمد

 پرداخت تا سرانجام بر ترديد خود غالب آمد و ى قرآن عبدالغنى به بحث و مطالعه

  ).۲۱۵ -۱۶:  ۲۰۰۲فريدانى (اظهار ايمان کرد 

يره وجود دارد از موارد مشابه ديگرى در هر دو دين در مسايل اخالقى، اعتقادى و غ  ۱۸

نقش مهم انسان در پيشبرد تمدن؛ اهّميت ِخَرد در هر دو آيين که در آثار : جمله

رحمن پيک ” به بهائىو در آثار “ ]مينوى خرد [ خردروح”زردشتى از آن به 

، که شبيه بهائىدر ديانت “ ميثاق و پيمان”اهميت به . نام برده شده است“ ]ايزدى[

توان تصور  مشکل مى. در آيين زردشتى است)  ميترا(“ مهر  ”ى پيمان بنام ههلوجود ا

 از اين دست يىها  ايمان يافتند با شباهتبهائىنمود اغلب زردشتيانى که به آيين 

  .اند آشنا بوده

 نامه از ساحت ۷۳۵شامل  (ياران پارسىتوان در کتاب  ها را مى ى اين نامه مجموعه  ۱۹

 عدد از آن بهاءاهلل ۲۸از اين مجموعه . يافت)  خطاب به پارسيانبهاء و عبدالبهاءاهلل

  .هاى متون زردشتى است ها توضيح در مورد پيشگويى بخشى از اين نامه. باشد مى

براى شرح حال برخى از  . ۸ -۱۲: ۱۹۹۸ ياران پارسى: براى متن اين نامه نک  ۲۰
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فريدانى (: گاه کنيد به ايمان آوردند نبهائى دين کسانى که با خواندن اين نامه به

  ).Razavi 1993(ى انگليسى اين نامه نک  ، براى ترجمه)۲-۸۱: ۲۰۰۲

هاى فراوان خود به مال بهرام اختر خاورى از وى با القابى   در نامه و عبدالبهاءبهاءاهلل  ٢١

نعمت ”و “ رحمت رحمن”، “ انجمن يارانشمع”، “بهرام آسمانى”همچون 

شرح حال کامل  او را  ). و ديگر جاها٢۴٩: ياران پارسى(اند  ياد کرده“ آسمان

  .مالحظه کرد) ١٩۵١سليمانى ( مصابيح هدايت ۴توان در جلد  مى

 بنام  و کرمانهاى مشابهى در يزد  در ايّام حيات خود کوشيد انجمنمانکجى  ۲۲

ها جز رسيدگى به احوال  ولى اين انجمن.) م۱۸۵۴( کند تأسيس“ پنچايت”

شخصيه و ثبت مواليد و ازدواج و غيره کار ديگرى از پيش نبرد و با مخالفت 

  ).۵۱: ۱۹۹۹. سفيدوش ع( روبرو گرديد دستوران

تبار بودند که به خاطر  ان زردشتىيبهائ يازده تن از ،از نوزده نفر اعضاى انجمن  ۲۳

.  برخى از ايشان بر اکثرى پوشيده بودبهائىاوضاع اجتماعى آن روز شايد هويت 

)  ۵۷: ۱۹۹۹. سفيدوش ع. (نک) انبهائيزردشتيان و (براى اسامى اعضاء انجمن 

   ۷۴. ياران پارسى ص:  به افتخار انجمن نکى عبدالبهاء براى ديدن نامه

 سال نيز ۲۱ مؤمن بود و مّدت بهائى، ميرزا مهربان، به ديانت برادر ماستر خدابخش  ۲۴

  ).۸۹: ۱۹۹۹سفيدوش، ع (ى  کيخسروى تدريس و مديريت داشت  در مدرسه

ود ى خ  دبستانى دخترانه با چند شاگرد در خانه١٩٢۴ در سال هوشنگ هوشنگى  ٢۵

افتتاح کرد و بزودى تعداد داوطلب چنان زياد شد که مجبور گرديد محّل بزرگترى 

 آن هاى معروف زنان زردشتى گلچهر فريدانى يکى از چهره. براى دبستان بخرد

ى  هوشنگى مقدارى از در آمد خود را صرف اداره. کرد دبستان را سرپرستى مى

ى ميسيون مسيحى بود   پس از مدرسهمين دبستان دخترانه در يزداين دوّ . مدرسه نمود

 نيز دختران خود را آنجا بهائىهاى غير  و آنچنان مشهور گشت که خانواده

ز چنين د نيز اى مريم آباد يز دبستان دخترانه).  ٢١٣: ٢٠٠٢فريدانى(فرستادند  مى

اين مدارس همراه با بيش از پنجاه ). همانجا: ٢٠٠٢فريدانى(موّفقيّتى برخوردار بود 

 به دستور دولت تعطيل ١٩٣۴شد در سال  ان اداره مىبهائيى ديگر که توسط  مدرسه

 مؤمن در همين ى ه يزد و اطراف نگاه کنيد به مقالبهائىدر مورد مدارس . گرديد

  .مجلّد
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هاى   در کشوربهائىى جوامع  ان زرتشتى تبار براى کمک به توسعهبهائيتعدادى از   ۲۶

 بهائىاين امر حاکى از تأثير و نفوذ تعاليم . ها مهاجرت کردند عرب زبان به اين کشور

  .تباران را از اعراب و زبان عربى از بين برد است که بيزارى سنّتى زرتشتى 

  ٣۶-٧: ١٩٨٧ مه – آوريل بهائىپيام . ک.ن  ٢٧

  ۴٣٠: ٢٠٠٢فريدانى . اى نام اين شهداء نکبر  ٢٨

  ،١۵٧- ٨، ١۴٧- ۴٩: ٢٠٠٢فريدانى . ها نک براى شرح بيشتر در مورد اين شرکت  ٢٩

  ٢۴ -۴٢١.  

ى  ، نشريهى تاريخ معاصر ايران  مجلّه،‘مکاتبات عّالمه اقبال الهورى با عبّاس آرام  ۳۰

، صص ۱۳۷۶ بهار موّسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، سال اّول، شماره اّول،

ُسدره، پيراهن سفيد بلند بى يقه که هر زردشتى از هنگام ورود به . ۱۷۷ -۱۷۱

 نخ از ۷۲کوستى، کمر بندى است شامل . پوشد ى دينى زير لباس خود مى جامعه

شود و زردشتيان آن را از هنگام ورود به  پشم گوسفند که به آداب خاّصى بافته مى

 ُسدره و درست بودن اين شايعه که رضاشاه. پيچند  مىى دينى سه دور به کمر جامعه

پوشيد سخت جاى ترديد است و دور نيست که برخى ايرانيان طّماع براى  کوستى مى

 به ايران چنين شايعاتى در ميان زردشتيان و جرايد هاى پارسيان هند کشيدن سرمايه

  . باشند هند آن زمان رواج داده

 

  

  هنامکتاب 

  

 فارسى

. ايرانبهائىى مطبوعات  ، مؤّسسه۵، جلد ى آسمانى مائده ) ۱۹۷۱. ( ع،اشراق خاورى  

نا و دين و رّد پاى فکر مزديسنا در لوح ييه يا دى حوريّ  انگيزه’ )۱۹۹۸( .اقبال، ک

نتشارات عصر ى مجمع عرفان، دفتر اّول، ا ه، نشريّ ى عرفان سفينه  ،‘القدس مّالح

  . تاتشجديد، دارم

، سازمان ) ش۱۲۸۵-۱۳۳۸(،اسنادى از زردشتيان معاصر ايران ) ۲۰۰۱.(امينى، ت

   .ى اسناد اسناد ملّى ايران، پژوهشکده
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، قاهره ۲، جلد الدريّه بکواک )۱۹۲۴. (آواره، ع  

 ى ، مؤّسسهتنى چند از پيشگامان پارسى نژاد در عهد رسولى ) ۱۹۹۹. (سفيدوش، ع

  ، کانادا بهائىعارف م

   ايران، بهائىى مطبوعات  ، مؤّسسهيار ديرين ) ۱۹۷۵. (سفيدوش، س

 . ايرانبهائىى مطبوعات  ، مؤّسسه۴، جلد مصابيح هدايت )۱۹۵۱. ( عسليمانى،

مؤّسسه ان پارسى، بهائيدوستان راستان، تاريخ حيات و خدمات  )۲۰۰۲. (فريدانى، س

  . آلمانبهائىمطبوعات 

، )جلد دوم (پارسىان بهائيدوستان راستان، تاريخ حيات و خدمات ) ۲۰۰۷(، _____

  .نشر عصر جديد، دارمشتات آلمان

 بهائىى مطبوعات  سهسّ ؤم، م نشر سوّ ،ى اولىٰ  حضرت نقطه ) ۱۹۹۴. (ع. فيضى، م

  .آلمان

، محبوب عالم، ‘جمال اقدس ابهٰى، نياکان و اجداد مبارک’) ۱۹۹۳(. مجذوب، ن

  ۱۹۹۳ى عندليب، کانادا  هى مجلّ  هنشريّ 

، انتشارات آثار امرى، زندگانى ميرزا ابوالفضل گلپايگانى) ۱۹۸۸. (مهرابخانى، ر

  .لنگنهاين آلمان

 انتشارات باران، سوئد ، بهائى يکصد و شصت سال مبارزه با آيين )۲۰۱۰. (وهمن، ف

ى جمال اقدس ابهٰى و حضرت  رکهى الواح مبا ، مجموعه)۱۹۹۸( ياران پارسى

  ۱۹۹۸  آلمان، بهائىى مطبوعات  ان پارسى، مؤّسسهبهائي به افتخار عبدالبهاء
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 دومينيک پرويز بروکشا

  
 تشويق ِآموزنده

 در ايران و هندبهائى خطاب به زنان عبدالبهاء  واهلل الواح بهاء



  

  

  

 

۱۰۴

  

  

  

  

  مهدّ مق

 

 تاکنوناين دين،  تاريخ ى ليههاى اوّ  سالدر  بهائىى زنان  کثر مطالعات دربارها

که ى منابعنوع  حاصلاين روند تا حّدى  ۱. استداشتهبيشتر بر شرح حال افراد تمرکز 

قرار  هاى فردى  بيشتر بر موفقيّتها تاکيد در آنبوده و اند  در اختيار داشتهمحققين 

در  ۲.کلى  بطوربهائىى  رشد جامعه در نقش آنانهاى جمعى يا   فعاليّتداشته و نه

 و مادر همسر بهاءاهلل (و آسيه خانم) باب همسر (ه بيگممورد زندگانى خديج

بسيار اندک مورد  هر دو  اين مطالعات درباشد ولى مطالعاتى در دست مى) عبدالبهاء

 Balyuzi 1981. Rouhani Ma‘ani ى منابع موجود است گيرى از همه و فاقد بهره

 خطاب به بهيه  شوقى افندىهاى  نامه بهاءاهلل، عبدالبهاء والواح کتابى از ۳ ;1993

هاى شامل بعضى از نوشتهى ايشان که  دربارهالواحى و يا ) خواهر عبدالبهاء (خانم

ى   ترجمهچنين هم. )(BWCRD 1982 ت داريمباشد در دس نيز مىم خود بهيّه خان

به همراه چند نامه از ايشان ) همسر عبدالبهاء (انگليسى خاطرات مختصر منيره خانم

 عميق علمى ى همطالعهيچگونه ، ولى )(Munirih Khanum 1986 منتشر شده است

طاهره زندگانى  . نيستدر دست بهائى تاريخ مهمّ اين دو بانوى  ى حيات درباره

از ديگران مورد توجه قرار گرفته و چند پژوهش علمى را به خود  بيشتر ةالعينقرّ 

ى جنبش  ى زنان برجسته گرچه بسيارى از آثارى که درباره  ۴.تخصيص داده است

 بهاند   توانستهبهائىن  نوشته شده در حّد نيمه علمى است، ولى بعضى از زنابابى

 ۵. به خود جلب کنند رامّورخين قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ايران  توّجهشايستگى
 ى ليه مراحل اوّ  دربهائى ترسيم تصوير صحيحى از نقشى که زنان بينيم بدينترتيب مى

  بس گسترده ترپژوهشى جدى ومستلزم اند   داشته تاريخ رشد و پيشرفت اين جامعه

  .شدبا مى
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 خطاب به زنان در ايران و  و عبدالبهاءکى است بر الواحى از بهاءاهللتّ  ماين مقاله

در   اين دو کشوربهائى زنان هاى ى فعاليّت ى تاريخچه براى کسانى که درباره. هند

قيمتى بشمار  ذىابع  تحقيق مى کنند اين الواح من۱۹۲۱ تا ۱۸۷۰هاى  بين سال

) هم از نظر محتوا و هم از نظر سبک(بر غنا و تنّوع اين آثار   پژوهش حاضر۶.آيند مى

توان از اين الواح براى درک بهتر نقشى که  دهد که چگونه مى تأکيد دارد و نشان مى

اند، استفاده   ايران و هند در اين دوران ايفا کردهبهائى در پيشرفت جوامع بهائىزنان 

چنين اين الواح ديدگاه بهاءاهلل و عبدالبهاء را در مورد مقام زن در جامعه   هم۷.کرد

 از حيات جامعه تشويق به يىها  و اينکه بهاءاهلل و عبدالبهاء زنان را در چه جنبهبهائى

  .سازد مشارکت کرده اند روشن مى

. شود تخمين زده مى ۱۵۰۰۰  صادر شده به بهاءاهللى که از ساحتتعداد الواح

مستقل را متن  ۴۲۰۰۰جمعا  که گردد  بالغ مى ۲۷۰۰۰به   الواح عبدالبهاءتعداد

 لوحى که پژوهش حاضر بر آن استوار است اساس قرار ۲۵۰ اگر. دهند تشکيل مى

، خطاب به زنان استاز کل الواح بهاءاهلل و عبدالبهاء درصد  ۲۰ تا ۱۰بين دهيم،  

دويست و پنجاه لوحى که پژوهش حاضر بر آن  . لوح۸۴۰۰ تا ۴٢۰۰يعنى تقريبًا بين 

ده گردي تقسيم بخشبه سه هاى اخير منتشر شده و  استوار است اغلب در همين سال

 خطاب شده بهائى -ى بابى ى برجسته  الواحى که به زنان چند خانواده-۱: است

 الواح -۲؛ ) و نبيل ابن نبيل، شيخ سمندرهاى ابن اصدق يعنى زنان خانواده(است 

 که هر دو شهر در زمان  و نجف آباد در دو شهرستان همدانبهائىخطاب به زنان 

ح خطاب به زنان  الوا-۳اند؛ و   بزرگى داشتهبهائىى  بهاءاهلل و عبدالبهاء جامعه

  . گرويدندبهائى به ديانت  که در ايران و هندتبار  زردشتى
  

  بهائىى  هاى برجسته الواح خطاب به زنان بعضى از خانواده -۱

 ى ابن اصدق  خانواده-الف
ى آنها الواح متعددى از   خانواده و  ابن اصدق فرزندش، خراسانى صادقمّال 

در يک ) ۱۸۷۴متوفى  (صادق خراسانى مّال  ۸. دريافت کردند و عبدالبهاءبهاءاهلل

ى  در دههوى  . شهرت يافت“مقّدس” متولد شد و به ى روحانى در مشهد خانواده
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 از وفات پيش و کمى به تحصيل پرداخت، ، رهبر شيخيهىسيّد کاظم رشت  نزد۱۸۳۰

 مالقات کرد و صادق چند بار با باب در عراق مّال  .استادش به مقام اجتهاد رسيد

صادق، مّال  .پيوست جنبش بابىبه که اى بود  هاى برجسته  شيخىنخستينيکى از 

به خاطر ايمانشان در در ايران  اولين بابيانى بودند که على اکبر اردستانى  و مّال قّدوس

ه با ديگر بابيان همراکه صادق  مّال  ).۱۸۴۵ شيراز(عام مورد شکنجه قرار گرفتند  مالٔ 

 از معدود بابيانى بود که از اين محاصره جان سالم ، جنگيدى شيخ طبرسى در قلعه

 در ۱۸۶۰او در سال . گرديدى شيخ طبرسى محسوب   قلعه“ة السيفبقيّ ”بدر برد و از 

ولين کسانى است که بهاءاهلل رود يکى از ا  به حضور بهاء اهلل رسيد و گمان مىبغداد

تصديق ناميده شده  “من يظهره اهلل”که از قلم باب   موعود کتاب بيانرا به عنوان

در  . شدسرافراز “قاهلل االصد اسم” بهاءاهلل به لقب سوىصادق از  مّال  .ه باشدکرد

 دار  رفت و اندکى بعد از مراجعت به ايران، در همدانا به زيارت عکّ ۱۸۷۴سال 

“ ايادى امراهلل”صادق بعد از فوتش، از طرف عبدالبهاء  مّال  .فانى را وداع گفت

   ۹.خوانده شد

در وى  .ادق بودص پسر ارشد مّال ) ۱۸۵۰ -۱۹۲۸ (ميرزا على محمد، ابن اصدق

تا  ۱۸۶٢  سالاز . رسيد به حضور بهاءاهللهمراه پدرش در بغداده  ب۱۸۶۰سال 

ابن اصدق در  . زندانى بودنددر تهراناين پدر و فرزند بخاطر ايمان خود  ۱۸۶۴

  .گرديدن  درمازندان بيمار شد و توسط حکيم مسيح

 در ۱۰.هايى بود که ديانت نوين را پذيرفت يهودى بعدًا يکى از اولين حکيم مسيح

 فرستاد که در آن آرزوى اهلل اى حضور بهاء  نامه، ابن اصدق۱۸۸۰حدود سال 

ابن  . دادند“شهيد ابن شهيد” به او لقب اهلل  بهاء۱۸۸۲ در سال .شهادت مى کرد

 و ، آسياى مرکزى، برمه در ايران، هندبهائىاصدق نقش مهّمى در تبليغ ديانت 

 .برگزيداولين چهار ايادى امر اهلل جزء ، بهاءاهلل او را از ۱۸۸۷ در سال . ايفاء کردقفقاز
)  شدتأسيس۱۸۹۷که در سال  (ان تهرانبهائين اصدق در اولين محفل روحانى با

سازمان مرکزى ” خطاب به  حامل لوح عبدالبهاء۱۹۱۹عضويّت داشت و در سال 

 رفت و در سال ارت به فلسطينوى چندين بار براى زي . بود در الهه“صلح پايدار

   ۱۹ به عنوان يکى از شوقى افندى ابن اصدق از سوى  . در تهران درگذشت۱۹۲۸



  

  

  

 بهائيان ايران

  

۱۰۷

  ۱۱.شدارى بهاءاهلل ناميده حوّ 

در اين قسمت، الواحى را که به 

، عذرا خانم همسر ابن اصدق

 چهار )۱۹۲۳-۱۸۶۰( ضياءالحاجيه

 )۱۸۸۶-۱۹۷۷ (هييدختر ايشان، لقا

 ، روحا)۱۸۹۰-۱۹۶۷ (هويّه

-۱۹۵۸ (و طليعه) ۱۸۹۲-۱۹۸۲(

 ؛ خواهر زن ابن اصدق،)۱۸۹۶

و مادر ) ۱۸۴۹-۱۹۰۲( آقاشاهزاده

-۱۹۱۹ (هنشاه بيگمزن وى، ش

مورد  خطاب شده است) ۱۸۳۶

 ،آقاشاهزاده .دهيم مطالعه قرار مى

 سيّد عبداهلل ۱۲، شوهرش آنکهپس از

 از طريق پزشک ۱۳انتظام السلطنه

م خانوادگى، محمد حسين منجّ 

ر  د پيوستبهائى، به ديانت باشى

 به دين جديد ۱۸۷۰ى  اواسط دهه

  .ايمان آورد

شاهزاده سپس مادر و خواهر   آقا

اى   شاهزاده،شهنشاه بيگممادر او، .  دعوت کردبهائىبه ديانت کوچکتر خود را 

نفوذترين دختر   هفتمين و ظاهرًا با)۱۷۹۸-۱۸۷۳( ضياءالسلطنهو فرزند قاجار 

 بود ميرزا مسعود انصارى گرمرودىپدر شهنشاه بيگم  .بود ۱۴ه قاجارشا فتحعلى

   .ى ايران منصوب شد که دو بار به سمت وزير امور خارجه) ۱۸۴۸-۱۷۹۰(

در سال .  بوديىعّمش، محّمد هاشم قاضى طباطبا  پسرشوهر اول شهنشاه بيگم

 فقط چهار ضياءالحاجيهدخترشان  هنگامى که يى محّمد هاشم قاضى طباطبا۱۸۶۴

  مرحومش، ميرزا  وت کرد و سپس شهنشاه بيگم با يکى از بستگان شوهرسال داشت ف

 ۱۹۱۰ابن اصدق، تقريبا سال 
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۱۰۸

  

، طلعت ، طليعهلقائيّه، روحا:  از چپ به راست. ۱۹۲۴، تقريبًا چهار دختران ابن اصدق
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  ، و روحا)بزرگترين دختر لقائيّه(

   همسر ابن اصدقب به ضياءالحاجيه خطادستخط عبدالبهاء

، ازدواج )که لقب اعتمادالوزاره هم داشت (معصوم خان انصارى منتخب الدوله

الدوله يک سمت دولتى گرفت اين  منتخب  آنکهپس از ۱۸۸۰در حدود سال  .دنمو

شهنشاه بيگم در اين زمان ايمان خود به دين ظاهرًا  . نقل مکان کرداده به مشهدخانو

م باشى ، از منجّ  اّما قبل از ترک تهران۱۵داشت، جديد را از شوهرش پنهان مى

 سرشناس بهائىاين  .ى مشهد معرفى کند ان برجستهبهائيخواست که او را به يکى از 

رفت و   بود که بطور مخفيانه به مالقات شهنشاه بيگم و ضياءالحاجيه مىابن اصدق

، ابن اصدق و ۱۸۸۱در حدود سال  .ساخت  آشنا مىبهائىرا با تعاليم ديانت  آنها

  و عبدالبهاءبهاءاهلل(دند نموضياءالحاجيه ازدواج کردند و به تهران نقل مکان 
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نيز به تهران باز گشتند، شهنشاه بيگم و شوهرش پس از چندى ). ۳۵۹-۶۰ :۲۰۰۵

ضياء پس از آن . باغ بزرگى در خيابان انصارى خريدند و در آن چند عمارت ساختند

در  الدوله نقل مکان کردند و نتخبشهنشاه بيگم و مبه باغ الحاجيه و خانواده اش 

شاهزاده بار اصلى  آقادخترش شهنشاه بيگم و . ديکى از عمارات آن باغ ساکن شدن

 بتواند در سراسر ايران اواصدق را به عهده گرفتند تا   ى ابن مسئوليت معيشت خانواده

   ).۳۶۰.  صهمانجا( سفر کند بهائىو نيز خارج از ايران به منظور تبليغ ديانت 

، دو پسر که در کودکى فوت شدند  شش فرزند داشتنداصدق و ضياءالحاجيه ابن

، پسر غالم )مدير خاقان(اهلل مدبّر   که با هدايتهييو چهار دختر که عبارت بودند از لقا

 که با ه ازدواج کرد؛ هويّ ان رشتبهائي، يکى از اولين على خان مدبّرالممالک

و خواهر ) ى تهران ان برجستهبهائييکى از  (ارر، پسر آقا محّمد کريم عّط اهلل فرزا عنايت

 که با دکتر موسى  خانم ازدواج کرد؛ روحا، شمس جهانناتنى ابن اصدق

باشى  مى منجّ  م، نوهاهلل منجّ   که با لطفازدواج کرد و طليعه، اهل شيراز،خدادوست

   . ازدواج کرد)ه بود کردتبليغ بهائىبه ديانت که انتظام السلطنه را (

اماکن براى زيارت  از سوى عبدالبهاءاش   و خانواده، ابن اصدق۱۹۱۳در سال 

 ىضعف و ناتوانکه به خاطر  شهنشاه بيگم .نددــشوت ــ دعسطينــــبه فل ىـــــبهائمقدس 

 . نزد دختر دوم خود، خانم شاهزاده، که مسلمان بود ماندود در تهرانقادر به سفر نب

ى   چند بچهبه اين علت کهه ييلقا. کردند  زندگى مى و مدير خاقان در رشتهييلقا

ا او بتواند با  مواظبت کرد تکوچک داشت قادر به سفر نبود و از کودک شيرخوار هويّه

 ى ابن اصدق بيش از هفتاد روز در حيفا  خانواده۱۶.ى خانواده به زيارت برود بقيه

 و دخترانش در منزل عبدالبهاء نزد بهيّه ماندند که در طول آن مدت، ضياءالحاجيه

 آقاشاهزاده .، اقامت داشتند)ترتيب خواهر و همسر عبدالبهاءب (م و منيره خانمخان

 خطاب به او از چند لوح بهاءاهلل. بيش از ده سال قبل ازاين زيارت درگذشته بود

شود که او بسيار آرزوى زيارت داشته ولى مشّخص نيست چرا قادر  چنين استنباط مى

 از بستگانشان صادق، ابن اصدق و  اخيرا ً الواحى که مّال ۱۷.به سفرنبوده است

 . منتشر شده استپيک راستانبهاءاهلل و عبدالبهاء در يافت کردند در کتابى با عنوان 

  عنى مادر زنش ــدق، يــن اصــى اب وادهــانـــوان خــانــه بــوح بــــه لـــل و نــهــه چــجموعــدر آن م
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  و چهار دختر وى،ش آقا شاهزاده، همسرش ضياءالحاجيهــواهر زنـــگم، خـــشاه بيــنــهـــش

   ۱۸:خطاب شده است  و طليعه، روحا، هويّههييلقا

- ۱۸۹۲( بوط به دوران عکا مرى ابن اصدق الواح بهاء اهلل خطاب به بانوان خانواده

 که به فارسى يىتقريًبا نيمى از اين الواح به عربى است و بيشتر آنها .باشد  مى)۱۸۶۸

فارسى و سواد از زنان اين خانواده  .باشد هاى عربى مى است حاوى عبارات و قسمت

 ،اه بيگمشان، شهنش بودند و دختران ابن اصدق نزد مادر بزرگ مادرىمند  عربى بهره

، صص ۱۹۸۷اصدق (آموختند  نويسى مى ات فارسى و خوشدستور زبان عربى، ادبيّ 

جالب اينجا است که حّد اقل  ).۵۱۶-۵۱۵ صص ۲۰۰۵  و عبدالبهاء و بهاءاهلل۸-۷

 و دو لوح خطاب به خواهر هيياصدق، لقا خطاب به دختر ارشد ابناز بهاءاهلل سه لوح 

تر از شش   هنگامى که اين دو دختر کماين الواح.  در دست استهکوچکترش، هويّ 

 ابن ى ، خانواده۱۸۸۶ه در سال ييد لقا با تولّ ۱۹. براى آنان ارسال شدسال داشتند

   ۲۰. را در بر داشتبهائىاصدق سه نسل زنان 

ح از اتعداد الو  جمع کلّ 

  عبدالبهاء

تعداد الواح از

 بهاءاهلل

نام مخاطب

 آقاشاهزاده ۱۰ ۶ ۱۶

 شهنشاه بيگم ۲ ۴ ۶

 ضياء الحاجيه ۵ ۸ ۱۳

 لقاييه ۳ ۲ ۵

  ههويّ  ۲ ۲ ۴

 روحا ۰ ۱ ۱

 طليعه ۰ ۰ ۰

  و طليعه، روحاههويّ  ۰ ۱ ۱

 و ، ضياءالسلطنهشهنشاه بيگم ۰ ۱ ۱

 دخترانش

۲ ۲ ۰  و دخترانشضياءالحاجيه
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  الواحاهميّت دريافت 

 با  او را از زندان عکا، بهاءاهللهشاهزاد در لوحى به زبان عربى خطاب به آقا

دهند  مورد خطاب قرار مى “ و ماهتر از خورشيد تر از شکر و درخشان شيرين”عباراتى 

 من ن بنداء احلى من السکر و انوريناديک المظلوم من شطرالسج”: اصل بيان(

 آشاميده و الواح و آثار ى از کالم وحىاو شراب”فرمايند  مىبه او  ).“الشمس والقمر

شربت رحيق الوحى من ”: اصل بيان (“تسليم گرفته استقبول و بهاءاهلل را به دست 

 ).۲۰۰۵ :۲۰۸ بهاء؛ بهاءاهلل و عبدال“ى و آثارى و أخذت بيد التسليم لوحيىيد عطا
جواهر و مرواريد ”در لوح ديگرى خطاب به آقا شاهزاده، بهاءاهلل کلمات خود را به 

اين الٓلى مکنونه و جواهر مخزونه که در عّمان بيان مقصود ”فرمايند،   تشبيه مى“پنهان

در لوحى  .)۲۱۱ ،همانجا (“عالميان بود اظهار شد و ارسال گشت تا به آن فائز شوى

فرمايند که در عرش الهى مذکور است و نام   مىعربى خطاب به شهنشاه بيگمبه زبان 

بوى اند که از آنها  او در الواح ثبت گرديده است و اينکه آياتى براى او ارسال فرموده

ک نّزلنا لک االٓيات و ارسلناها الي”: اصل بيان( الهى را بشنود ى جامه ]خوش[

اى است  اشاره، که )۲۰۵، همانجا(“  منها عرف قميص ربّک العزيز الوّهابىلتجد

شمار دقيقى از تعداد الواحى که براى اين بانوان  . و توراتبه داستان يوسف در قرآن

دانيم چه تعداد از آن ممکن است مفقود شده  ارسال شده در دست نيست و نمى

حمد آن ورقه ال هلل”فرمايند،  ، بهاءاهلل مىلوحى خطاب به ضياءالحاجيهدر  .باشد

اند و رحيق مختوم را از ايادى عطاء حضرت قيّوم  مکّرر به آيات الهى فائز گشته

در ”لوحى خطاب به او از عبدالبهاء آمده است،  و در ،)۲۱۹ ،همانجا (“اند آشاميده

 .همانجا (“به عنايت و الواح متعّدده فائز گشتى] زمان بهاءاهلليعنى در [ايّام ظهور 

۲۹۴.(۲۱  

  

  ستايش و بزرگداشت ايمان اين بانوان به بهاءاهلل

اهميّت ايمان اين زنان به شود  آنچه در بافت بسيارى از اين الواح مالحظه مى

  عبدالبهاءر لوحى خطاب به شهنشاه بيگمد . در مقام پيامبر الهى استبهاءاهلل

 از چقدر نساء در بسيط غبراء محشور ولى اهل نظر و صاحب بصر اقلّ ”فرمايند،  مى
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بهاءاهلل در  ).۲۹۸.  صهمانجا (“...ىپس تو شکر نما که از آن اقلّ . کبريت احمر

الحمد در ايّام الهى به امطار رحمت  هلل”يند، فرما شاهزاده مى  لوحى خطاب به آقا

، همانجا (“ه نمودىنامتناهى فائز شدى، از کأس عرفان نوشيدى و به افق اعلى توجّ 

او بر اهميّت ايمان بهاءاهلل ، يک دختر خردسال، هيي به لقادر لوحى خطاب). ۲۰۶

فائز شدى به ] يعنى بهاءاهلل[مبارکه ى  در ايّام سدره”د، نماي  پيامبر الهى تأکيد مىبه

). ۲۲۱،همانجا" (آنچه که علما و امراى ارض به آن فائز نشدند اال من شاءاهلل

 بهائى به ديانت  و شهنشاه بيگم همگى از مذهب شيعه، ضياءالحاجيهآقاشاهزاده

عبدالبهاء در لوحى . ر اقدامى شجاعانه بودى قاجا دورهگرويدند که براى هر زنى در 

را  نسبى مقام بهاءاهلل ىسهولتاين که به ، از خطاب به دختر سوم ضياءالحاجيه، روحا

  :گويند سخن مىشناخته 

  

شمار به انواع مشقات  هاى بى صدهزار اماء که سال ى مطّرزه، اى ورقه

قيام نمودند و بدرگاه احديّت عجز و نياز آوردند و گريه و زارى عبادات 

طور مشاهده  ى ى نورى از شعله فرمودند که به آنى از اين ايّام فائز شوند و لمعه

نمايند عاقبت در صحراى حرمان جان دادند و در قربانگاه عشق به حسرت 

تعب عبادتى تى تحّمل ننموده و قّ تمام فدا شدند و تو زحمتى نکشيده و مش

نديده محض فضل و جود به اين احسان مالک غيب و شهود رسيدى و 

والبهاء . اهلل را ادراک نمودى و به رحمت و عنايت بى منتهى رسيدى ايّام

  ) ۳۰۶،همانجا(ع ع  . عليک

 

  اشاراتى به ميراث سلطنتى اين بانوان

شد هفتمين دخترش، شاه بيگم ى فتحعلى شاه و فرزند ار  نوهشهنشاه بيگم

 از موقعيّت  احتماال ً در بين زنان قاجار در تهران، ملقب به ضياءالسلطنه،خانم

ى  دولتمردان بلندپايهپيوند خويشاوندى نزديک او با  ۲۲.ى برخوردار بوده استخاّص 

امان  کرد در ان را تهديد مىيبهائى که از اذيت و آزاررا اش   خانوادهمسلمان 

تا با رجال صاحب نفوذ آن زمان در مراوده داد  امکان مى  ابن اصدقبه و داشت مى
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اش، على قلى  يکى از بستگان با نفوذ شهنشاه بيگم، برادرزاده ۲۳.و ارتباط باشد

 وزير امور ۱۹۲۶ تا ۱۹۱۵هاى   بار بين سال بود که چندينخان مشاورالممالک

ى ايران در  به عنوان نماينده۱۹۱۹در سال ى ايران بود و قصد داشت که  خارجه

 خويشاوند نزديک ديگر شهنشاه ۲۴. در پاريس شرکت کندکنفرانس صلح ورساى

  .بود ل ناصرالدين شاهزن او، اش گلين خانم  زادهيىبيگم، دا

 ايشان خطاب شده اشارات ظريفى به ميراث سلطنتىبانوان در الواحى که به اين 

دارند که ايمان   بيان مى آقاشاهزادهخطاب بهجالب  ى در لوحبهاءاهلل. وجود دارد

از ”: هاى عالم ساخته است ى ملکه برتر از مقام همهرا   به ظهور جديد مقام اواين زن

 ،همانجا (“هاى عالم است  جالله به مقامى فائز شدى که فخر ملکهفضل حق جلّ 

 ى لندن ملکه”: فرمايند  مىدر همين لوح، بهاءاهلل با اشاره به ملکه ويکتوريا). ۷-۲۰۶

نيسه مى رود و به گمان خود به ذکر حّق مشغولست ولکن حّق هر يوم به اسم حّق به ک

بر غفلتش شهادت داده و مى دهد چه که از عرفان او محروم و به اسمش متمّسک و 

، اندکى بعد از ورود به عکا ).۲۰۷، همانجا (“چنين سائر امپراطوره هاى عالم هم

و در آن از او دعوت گرديد ا ارسال براى ملکه ويکتورياز ساحت بهاءاهلل لوح مفصلى 

در عين حال او را بخاطر ممنوع کردن تجارت برده از .  که پيام ايشان را بپذيردشد

ملکه ويکتوريا از حدود  .حکومت پارلمانى آن کشور ستودندبه خاطر  و طرف بريتانيا

اين، اين لوح   کرد، بنابر“امپراتريس هند”  شروع به استفاده از عنوان۱۸۷۷سال 

در لوح  . ارسال شده است۱۸۸۰ى   يا اوائل دهه۱۸۷۰ى  احتماًال در اواخر دهه

و ملکه ) پادشاهان( فرمايند که قياصره ، بهاءاهلل مىمشابهى خطاب به ضياءالحاجيه

رارسيدن اين روز بودند هاى امروز از ظهور او غافل و محجوب هستند با اينکه مشتاق ف 

 با لحنى لطيف و عباراتى شاعرانه در لوح ديگرى، عبدالبهاء ).۲۱۸-۱۹ ،همانجا(

  :نمايندبه ميراث سلطنتى ضياءالحاجيه اشاره مى 

  
 قيّومى را که ترا از بين ربّات حجال امتياز داده و به تاج وّهاج شکر کن حىّ 

 اين اکليل محبّت اهلل گوهر درج عنايتست که بر .عرفان سرت سرفراز نموده

مشارق و مغارب آفاق اشراق نموده، ديگر چه جويى و چه خواهى؟ 
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طوقى مرّصع به جواهر اسم اعظم در ] بهاءاهلل[هلل در کنيزى جمال قدم الحمدا

 ى زرين از اعلى عليين در بردگى آن روح مصّور در گوش گردن دارى و حلقه

   ).۲۹۴ ،همانجا ( .دارى
  

ها و شاهزادگان عالم  ى ملکه فرمايند که همه  مى بهاء اهلل در لوحى به آقاشاهزاده

ى بسيار  هعدّ جز  خود را براى رسيدن به اين روز صرف کردند، ولى يىثروت و دارا

  ).۲۱۱ ،همانجا(ند گشت از اين فيض محروم  بقيهمعدودى

  

  قابل مردانزنان در م

 را با بهائىبه زنان اغلب اخالص و ايمان زنان   در الواحى خطاببهاءاهلل

 بهاءاهلل به آقاشاهزاده. توجهى و غفلت اکثريّت مردان زمان خود مقايسه مى کنند بى

وى موفق  و پيام مقاماند به شناخت  نويسند که بسيارى از مردان با نفوذ نتوانسته مى

چه مقدار از رجال بعد از ”اند،   به اين مقام رسيده بسيارىشوند، در حاليکه زنان

انتظار به افق اعلى فائز نشدند و چه مقدار از اماء که به اسم ابهى از قدح عرفان 

، جناب بى بى، در لوحى خطاب به مادر ابن اصدقو ). ۲۱۰،همانجا (“آشاميدند

 جالله به آنچه اکثر رجال ارض از آن غافلند فائز به عنايت حّق جلّ ”فرمايد  ىم

مقام پيروان زن خود را به بهاءاهلل ها،   با بکار بردن اين قياس ).۳۶ ،نجااهم (“گشتى

 در لوحى ديگر خطاب به ضياءالحاجيه. مقامى باالتر از روحانيون زمانشان مى برند
در ” از شناختن مقام او هستند گرچه “ممنوع و محجوب”يند که علما و امراء فرما مى

 ،همانجا (“ جالله لقاى اين يوم را سائل و آمل بودندقرون و اعصار از حّق جلّ 

۲۲۰.(۲۵   

  

  بهائىى  نقش زنان در جامعه

ى  به اين که اعضاى فّعال جامعه را  زنان خانواده ابن اصدق و عبدالبهاءبهاءاهلل

 شامل يک  يکى از الواح بهاء اهلل به ضياءالحاجيه.تشويق مى کردند باشند بهائى

ست که هر روز بخواند و از خدا بخواهد که به او و ساير  دعاى کوتاه به زبان عربى ا
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در لوحى  ).۲۱۹، همانجا (کمک کند ائىبه ى هبه جامعبراى خدمت  بهائىزنان 

کنند که هويّه و  ، دختر دوم ابن اصدق، بهاءاهلل اظهار اميدوارى مىهيّ خطاب به هو

داشته باشند رى در هدايت زنان ديگر به دين جديد اش نقش مؤثّ  ساير زنان خانواده

ن و  ايرابهائىى   ابن اصدق در جامعهى همقام و منزلت خانواد ).۲۲۲، همانجا(

مناسب در موقعيتى را ، زنان اين خانواده دولتمردان بلندپايهعميق خانوادگى با  پيوند

 ۲۶.داد قرار مى به زنان، دختران و مادران شاهزادگان و وزراء بهائى ديانت براى معرفى

 نفر تخمين زده شده است و ۰۰۰/۱۰۰  فقط حدود۱۸۸۳ در سال جمعيّت تهران

ى  که از موقعيّت اجتماعى خاّص  بهائىزنان آن گروه از توان تصّور کرد  اين مى بنابر

   .بگذارند ى پايتخت تأثير توانستند بر ساير زنان برجسته برخوردار بودند مى

بر رفتار اخالقى زنان به وضوح   و عبدالبهاء بهاءاهلل،شمارى از اين الواحدر 

داشتن رفتارى درست و اخالقى متناسب با احکام  .اند نموده تأکيد شديد بهائى

اند   اشاره نموده که بهاءاهلل حداقل در دو لوح به ضياءالحاجيهاى است نکته بهائى

نويسند که زنان   مىزادهعبدالبهاء به آقاشاه ۲۷).۲۱۹ :۲۰۰۵بهاءاهلل و عبدالبهاء (

 قيام کنند بهائى ى ه به خدمت جامع“دىٰ  و نور هُ قىٰ قّوت تُ ” بايستى به بهائى

  :دشدهند که خدماتش نزد خدا پذيرفته خواهد  و به او اطمينان مى) ۲۹۹، همانجا(

  

شکر کن حضرت ذوالجالل را که خدماتت در ديوان الهى به قلم جلى مقيّد 

  .)همانجا( مثبوت و در ايوان روحانى رحمانى اجر جزيلت مقّدر و موجود و

 

مردان عمال ً از هم جدا مى زيستند، نفوذ اين زنان  اى که زنان و  در جامعه

 بهائى اعم از ،کيش و يا دوستان و بستگان زن خود اساسا ًمحدود مى شد به زنان هم

 بهائى ى ه به جامعنواده ابن اصدقترين خدمت زنان خا شايد مهم .بهائى و يا غير

آگاه  پس از  عبدالبهاء۲۸. براى زنان بود“درس تبليغ”هاى   اولين کالستأسيسن ايرا

ها   شرکت کنندگان اين کالسى هها، لوحى براى هم  اين کالستأسيساز شدن 

، چهار دخترش و يکى عالوه بر ضياءالحاجيه. مسرش فرستادندتوسط ابن اصدق و ه

، اين لوح پانزده زن ديگر )، احتماال ً صمديه“اخت شهيد”(از خواهران ابن اصدق 
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 آقا ى ، والده، خديجه سلطانبيگم سلطان:  که عبارتند ازدهد قرار مىب طاخمنيز 

، ، ثابته، شوکت، بتول، لميعه، حشمتهيي، ثناهيي، ضياهيي، لقاسيّد مهدى، قدسيّه

که پيشروان  به اين زنان ءعبدالبها. ، ضلع ميرزا زمان و گلين خانمى ميرزا زمان والده

 که فرمايند مىچنين کالسى بودند تبريک گفته اظهار اميدوارى  و شرکت در تأسيس

با  و“ دالئل منقوله و معقوله”کسب مهارت در بابتوانند ها  آندر مّدت کوتاهى 

 در “کالمى فصيح” و “نطقى بليغ”،“برهانى المع”،“بيانى واضح”، “دليلى قاطع”

عبدالبهاء بر اهميّت اين ). ۳۰۹.  صهمانجا(ى برهان نمايند  اقامهعلما مقابل 

   :کنند مخاطبين لوح را با اين بيان تشويق مى ها تأکيد نموده کالس
  

در ] بهائىزنان [دات ملکوت الهى پياپى رسد و نفوسى از ورقات طيّبه ييتأ 

ى برهان چنان جلوه نمايند که عالم نساء   عالم به بيان و تبيان و اقامهانجمن

عنان رجالند بلکه  را زينت بخشند و ثابت کنند که در اين کور بديع نساء هم

د که در اين امر بديع چقدر رجال ييمالحظه نما. در بعضى موارد سبقت گيرند

رهانى قاطع و لسانى  معارج عرفان عروج نمودند و بيانى واضح و ببه اعلىٰ 

ى مبارکه جناب طاهره چون در سلک  فصيح و نطقى بديع داشتند ولکن ورقه

اگر از رجال بود . نساء بود بى نهايت جلوه نمود و سبب حيرت عموم گرديد

چنان در ] بهائىديانت [پس بدانيد که عظمت امر  .نمود ابدًا چنين جلوه نمى

 يکى از ورقات منجذب گردد و در عروق و اعصاب عالم نفوذ نموده که اگر

ى دالئل و براهين و بيان حجج قاطعه ملکه حاصل کند و زبان بگشايد  اقامه

اى ورقات طيبّه قسم به جمال معبود و . در انجمن عالم چه قدر جلوه نمايد

د فيوضات جمال مبارک مانند ييسّر وجود که اگر در اين ميدان جوالن نما

. د که کّل حيران گرديدييى نمايد چنان ترقى نماآفتاب در مراياى قلوب تجل

   )۳۰۹-۱۰ ،همانجا(
    

  هاى سمندر و نبيل ابن نبيل خانواده -ب 

نبيل ابن (،  و برادرش حاجى شيخ محّمد علىهاى شيخ کاظم سمندر خانواده
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ها اخيرًا در   دريافت کردند که بسيارى از آن و عبدالبهاء، الواح زيادى از بهاءاهلل)نبيل

بهاءاهلل و عبدالبهاء (منتشر شده است آيات بينّات اى تحت عنوان  مجموعه

ى از پسر حاجى شيخ محّمد بود که يک) ۱۸۴۴-۱۹۱۸(شيخ کاظم  ۲۹).۱۹۹۹

هاى سرشناس آن شهر  بعدًا يکى از بابىآمد و  بشمار مى ى قزوين هاى برجسته  شيخى

 “سمندر”لقب به ايشان که از سوى  ثابت قدم بهاءاهلل بود ان پيروازشيخ کاظم  .شد

، با ضياءاهلل،  ثريا رفت و دخترش،او چند بار به زيارت بهاءاهلل در عکا .سرافراز شد

 سمندر را يکى از نوزده حوارى شوقى افندى .يکى از پسران بهاءاهلل، ازدواج کرد

 بهائىنيز ) نبيل ابن نبيل(برادر سمندر، حاجى شيخ محمدعلى  .ناميدبهاءاهلل 

نبيل  .ت و از تّجار موفق آن شهر بود اقامت داشها در استانبول مخلصى بود که سال

هامات دروغينى که از طرف پيروان صبح ازل  به دنبال اتّ ۱۸۹۰ابن نبيل در سال 

 در بهائىو ساير تّجار بانفوذ ) يعنى بستگان باب(عليه چند تن از خاندان افنان 

       ۳۰.استانبول عنوان شد خودکشى کرد

 لوح ٢۰۵ و  لوح از بهاءاهلل۱۸۸ ( لوح است۳۹۳ شامل  آيات بينّاتى مجموعه

 لوح ۳خطاب به زنان است از جمله )  درصد آنها۹يعنى ( لوح ۳۵که ) از عبدالبهاء

 لوح خطاب ۸، )۱۸۹۰متوفى در سال ( همسر اّول سمندر خطاب به فاطمه سلطان

 لوح خطاب به ۱،  )۱۹۱۸متوفى در سال ( همسر دوم سمندر ،به معصومه فرهادى

 عروس سمندر و همسر طرازاهلل  لوح خطاب به طرازيه فرهادى۳دختران سمندر، 

همسر نبيل ابن ،  لوح خطاب به شريفه بيگم۸،  )۱۹۴۶متوفى در سال ( سمندرى

د لّ ومت (و روحيه) ۱۸۷۷د لّ ومت ( لوح خطاب به دختران نبيل ابن نبيل ساذجيّه۳، نبيل

رباب  لوح به عزيّه ا٢ و  لوح خطاب به قدسيّه حکيم باشى فرزانى۳،  )۱۸۷۸

الواحى که در اين مجموعه از طرف  .باشند ، که دو عروس نبيل ابن نبيل مىناصرى

الواح عبدالبهاء   آنکه، حال استسطر ۱۱بهاءاهلل به زنان خطاب شده بطور متوسط 

اکثر اين الواح به فارسى  .باشد  خط مى۷به بانوان اين دو خانواده بطور متوسط 

بعضى از اين  . اغلب عبارات عربى بطور پراکنده در بين آنها آمده استاست، گرچه

الواح حاوى يک قسمت طوالنى به زبان عربى است که گاهى به صورت دعا 

ها اشاره به الواح  اين شماره. ۹۳ و ع ۷۶؛ ع ۱٢۱، ب ۹۸مانند الواح ب (باشد  مى
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ى الواح  ب نشانه .ست شماره گذارى شده ا آيات بينّاتدارد به نحوى که در کتاب

به عالوه تعداد کمى از اين الواح تمامًا ). ى الواح عبدالبهاء است بهاءاهلل و ع نشانه

اکثر الواح اين مجموعه با  ).۱۶۴ و ع ۸۶، ع ۱٢۰مانند الواح ب (عربى است 

   ۳۱.داردنيز  فارسى ىشود، ولى چند لوح نيايش نيايش عربى آغاز مى
  

  ، همسر اّول سمندرفاطمه سلطان
آيات بينّات در ( است  مربوط به دوران عکا خطاب به فاطمه سلطاندو لوح بهاءاهلل

اين الواح هر دو به  ۳۲).شود  ديده نمى۱۸۶۸هيچ لوحى خطاب به زنان قبل از سال 

 آوردن عباراتى. شود پراکنده در آنها پيدا مى طور بهو عبارات عربى  زبان فارسى است

ى ، اّما با اهميّتباشد مخاطب به زبان عربى تسلّطى  در يک لوح شايد نشانهعربى 

ى اسالمى دارد،   پيشينهباانى بهائي زبان عربى به عنوان يک زبان عبادتى براى که

ز لوح به زبان عربى اند حد اقل در قسمتى ا توان گفت که مخاطبين انتظار داشته مى

در  .نيستعربى دانستن ايشان اين لزومًا دليل  بنابراين امر مورد خطاب واقع شوند 

فرمايند که زنان در سراسر جهان  ، بهاءاهلل مى)۹۶ب (لوحى خطاب به فاطمه سلطان 

ملکات عالم هر يوم در معابد به ذکرش ناطق ”اند و  آرزوى رسيدن به اين روز را داشته

ى ظهور ذى الجالل  بّش مشتعل ولکن جزاى اعمال در يوم مآل از سدرهو به ح

  به خاطر رابهائى بهاءاهلل به طور ضمنى مقام زنان بيان با اين .“محروم نمود] بهاءاهلل[
 باالتر  ها و شاهزادگان بسى ملکهمقام  بهاءاهلل از  پيامبردنشان به شناخت پى

خواست و مورد آنچه به  را بهائىمردان و زنان آنگاه از خدا مى طلبند که  ۳۳.داند مى

ؤيّد عباده و اماءه على ما ينسئل اهلل أن ”: اصل بيان (رضاى خداوند است موفق دارد

فرمايند، ولى  گرچه بهاءاهلل به تساوى زنان و مردان جامعه اشاره مى ).“يحّب و يرضى

ن تا  ايرابهائىى  هاى جامعه به خاطر معيارهاى متداول اجتماعى، بيشتر فعاليّت

اين لوح با دعاى خيرى به زبان عربى  .شد  برحسب جنسيّت تقسيم مى۱۹۳۰ى  دهه

بدين طريق فاطمه  .خاتمه مى يابد) بهائىزنان (ى اماء اهلل   و همهبراى فاطمه سلطان

ى خود و ساير زنان   به زنان خانوادهاى براى رساندن بيانات بهاءاهلل سلطان وسيله

، )۱۱۸ب (بهاءاهلل در لوح ديگرى خطاب به فاطمه سلطان . دش  در قزوينبهائى
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در اين لوح  ۳۴.دهند فرمايند که از زندان عکا او را مخاطب قرار مى بوضوح مى

 و “اولياء”داوندفرمايند که خ بهاءاهلل بار ديگر بر تساوى زن و مرد تأکيد نموده مى

از حّق مى طلبيم اهل ”بهاءاهلل ادامه مى دهند . کند  خود را در زندان ياد مى“اماء”

کل را مؤيّد فرمايد بر ] مومنين مرد و زن[از قانتين و قانتات ] قزوين[آن ارض 

هاى بابى و  اليت مرکز مهمى براى فعّ ۱۸۴۰ى   از دههشهرستان قزوين. “استقامت

  . بودبهائىپس س

ع ( و فرزندانش  در لوحى طوالنى به خط خود خطاب به فاطمه سلطانعبدالبهاء

اين لوح با  .کنند  توصيف مى و عکا، شرح زيارت پسر او، عبدالحسين را به حيفا)۷۶

 ياد “عائلة مبارکة”ده که آن، به عنوان خانوااعضاء يک دعاى عربى براى تمام 

، بلکه در سراسر ايران خاندان سمندرى نه فقط در قزوين .يابد د خاتمه مىنشو مى

رسد که عبدالبهاء فاطمه سلطان   بود و به نظر مىبهائى هاى يکى از مهمترين خانواده

  ۳۵.کنندکنند که به دودمان خود افتخار  و فرزندانش را تشويق مى

  

  ، همسر دوم سمندرمعصومه فرهادى

 در يکى از  بهاءاهلل۳۶. بود، طرازاهلل سمندرى مادر ايادى امراهللمعصومه فرهادى

 توصيف “کشف حجاب”اظهار امر خود را ) ۹۷ب (الواح خود خطاب به معصومه 

بهاءاهلل  . بودتکان دهندهر ى قاجا کنند، تصويرى که براى هر زنى در دوره مى

 فائز شده است و وى “آثارش” آشاميده و به “کأس عرفان”فرمايند که معصومه از  مى

يوم ” بکوشد و به ساير زنان بگويد که بهائىاليم فرمايند که در انتشار تع را تشويق مى

  قزوينبهائىخواهند که از طرف ايشان به زنان  سپس از او مى . فرا رسيده است“اهلل

فرمايند که  در ادامه مى . وصيّت کند“تنزيه و تقديس”تکبير برساند و آنان را به 

 لوح ديگر بهاء اهلل به مطالب. “ستى عالم از براى اماءاهلل عصمت ا بهترين جامه”

در اين لوح، بهاء اهلل اين زن را به خاطر از  .اکثرًا به عربى است) ۱۱۹ب (معصومه 

 و “مکَ حِ ”ها  فرمايند که حکمت دهند و مى ى مىدست دادن يکى از بستگانش تسلّ 

از خواهند   مىبهائىآنگاه از او و ساير زنان  .در مرگ پنهان است “اسرار ”رمزها 

   .شوند شاد و مسرور باشند  نزد خداوند ياد مى“يوم فرح اکبر”اينکه در اين 
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 در اين مجموعه  خطاب به معصومه فرهادىچنين شش لوح از عبدالبهاء هم

در يک لوح کوتاه به  .باشد عبدالبهاء مى موجود است که پنج لوح آن به خط خود

 ، عبدالبهاء اين زن را از اينکه ابتدا بابى بوده و سپس به بهاءاهلل)۹٢ع (فارسى زبان 
جام ”کنند که از  سپس از او دعوت مى .دهند ايمان آورده است مورد ستايش قرار مى

اين اشاره اى است به اينکه از صميم ( شود “سرشار عهد الست مخمور و سرمست

 عبدالبهاء ايمان و وفادارى ۳۷).عنى عبدالبهاء وفادار باشدقلب به مرکز عهد، ي

هاى سمندرى و فرهادى به باب، بهاءاهلل و خود ايشان را مورد تأکيد قرار  خاندان

ى  اين لوح اصوًال مانند يک نامه .ستايند  آنان را مىبهائى -دهند و ميراث بابى مى

واده نيز آن را خوانده شخصى کوتاه است ولى امکان دارد که ساير اعضاى خان

در اين قرن عظيم و ”فرمايند  مى) ۹۳ع (عبدالبهاء در لوح ديگرى به معصومه  .باشند

 مبعوث گردند که حجبات اهل امکان يىاما...]بهاءاهلل[عصر بديع و کور جمال قدم 

 ى برهان عظيم بردرند و چنان قدم ثبوت و رسوخ بنمايند که جبال راسيات هرا به قوّ 

اين گفته نمايانگر آن است که بعضى از زنان پيشرو . “ حيران مانند]اى استواره کوه[

 .ها مقاومت خواهند کرد  و مانند کوه در مقابل سختىتبليغ ديانت جديد خواهند بود
در اين  ۳۸.چنين شامل يک دعاى عربى است براى معصومه که بخواند اين لوح هم

ساذج ” و “ى توحيد آيه” بهائىدر بين زنان دعا از خداوند خواسته شده که اين زن را 

  .  کند“عرفان

 را  و عکا حيفااز، شرح زيارت پسر معصومه )۹۴ع (رى  در لوح ديگعبدالبهاء

ى اعضاى خانواده و بستگانى که  پسرش براى همه کنند که توصيف کرده اشاره مى

 او  به اين زنى خانوادهضمن تحسين آنگاه  ۳۹.نده استاند دعا خوا فوت کرده

] بهاءاهلل[به فضل مخصوص جمال قدم . محزون مباش، دلخون مباش”فرمايند  مى

ى  ، عبدالبهاء بار ديگر خانواده)۹۵ع (در لوح ديگرى  .“به آن خانواده مطمئن باش

کنند که اين خاندان از  ت تأکيد مى بر اين حقيق۴۰معصومه را مورد ستايش قرار داده

ى در فرمايند که آنها در ايمان خود حتّ  اند و اظهار اميدوارى مى زمان باب مؤمن بوده

، )۹۶ع (در جاى ديگر . مقابل امتحانات و افتتانات، همچنان ثابت قدم باشند

کنند و شوهر او و   معصومه اشاره مىبهائى -عبدالبهاء بار ديگر به ميراث بابى
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 .ستايند مى را) عبدالبهاءمقام يعنى وفاداريش به (وفاداريش به عهد و ميثاق 

فرمايند که او بايد به  مى) ۹۷ع (عبدالبهاء در ششمين لوح خود خطاب به معصومه 

آن خاندان آيت ”اش به خدا شکرگزار باشد و مى فرمايند  خاطر ايمان اعضاى خانوده

فرمايند که  عبدالبهاء مى.  است“بى پايانهدايت رحمان و آن دودمان مظهر الطاف 

حال او را به ”پسرش طرازاهلل را براى مأموريّتى به سراسر ايران فرستاده بودند ولى 

 . “ فرستاديم تا به ديدار او کام دل و جان شيرين نمايىقزوين
  

  جان، ُحبيّه، مهرّيه و خاتون ه، ثرياريّ کذِ : دختران سمندر

ب ( خطاب به دختران سمندر است اين مجموعه شامل يک لوح از بهاءاهلل

 نوشته شده و به فارسى آغاز مى شود و با يک دعاى عربى اين لوح در عکا ).۱٢۱

طلبند که به پيروان مقّرب خود،   لوح، بهاءاهلل از خدا مى ى در خاتمه .خاتمه مى يابد

: اصل بيان(هب عطا کند اانواع برکات و مو) مقبلين و مقبالت(زن و مرد اعم از 

لين و للمقبالت ب امرک و سمندر نار حبّک أن تقّدر للمقى أسئلک بايادى الهىاله”

من بحر عطائک لئالئ حکمتک و عرفانک و من سماء جودک انجم ذکرک و 

  ۴۱).“ثنائک

  

  سمندرىس سمندر و همسر طرازاهلل ى، عروطرازيّه فرهاد

که در چنين  اين فرمايند از مى) ۹۸ع ( در لوحى بسيار کوتاه به اين زن عبدالبهاء

، )۹۹ع  (ىدر جاى ديگر .اى به دنيا آمده و پرورش يافته بايد شاکر باشد خانواده

 است و در موطن ى اقليم شيراز سرگشته”ازاهلل  که چگونه شوهرش طردارند بيان مى

به  عبدالبهاء طرازاهلل را.  استبهائى مشغول به تبليغ ديانت “]باب[حضرت اعلى 

 و ابراز ستايند ترک کرده مى ى عزيزش را براى اين کار موقتًا خاطر آنکه خانواده

 اين پسر بر قدم پدر است و حقا ً”سمندر چنين پسرى دارد که   کهنمايند خرسندى مى

عبدالبهاء قبول . “نسبتش حقيقى است، الولد سّر ابيه. از عنصر جان و دل آن مهرپرور

 براى طرازيه بسيار دشوار است، ولى او را تسلى “دورى و مهجورى”دارند که اين 

عد اميدوارم که اين فراق سبب وصال ابدى گردد و اين بُ ”دهند و مى فرمايند  مى
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ع ( عبدالبهاء در سومين لوح خود خطاب به طرازيه ۴۲.“قرب سرمدى شودت علّ 

کنند و او را به خاطر آنکه  اند تشکر مى اى که از او در يافت کرده ، براى نامه)۱۰۰

دهند و  کند مورد تحسين قرار مى اوقات خود را صرف تدريس به دختران مى

ا در دبستان بنات اديب  زيربه خدمتى که قيام نمودى مقبول است”فرمانيد  مى

ق خواهى گشت و البته موفّ . دهى اهلل شدى و درس مقامات توحيد مى محبّت

 در اين لوح، عبدالبهاء بار ديگر از ۴۳.“ى اعمال فاتحة االلطاف خواهد شد خاتمه

ان بهائينقاط براى تحکيم وفادارى  ى طرازاهلل در ايران و ساير هاى گسترده مسافرت

کنند به اينکه طرازاهلل بيمار شده و  کنند و اشاره مى دالبهاء ياد مىنسبت به رهبرى عب

 استراحت کرده است و اکنون او را قبل از آنکه به مأموريّت ديگرى اعزام در حيفا

دهد که  اين لوح به وضوح نشان مى .فرستند  مىدارند براى چند روزى به قزوين

  . کردند  در ايران را هدايت مىبهائىغين هاى مبلّ  عاليّتچگونه عبدالبهاء ف
  

  ، همسر نبيل ابن نبيلشريفه بيگم

) ۹۸ب  ( است در لوحى که قسمتى از آن به فارسى و قسمتى به عربىبهاءاهلل

 ياد ايند که بايد بسيار شکرگزار باشد که در زندان عکافرم  مىخطاب به شريفه بيگم

به اين  ۴۴فرمايند ى جريان انشاى اين لوح مطلب جالبى عنوان مى شده است و درباره

در ) ى قزوين ان برجستهبهائييکى از (هنگامى که جناب اسم جود مضمون که 

 در دفترى ثبت  کههاى مخاطبين  ناممياندر شد  حضورشان بود و الواح تنظيم مى

به نظر  .، در آن لحظه اين لوح را براى او نوشتنداند و لذا گشت نام وى را نيافته مى

رسد که صورتى از اسامى کسانى که درخواست لوح کرده بودند به حضور بهاءاهلل  مى

به زبان عربى ، تماما ً )۱٢۰ب (دومين لوح بهاءاهلل به شريفه بيگم  .تقديم شده بود

اين لوح  .ى آن باشد که اين زن به زبان عربى تسلط داشته است است که شايد نشانه

در  .ى او بعد از فوت يکى از بستگان، احتماًال شوهرش، نوشته شده استبراى تسلّ 

 تبديل نموده او را به شادى اين زن را به غمخواهند که  اين لوح، بهاءاهلل از خدا مى

فرمايند که مرگ، بابى از ابواب رحمت خداوند است و صرفًا  يد و مىزينت صبر بيارا

   ۴۵.به مقامى باالتر ترش نييارتقاء روح است از مقام پا
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موعه موجود است که ج در اين م خطاب به شريفه بيگمشش لوح از عبدالبهاء

، )۱۵۹ع (در لوح کوتاهى  .باشد پنج لوح از آنها به خط خود عبدالبهاء مى

 در جهان چنان درخششى خواهند داشت که بهائىفرمايند که چند زن  عبدالبهاء مى

: اصل بيان اين است. براندازندى زنان پيشين را از صفحات تاريخ  نام هاى همه

 در جهان آفرينش چنان طلوع و ... تربيت گردند و نشو و نما نمايند که هر يکيىاما”

دليل که اين بانوان به نظر   بدان.“نمايند که ذکر نساء اوائل را منسوخ نمايندجلوه 

در لوح کوتاه  .“در کمال نضارت و فصاحت و بالغت مبعوث شوند ”لبهاءعبدا

خواهند که در ايمانش ثابت  ، عبدالبهاء از او مى)۱۶۰ع (ديگرى به شريفه بيگم 

نعت و ثنايت زبان گشايند و نداى تا در فردوس ملکوت حوريات قدس به ”قدم باشد 

، مراتب اندوه خود را از فوت طفلى از )۱۶۱ع (در لوح ديگرى  .“تحسين برآرند

عبدالبهاء او را  ۴۶.کنند ى شريفه بيگم، با عباراتى پر معنا به اين زن ابالغ مى خانواده

وستان همال ب اگر از اين چمنستان امکان آن نهال بى”دهند و مى فرمايند،  تسلى مى

لطف يزدان منقطع گشت، در باغ الهى غرس شد و به بهشت برين فردوس رحمانى 

 اين لوح در رود تصور نمىبا توجه به شخصى بودن محتويات اين لوح،  .“نقل گشت

که به ) ۱۶٢ع (ترى  در لوح کوتاه . باشدگرفتهاختيار کسانى خارج از اين خانوده قرار 

فرمايند که بايد به درگاه خداوند   مىيفه بيگمزبان عربى است، عبدالبهاء به شر

، )۱۶۳ع (ترى  در لوح مفصل . است شکرگزار باشد که به او پسرى مؤمن داده

شود و  ياد مى] مزار بهاءاهلل[ى مقّدسه  دهند که در عتبه عبدالبهاء به او اطمينان مى

ه آرزوهاى او برآورده شود و با اين بيان او را تسلى مى فرمايند ک اظهار اميدوارى مى

اين ايّام بسر آيد و به عالمى پر شهد و شکر . محزون مباش، اسير اندوه مباش” :دهند

مانند بسيارى از زنان (ى اين الواح روشن است که شريفه بيگم  از مطالعه ۴۷.“در آييم

کرد که برايش  احساس مى شخصى با عبدالبهاء  قوىچنان ارتباط)  ديگربهائى

هاى جامعه  رنج ى هاى زندگى خود وبه طور کلى درباره  در مورد غمتاطبيعى بود 

  . ايران به ايشان نامه بنويسدبهائى

 مطالبى مطرح عبدالبهاء، )۱۶۷ع  (الواح خود خطاب به شريفه بيگم يکى از در

 فارسى زبان در آغاز قرن بيستم بهائى ى رى از زنان جامعهبراى بسياکنند که  مى
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 اين لوح هنگامى که شريفه بيگم در شهرعشق آباد در ترکمنستان .جالب بوده است

ى بزرگ   جامعهداراىدر زمان عبدالبهاء آباد  عشق.  براى او ارسال شداقامت داشت

در آنجا  ۱۹۰۷  در سالبهائى يا معبد “ارمشرق االذک” و اولين بود بهائىو فّعال 

اى حاوى سؤاالتى  از متن لوح پيدا است که شريفه بيگم در اصل نامه ۴۸.ساخته شد

يافت داشته و درم بهيّه خانعبدالبهاء نامه را از م فرستاده بود و چند خدمت بهيّه خان

عدم ”در لوح، (اولين پرسش شريفه بيگم در مورد بى حجابى  .اند پاسخ نگاشته

ترک حجاب بطور نه رسد منظور او  به نظر مى( بود بهائىدر ميان زنان ) “حجاب

فرمايند که  عبدالبهاء مى).  بوده استکلى، بلکه در مجالس زنان بطور خاص

ان مطرح است بهائيى اين موضوع در بين  بارهدر] ها بحث [“مذاکرات”اند که  شنيده

اين مورد اظهار نظر و عبدالبهاء در  ، اّما“در اين مسئله اختالف دارند”و اينکه 

 بهائىدومين سؤال مربوط به آموزش دادن زنان براى تبليغ ديانت  .کنند قضاوتى نمى

بسيار موافق هستند ها  فرمايند که با تشکيل اين کالس عبدالبهاء مى. يا درس تبليغ بود

دالئل و ”کنند بايد با  ها شرکت مى کنند که زنانى که در اين کالس و اضافه مى

 واقف باشند تا بتوانند زنان ديگر را به “کتاب اقدساحکام ” آشنا و از “براهين الهى

تا به البته اين مجلس را در نهايت انتظام مجرى داريد ” دعوت کنند بهائىديانت 

   .“ها از اين مجلس پيدا شوند غهها و مبلّ  مهاندک زمانى معلّ 
     

  ه و روحيّ ، ساذجيّهدختران نبيل ابن نبيل

 از آنها  بهاءاهلل،)۱۲۷ب (ه  و روحيّ به ساذجيّهخطاب در لوحى نسبتًا طوالنى 

 که او را با لحنى قوى مى ستايند، محزون نباشند، ،خواهند که در رحلت پدر مى

به نار ” را خواهند که تمامى ساکنان قزوين سپس کالم را گسترش داده از خدا مى

 در لوح کوتاهى خطاب به عبدالبهاء. “ دارداوليا مشتعل فرمايد و به نور عرفان منّور

بسان  و ۴۹فرمايند که خاندان او مشمول الطاف الهى است ، مى)۷۱ع (ساذجيّه 

  آن خاندان را مى ستايند،ى سمندر بسيارى از الواح خود خطاب به اعضاى خانواده

 در خدمت کنند که هر يک از اعضاى خاندان نبيل ابن نبيل  اظهار اميدوارى مىو

 خاندان ساذجيّه ضمن ستايشعبدالبهاء . گردد “آيتى از آيات کبرى” بهائىن ييبه آ
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  . هاى نياکانش گام بردارد اظهار اميدوارى مى کنند که او نيز در مسير موفقيّت
  

  عروسان نبيل ابن نبيل

 وجود دارد که خطاب به همسر  آيات بيّناتى وعه در مجمدو لوح از عبدالبهاء

 که همسر اّول آقا شيخ يىاز آنجا .باشد ، مى، آقا شيخ احمدپسر نبيل ابن نبيل

 فوت کرد، اين الواح ۱۸۹۴در سال ) که دختر عموى او بود (احمد، ذکريّه سمندرى

عبدالبهاء در . باشد ، مىاحتماًال خطاب به همسر دوم او، قدسيّه حکيم باشى فرزانى

که تمامًا به عربى و به خط خود ايشان است، به قدسيّه ) ۱۶۴ع (يکى از اين الواح 

ترين  ع با بدي“مالئک الهام”دهند که اگر زبان به ستايش الهى بگشايد،  اطمينان مى

کنند که به  عبدالبهاء وى را تشويق مى. معانى و بيان و تبيان او را يارى خواهند داد 

درصورتى که قدم اّول را دراين سازند  مطمئن مى بپردازد و او را بهائىتبليغ ديانت 

در لوح ديگرى خطاب به آقا شيخ  .مند خواهد شد بهرهراه بردارد، از تأييدات خدا 

از عدم فرصت و مجال شب  ”فرمايند که ، مى)۱۸۵ع (اش  نوادهاحمد و اعضاى خا

 .نويسند ى عواطف قلبى نسبت به آنها مى ين نامه را به نشانهولى ا “و روز آرام ندارم
هايى  ى نامه به همه که پاسخ دادن نمايند مىبسيارى از نامه هايشان اشاره به مانند 

   .کنند برايشان مشکل است که دريافت مى

 خطاب به عروس ديگر نبيل  نيز شامل دو لوح از عبدالبهاءآيات بيّناتى  عهمجمو

ع (در يکى از اين الواح  .، همسر منير است يعنى عّزيه ارباب نصيرى قزوينىابن نبيل

 که منير در زيارت بوده درخواست لوح ، عبدالبهاء مى نويسند که هنگامى)۱۹۰

با وجود آنکه عبدالبهاء را مهلت و فرصت معدوم و ”اى براى او کرده است و  جداگانه

ى منفرد به نام تو پرداخت تا خواهش و رجاى جناب منير  نابود باز به تحرير نامه

دور باشد هر وقت که برايش مق  عّزيهنمايند که مىو ذکر  “بتمامه ميّسر و پديد گردد

  .  بيايد و عکا يعنى مى تواند به زيارت حيفا“اذن حضور دارد”

هاى سمندرى و نبيلى  عالوه بر الواحى که بطور خاّص خطاب به زنان خانواده

در  . است قزوينبهائىاست، دو لوح در اين مجموعه وجود دارد که خطاب به زنان 

 به حمالتى که از طرف برادر ناتنى ايشان، عبدالبهاء ،)۴۰ع (ن الواح يکى از اي
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دهند که چگونه  فرمايند و شرح مى محمد على، بر ايشان وارد شده است اشاره مى

و از مخاطبين   است هاى جعلى خود را به ايشان نسبت داده محمد على نوشته

د و به دقت مالحظه ييلبهاء جارى مراجعت نماآنچه از قلم عبدا”به خواهند که  مى

کنيد، ببينيد به هيچ وجه اين اقوال ادنى مشابهتى به الحان اين طير فنا داشته و 

محمد  اى در حّق  کنند به اينکه تا به حال کلمه عبدالبهاء اشاره مى. “...دارد، ال واهلل

 پ شده است و به حيفاهاى جعلى چا اند، ولى اخيرًا بعضى از اين نوشته على ننوشته

لوح ديگر  .ان در اين مورد هشدار دهندبهائيرسيده است و ايشان را ملزم ساخته که به 

 دعايى به زبان عربى به صورت، اعم از زن و مرد و ان قزوينبهائيخطاب به ) ۸۶ع (

 بهائىر بين زنان و مردان  از اين دعا تهيّه و ديىها احتماال ً نسخه. استبراى آنها 

  .قزوين توزيع مى شد که در جلسات و يا بطور خصوصى خوانده شود
  

   دو شهرستانبهائى الواحى خطاب به زنان -۲

   همدان–الف 

اشراق  (تاريخ امرى همدانتحت عنوان   عبدالحميد اشراق خاورىکهکتابى 

شامل بعضى نگاشته  در همدان بهائىى  در مورد تاريخ جامعه، ۵۰)۲۰۰۴ خاورى

 در لوحى خطاب به يک مرد و سه .ستا خطاب به زنان آن شهر از الواح عبدالبهاء

.  هستندىتبار  يهودىانبهائي از ظاهرًا حد اقل سه نفر از مخاطبين لوح (بهائىزن 

 ۵۱،)ند ايمان آوردبهائىبه ديانت در همدان هاى اوليه  در سال ن به شمار زياديهوديا

دهند که به علت بار سنگين کارهايى که به عهده دارند، فقط  عبدالبهاء توضيح مى

تا بدانيد که در اين انجمن رحمانى ” را بنويسند “ى مختصره اين نامه”توانند  مى

 ياد و مزار باب  يعنى در مزار بهاءاهلل“شهورمذکوريد و در آستان مقّدس معروف و م

هرچند زبان عنصرى و خامه ”دهند  و در نامه ادامه مى ).۲۱.  صهمانجا،(اند   شده

روحانى و کلک وجدانى همواره در گفتگو و  و مداد آفاقى فتور نمايد ولى لسان

منتظر آنم ”فرمايند  ء مىدر اين لوح، عبدالبها ).۲۱-۲۲همانجا، صص  (“تحريراست

در اينجا  .“که ياران همدان و اماء رحمان سبب نورانيّت عالم انسانى گردند
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 )اماء رحمان( بهائىو هم به زنان  )ياران ( بهائىعبدالبهاء بوضوح هم به مردان 

  .کنند همدان اشاره مى

 بهائىبه زنان  شامل چند لوح ديگر ازعبدالبهاء خطاب تاريخ امرى همدان

 در يکى از اين الواح که خطاب به همسر عبدالبهاء. باشد همدان بطور فردى مى

 شامل حال آن زن “رحمت حّق بدون طلب”فرمايند که  حاجى آقا جان است مى

در لوح  ).۲۳۱.  صهمانجا،(اند  اش به برکات حق نائل شده و خانواده شده

کنند به اينکه  اجى آقاجان، عبدالبهاء اشاره مىح دختر مختصر مشابهى خطاب به

ده نمو در حّق او “استدعاى عون و عنايت” او ياد کرده و از خدا  از هميشهپدر وى

ى خدمت پدر است بپرداز و منّتش بدار  به آنچه الزمه”دهند،  است و به او دستور مى

مقبول است و در آستان و شکر گزارى کن که از نسل نفسى هستى که در درگاه الهى 

، به مانند بسيارى از الواح از اين لوح ).۲۳۲.  صهمانجا، (“مقّدس محمود

که عبدالبهاء ميراث روحانى مخاطب را آيد  بر مى خطاب به خاندان سمندر،چنين

   .ستايند مى

و   رفتندارت به فلسطين براى زي در زمان عبدالبهاء همدانبهائىتعدادى از زنان 

، همسر عبدالبهاء، مالقات  و منيره خانمم، دختر ارشد بهاءاهللدر آنجا با بهيّه خان

، يکى از اعضاى ، ميرزاعبدالرحيم خان حافظ الّصحه۱۹۱۳در اوايل سال  .کردند

 را در زيارت بهائى همدان، گروه بزرگى از زنان و مردان بهائىى  صاحب نفوذ جامعه

 مسافرت کردند و سرانجام  با کجاوه از طريق کرمانشاهاين گروه .رهبرى و همراهى کرد

کردند   مراجعت مى و آمريکامقارن زمانى که عبدالبهاء از مسافرت اروپا چند ماه بعد،

   ۵۲. رسيدندبه حيفا

 ،ى موهبت بنات به نام مدرسه، بهائىى  ى دخترانه ، يک مدرسه۱۹۰۹در سال 

، کليمى بهائى که دانش آموزان ۵۳)۱۲۷-۲۹همانجا، صص ( شد تأسيس در همدان

مين اين  ظاهرًا تمام مديران، ناظمين و معلّ ۵۴.کردند و مسلمان در آن تحصيل مى

ى امور  اى را براى اداره ان همدان کميتهبهائيمحفل روحانى  ۵۵.مدرسه زن بودند

ى  مدرسه (بهائىى  ى دخترانه و مدرسه) ى تأييد مدرسه (بهائىى  ى پسرانه مدرسه

در اين آيا زنانى  دارد  نمىمشّخصتاريخ امرى همدان ، منصوب کرده بود) موهبت
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 در همدان براى يىها ان کالسبهائي ۱۹۱۹تا سال  .اند يا نه کميته عضويّت داشته

 آنان و بهائىافزايش معلومات  زنان و دختران نيز تشکيل داده بودند که به منظور

   ۵۶).۳۵۴ .ص همانجا،( بود بهائىبراى تبليغ ديانت  آموزششان
 بهائىى  ى دخترانه چندين لوح به افتخار کسانى که در مدرسه از قلم عبدالبهاء

 و مين مدرسه، منّوردر لوحى خطاب به دو نفر از اولين معلّ . صادر شدکردند  کار مى

رسه را مورد ستايش قرار ، آنان و بنيانگذاران مد، و ناظم مدرسه، حناطاووس

تر از  ى دخترانه مهم که مدرسهنمايند  و تأکيد مى ۵۷)۳۱۶ .همانجا، ص(دهند  مى

و معارف و  زيرا دوشيزگان اين قرن مجيد بايد اطالع از علوم”ى پسرانه است  مدرسه

صنايع و بدايع اين قرن عظيم را داشته باشند تا به تربيت اطفال پردازند و کودکان 

ى   از همه آنکهدر همين لوح ضمن .“ا از صغر سن تربيت به کمال نمايندخويش ر

 ،اى داشته باشند ى دخترانه توّجه ويژه نمايند که به مدرسه  دعوت مىان همدانبهائي

 در پرداختن به آموزش دختران با معلمين مدرسه را بخاطر اطاعت از دستور بهاءاهلل

معلماتى که در اين مدرسه هستند اماء ”فرمايند  تايند و مىس قدرت مى رلحنى پ

روزى آيد که اين دختران مادران گردند و هر يک در نهايت ...درگاه احديّتند ى مقّربه

ممنونيّت به درگاه احديت تضّرع و زارى نمايند و اين معلمات را نجاح و فالح و 

در پايان اين لوح است که  .)۳۱۶-۱۷همانجا، صص  (“...رستگارى طلبند

  . نام گذارى شود“موهبت” بنامدهند که اين مدرسه  عبدالبهاء دستور مى

فرمايند که   مىى موهبت، عبدالبهاء در لوح ديگرى خطاب به معلمين زن مدرسه

 بودند و هيچگونه مکتب، “به کلى از تعليم محروم”در قرن نوزدهم دختران در ايران 

گويند که  مى سپس ).۳۱۷ .همانجا، ص(م، استاد و مربّى نداشتند بستان، معلّ د

مکاتب متعّدده در ايران به جهت تعليم دختران ”اکنون اوضاع تغيير کرده است و 

 هستند يىفرمايند که اين مدارس داراى نارسا با اين حال اشاره مى .“گشوده گشت

ى کافى   به اندازه، و اعظم از تعليم استکه به نظر عبدالبهاء مهم تر ،چون به تربيت

 بسيار  در همدانبهائىى  ى دخترانه  مدرسهتأسيسعبدالبهاء از . اند توجه نکرده

بايد بيشتر از تعليم به ” کنند چنين راهنمايى مىخوشنود هستند و به معلمين آن مدرسه 

و  ق و آداب پرورش دهيد وت و حسن اخالتربيت پردازيد تا بنات را به عصمت و عفّ 
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  . “دييتعليم علوم نما

ى امتحانات  فرمايند که از نتيجه  مىدر لوحى خطاب به يوسف متّحده عبدالبهاء

 را نوظهور بيگمدر همان لوح  و ،ى موهبت بسيار خشنود هستند دانش آموزان مدرسه

 .همانجا، ص(کرد مورد لطف قرار مى دهند  تدريس مىتى در آن مدرسه که براى مدّ 
حضور هايى در مورد پيشرفت اين مدرسه  رسد که گزارش به نظر مى ۵۸).۳۱۸

 حائز اهميت بوده شخص ايشانشده و پيشرفت مدرسه براى   فرستاده مىعبدالبهاء

، بعضى از آنها زنان پيشينه هاى مختلفى داشتندى موهبت  کارکنان مدرسه .است 

بودند و ديگران از شهرهاى ديگر ) تبار تبار چه مسلمان چه کليمى ( اهل همدانبهائى

 ى هسه دختر شاهزاد. آمدند  براى تدريس در آن مدرسه مى و شيرازمانند اصفهان
 و ، شمس الملوکلملوکصدراهاى  به نام “موزون” قاجار، مهدى قلى خان

رسد که در همين  کردند و به نظر مى ى موهبت تدريس مى   در مدرسهاخترالملوک

ين ي نزديک به همدان به آ شهرستان ماليردر موزون. مدرسه تحصيل کرده بودند

 ازدواج کرد ولى چند وک با عبدالحميد اشراق خاورىصدرالمل . گرويده بودبهائى

 .همانجا، صص(د نموى فوت  از ازدواج بر اثر کوتاهى يک پزشک محلّ پسماه 
۱۳۲- ۱۲۹.(۵۹   

   

   نجف آباد–ب 

 بهائى تاريخ امر به نام  نجف آبادبهائىى   در مورد جامعهکتاب فتح اهلل مدّرس
مدّرس ( است بهائىنيز شامل الواح مشابهى خطاب به بانوان  در نجف آباد

ى نسبتا ًبزرگ بابى که در   نجف آباد از ميان جامعهبهائىى  جامعه ۶۰).۲۰۰۴

، يک ۱۹۱۷در حدود سال  .اواسط قرن نوزدهم در آن شهر شکل گرفته بود ظاهر شد

 سال در.  شدتأسيسدر نجف آباد ) ى سعادت مدرسـه( دخترانه بهائىى  مدرسه

 ساخته بهائىى  ى پسرانه  کنار مدرسه کهساختمان جديدىاين مدرسه به ، ۱۹۲۸

 را بهائىى  ى دخترانه محبوبيّت مدرسه ).۱۴۰.  صهمانجا،(د گرديشده بود منتقل 

ن مسلمان اين شهرستان شايد بتوان به اين امر مربوط دانست که در آن ميان ساکنا
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ى پسرانه و  مدرسه .ى دولتى در نجف آباد وجود نداشت ى دخترانه زمان هيچ مدرسه

  .سته شد به دستور دولت ب۱۹۳۴در سال   هر دوى سعادت ى دخترانه مدرسه

ى تعليم و تربيت  ، بخصوص در زمينه نجف آبادبهائىى  چند زن در جامعه

ى    خواهرزاده،يکى از اين زنان بيگم .داشتندکودکان، از همان ابتدا نقش فّعالى 

اهلل به  که از طرف بهاء بود زين العابدينآبادى بنام نجفى   برجستهبهائى

 و گرديد متولد ۱۸۶۳بيگم در سال  ).۱۷۶ .همانجا، ص( شد ب ملقّ “المقّربين زين”

هايى در جهت آموزش خواندن و نوشتن فارسى  المقّربين، گام اثر تشويق زين پدرش بر

 . به بيگم و برادران و خواهرانش برداشتبهائىى  و تعليم خواندن آثار مقّدسه
  در پاسخ . فرستادءعبدالبها اى به حضور هنگامى که شوهر بيگم درگذشت، وى نامه

مراتب تأسف خود را از فوت شوهر وى ابراز داشتند و آن مرحوم ى  لوحدرعبدالبهاء 

وفات روح نجات ” :را مورد ستايش قرار دادند و از بيگم خواستند که محزون نباشد

 پستى مدّ  ).۱۷۶ .همانجا، ص (“است و آزادى از جهان جهات و وصول به حيات

خانه در منزل خود دائر کرد و به آموختن   دريافت اين لوح، بيگم يک مکتباز

 ).۱۷۷ .همانجا، ص( نجف آباد پرداخت بهائىخواندن و نوشتن به پسران و دختران 
هاى زيادى براى خدمت  فرمايند که راه عبدالبهاء در لوح ديگرى خطاب به بيگم مى

تربيت ] ها ثواب[و اتّم مثوبات اعظم خدمات ”به آستان الهى وجود دارد، ولى 

.  صهمانجا، (“اهللاطفال و صباياى احبّاءاهلل است و تعليم ايتام و صغار اصفياء
فرمايند که براى تعليم و تربيت پسران و دختران  عبدالبهاء بيگم را تشويق مى). ۱۷۷

   .“ها شود مکتب ى ساير تا آن مکتب سر رشته” نهايت کوشش خود را بکار برد بهائى

 آباد استاد حاجيه خانم رحمانى  نجفبهائىى  يکى ديگر از زنان بانفوذ جامعه

شود که اين زن نقش مهّمى در تشکيل  گفته مى ).۱۷۸.  صهمانجا،(بود 

 .آباد داشته است هاى تعليم و تربيت در نجف  و کالسبهائىهاى زنان  گردهمايى
 بهائىى ى ملّ  کميته (“ى ملى ترقى نسوان لجنه”، مورد تقدير بخاطر اين خدمات

 مکتبى در منزل خود استاد حاجيه خانم رحمانى ۶۱.قرار گرفت) براى پيشرفت زنان

.  آن شهر بودبهائىرسد عمال ً کودکستانى براى کودکان  ىدائر کرده بود که به نظر م
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  سالگى در نجف آباد۹۰ در سن ۱۹۶۷ در سال استاد حاجيه خانم رحمانى

  . درگذشت

بيت  که توّجهى فّعال به تعليم و تر نجف آبادبهائىى  يکى ديگر از زنان برجسته

، نيز مشهور بود “مخموره” بود که به تخلصش، جوانان داشت استاد بى بى جان

مخموره هم سواد فارسى و هم سواد عربى داشت و از  ).۱۷۹ – ۸۱.  صهمانجا،(

 سالگى به ديانت ۶۰تا وقتى که در سن  .مند بود ادبيات هر دو زبان به خوبى بهره

ايمان آوردن به پس از  . داشتها در منزل خود کالس قرآن د، سال ايمان آوربهائى

، کالس قرآن را متوقف کرد و به جاى آن يک مکتب براى کودکان بهائىديانت 

  مخموره مکتب ، در نجف آبادبهائىى  ى دخترانه مدرسهبا افتتاح  .نمود دائر بهائى

به ۱۹۲۹، در سال بهائى يىى آمريکا تهمارتا روت، مبلّغ برجس .خانگى خود را بست

نجف آباد آمد و با مخموره مالقات کرد و مخموره شعرى در ستايش او سرود 

 سالگى در نجف آباد ۱۰۰ در سن ۱۹۳۵مخموره در سال  ).۱۷۹.  صهمانجا،(

  . فوت کرد

لوحى  است،  نجف آبادبهائىعالوه بر الواحى که بطور فردى خطاب به زنان 

در کتاب   نجف آبادبهائىى مردان و زنان   خطاب به همهطوالنى از عبدالبهاء

آباد در تاريخ بابى و  به موقعيّت نجف ضمن اشاره  نقل شده که در آناهلل مدّرسفتح

 همچنان “رکهى مبا هآن خّط ”کنند که شکوفايى و رونق  مى  اظهار اميدوارىبهائى

بينى  به گسترش پيشعبدالبهاء در اين لوح  ).۳۵ – ۳۴ .، صهمانجا(ادامه يابد 

 آنچه که بيشتر باعث نويسند  اشاره کرده و مى در شرق و غرببهائىديانت  ى  هنشد

ان بهائيف  از طر در شيکاگوبهائىى ساختن معبد  شگفتى مى باشد اينست که هزينه

اى که واقع گشته اين است  از جمله قضاياى عجيبه” :تمام جهان پرداخت مى شود

 در قطب امريک بنيان مى گردد و بعضى نفوس از اطراف اعانه به که مشرق االذکار

کنند که  سپس مثال زن فقيرى از منچستر را نقل مى ۶۲.“آن معبد رحمانى مى فرستند

ساختن مشرق االذکار نداشته و بنابراين موهاى خود را چيده و کمک به راى وجهى ب

عبدالبهاء اين  ۶۳.فروخته و پول آن را براى ساختن مشرق االذکار تقديم کرده است

 ولى چنين عملى را “ابدًا راضى به آن نبود” نويسند  مىکنند و توصيه نمى عمل را
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سپس داستان  . و از خود گذشتگى استى جانفشانى کنند زيرا که نشانه تحسين مى

کنند که چگونه زنى فقير تمام اموال خود را که بيش از  مشابه ديگرى را نقل مى

در خاتمه  .هاى پيغمبر تقديم کرد مشتى خرما نبود براى کمک به يکى از جهاد

به چه درجه قّوت يافته که خانمى ] بهائىديانت [مالحظه کنيد که امراهلل ”فرمايند  مى

   .“فرنگى گيس خويش را فداى مشرق االذکار مى نمايد

  عبدالبهاء۶۴ نفره از جمله هفت زن،۱۶در لوحى طوالنى خطاب به يک گروه 

د ييمالحظه در ايران و مجلسيان نما”مى فرمايند ، اشاره به انقالب مشروطهضمن 

 چه انقالبى ظاهر و عيان شد با وجود اين باز غافالن که در مدتى قليله چه طوفانى و

 همانجا، (“...و جاهالن و بى خردان دل به اين دنيا بندند و به فکر کم و بيش افتند

در جميع ” بايد بکوشند تا ان نجف آبادبهائيفرمايند که  عبدالبهاء مى ).۳۸. ص

 را خود و سعى کنند هموطنان “دى گردندآيات ه” و “شئون از اين خلق ممتاز باشند

  .ندنماين جديد هدايت ييبه آ

 بر ، عبدالبهاء نجف آبادبهائىى مردان و زنان  در لوح ديگرى خطاب به همه

کنند و به مخاطبين  ان اوليّه در نجف آباد ايفاء کردند تأکيد مىبهائينقشى که بابيان و 

شان به خاطر ايمان خود به ايکيشان  کنند که چگونه جمعى از هم ى مىيادآور

ه مبعوث شد که به قربانگاه عشق شتافتند نفوس مبارکى از آن خّط ”شهادت رسيدند، 

ى ناسوت به جهان الهوت تاختند و  و کف زنان و رقص کنان جان باختند از عرصه

  عبدالبهاء۶۵).۴۱- ۲، صص همانجا (“م شهادت کبرى در مالٔ اعلى برافراختندلَ عَ 
فرمايند  ان نجف آباد را به استقامت و رسوخ در ايمان خود دعوت مى کنند و مىبهائي

 بهائىغين کنند که گروه قديمى مبلّ   و اشاره مى“هلل استاتبليغ امر امروز اعظم امور”

ان بهائيى  اين لوح با يک دعاى عربى براى همه .بايد نسل جديدى را آموزش دهند

  .هر، اعم از زن و مرد، خاتمه مى پذيردش
  

   ايران و هندتبار  زردشتى بهائى الواحى خطاب به زنان - ۳

ان بهائيتعداد زيادى از الواح خطاب به ، ياران پارسى  عنوان بااى   مجموعه

اين مجموعه شامل هشت  ۶۶).۱۹۹۸،  و عبدالبهاءبهاءاهلل(را در بر دارد  تبار  زردشتى
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از الواح بهاءاهلل هيچيک به نحو  . لوح از عبدالبهاء است۷۳۵لوح از بهاءاهلل و 

 درصد الواح ۲۱يعنى ( لوح از عبدالبهاء ۱۵۳خاّص خطاب به زنان نيست، اّما 

 لوح به گروهايى از زنان و ۹ لوح به افراد، ۵۷ شامل :خطاب به زنان است) ايشان

 زنى که در اين مجموعه ۱۸۰ از بيش از ۶۷.هايى از زنان و مردان لوح به گروه ۸۷

 ۹ درصد دو لوح و ۱۱يک لوح، )  درصد۸۰تقريبًا (اند اکثر آنها  مخاطب الواح بوده

زنانى که تعداد زيادى لوح دريافت  .اند درصد بقيه سه لوح يا بيشتر دريافت کرده

، ۴۹۳، ۴۹۲، ۴۸۷، ۴۸۵، ۱۴۳ى  الواح شماره (دولت ايران: اند عبارتند از  کرده

، ۳۶۷، ۳۴۰، ۳،۹ ( دولت جمشيد۶۸،)۶۵۸ و ۶۴۰، ۵۸۸، ۵۰۰، ۴۹۷، ۴۹۵

، دولت )۷۰۷ و ۶۷۴، ۶۲۵، ۵۲۳ (، دولت مهربان)۶۴۰ و ۶۳۹، ۶۳۶، ۶۱۱

 ، گوهر ماندگار)۶۹۸ و ۹۸، ۷۷، ۳ (، فيروزه اسفنديار)۲۷۰ و ۲۵۷، ۱۱۲ (نوش

، ۱۱۲ (، گل کيقباد)۶۱۸ و ۴۱۸، ۳۲۷، ۱۱۲ (، گل بهرام)۴۳۲ و ۲۷۲، ۱۱۲(

 و ۵۱۱، ۴۴۴، ۴۲۶، ۴۱۷، ۴۱۴، ۲۸۳، ۱۱۲ (، مرواريد بهرام)۳۰۶ و ۲۵۷

 و ۶۲۳، ۱۲۷ (، مرواريد رشيد)۷۰۷، و ۶۴۵، ۵۲۳ (، مرواريد گشتاسب)۶۴۴

 و ۵۲۲، ۲۱۳ (، شيرين کيقباد)۶۹۷ و ۶۳۹، ۵۸۱، ۹ (، شيرين جمشيد)۶۴۰

 ، شيرين مهربان)۶۴۰ و ۴۲۰، ۴۱۵، ۲۷۹، ۲۶۱، ۱۱۲ (اداد، شيرين خد)۶۵۱

عبدالبهاء ). ۷۳۴ و ۶۴۰، ۴۲۸ (“فرخ” اردشير دو زمرّ ) ۷۰۷ و ۵۰۱، ۴۹۸، ۱۲۵(

فرمايند که  مى) ۱۶۴(در لوحى  .به خوبى آگاه بودندبر مخاطبان از تأثير الواح خود 

ى حيات دمد و  سبب شادمانى دل و جان گردد و نفحه”اين لوح را مى نويسند تا 

 و يا بدون شک ذکر شدن در الواح عبدالبهاء .“جان و وجدان ياران حيات تازه يابد

ى افتخار   مايهمخاطببراى ) بخصوص اگر به خط خود ايشان باشد( نامه دريافت

 اکثرًا ۷۰)بخصوص در ايران (بهائى ى دسترسى به آثار مقّدسه ۶۹.استبزرگى بوده 

شد احتماًال نسخه بردارى  محدود بود، بنابراين الواحى که از عبدالبهاء دريافت مى

ى اعضاى جامعه قرار  د و عميقًا مورد مطالعهگردي شده در سطح وسيعى توزيع مى

    .گرفت مى
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  گسترش جغرافيايى
يعنى تقريبًا در نيمى از (آمده در اين مجموعه که  لواح عبدالبهاء لوح از ا۳۴۹در 

 که مخاطبين در آن ساکن ستان و يا شهر ايران يا هند  روستا، شهر نام)  لوح ايشان۷۳۵

  :بودند آمده است، به شرح ذيل

 
در صد الواح 

 براى آن محلّ 

تعداد الواح 

 خطاب به زنان

آن از درصد 

  لوح۳۴۹

مجموع الواح 

 براى آن محلّ 

 نام روستا يا شهر

 يزد ۵۹ ۱۷ ۱۶ ۲۷

 قاسم آباد ۱۰ ۳ ۲ ۲۰

 مريم آباد ۸ ۲ ۴ ۵۰

 حسين آباد ۶ ۲ ۲ ۳۳

 خرم شاه ۴ ۱ - -

 مهدى آباد ۳ ۱ ۱ ۳۳

 مارى آباد ۲ ۰/۶ ۱ ۵۰

 آبادنصر  ۲ ۰/۶ - -

 رحمت آباد ۲ ۰/۶ - -

 اسد آباد ۱ ۰/۳ ۱ ۱۰۰

 اهلل آباد ۱ ۰/۳ - -

 على آباد ۱ ۰/۳ - -

 عصر آباد ۱ ۰/۳ - -

 خير آباد ۱ ۰/۳ - -

 کوچه بيوک ۱ ۰/۳ - -

 مرد آباد ۱ ۰/۳ - -

 مجموع براى يزد ۱۰۳ ۲۹/۵ ۲۷ ۲۶

 اطراف و دهات

 تفت ۴ ۱ ۱ ۲۵
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۱۳۶

 کرمان ۹ ۳ ۱ ۱۱

 بم ۱ ۳/۰ - -

 بوشهر ۱ ۳/۰ - -

 نى ريز ۱ ۰/۳ - -

 شيراز ۳۰ ۸/۵ ۱ ۳

 اصفهان ۱ ۰/۳ - -

 کاشان ۱ ۰/۳ - -

 قم ۴ ۱ - -

 قزوين ۴ ۱ ۱ ۲۵

 تهران ۴۷ ۱۳ ۶ ۱۳

مجموع براى  ۲۰۶ ۵۹ ۳۷ ۱۸

 کل ايران

 يىبمب ۱۲۹ ۳۶ - ۱۸

 پونه ۱۳ ۴ - ۸

 برمه ۱ ۰/۳ - -

مجموع براى  ۱۴۳ ۴۱ ۲۴ ۱۷

  و برمه هند

   
   در الواح عبدالبهاءزردشتى القاب مردان 

حدود ( براى خطاب به دريافت کنندگان مرد در اين الواح ترين عنوانى که متداول

 کمتر “جناب ِ زائر”عنوان  . است“جناب”مورد استفاده قرار مى گيرد ) صد  در۷۵

 . رفتند و عکا به زيارت حيفاتبار  زردشتىان بهائي معدودى از فقطمتداول است، زيرا 
 بعد از نامش “زائر”م مخاطب يا اضافه کردن  قبل از نا“جناب زائر”عنوان 

 که معموًال در ايران قرن عناوينى ۷۱.شته است دا“حاجى”عملکردى شبيه عنوان 

در اين بندرت ) مثًال آقا، ميرزا و خان(شد  نوزدهم براى مردان مسلمان بکار برده مى

 که بعضى جالب است . بکار برده مى شودتبار  زردشتى بهائىخطاب به مردان الواح 
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 را قبل از نامشان بکار مى “مّال ”لقب حتى پيش از ايمان  تبار  زردشتىان بهائياز 

 و ۵۰٢، ۴۹، ۴۵، ۴٢، ۴۰، ۳۹، ۳۸، ۳۶، ۳۲، ۲۹(  بهرامبردند، مثًال مّال 

  نوشيروان حسين آبادى، مّال )۱۴۲ ( رستم مهربان، مّال )۶۵ ( خسرو، مّال )۵۴۷

لقب پيشوايى دينى زردشتى  ۷۲).۷۲۹ ( رستم بهرامو مّال ) ۳۸۲(ر يا  دين، مّال )۲۰۶(

) بزرگتر(  مهترى مانند  بنحو قابل تّوجهى کمتر متداول است، در حاليکه القاب“دستور”

در الواح اين القاب به کار بردن  ۷۳.باشد نسبتًا متداول مى) سييرهبر، ر(و سرور 

مخاطبين فرهنگى -ى توّجه و احترام ايشان نسبت به ميراث دينى نشانه عبدالبهاء

  . است

ا به نام هاى  ر“پارسى” يا “فارسى”ى   لوح، کلمه۵۰ در بيش از عبدالبهاء

، )کمتر از ده لوح( در چندين لوح  .اند  اضافه کردهمخاطبين الواح در ايران و هند

ان بهائيادغام . اند را بعد از نام دريافت کننده اضافه کرده“ زردشتى“ى  کلمه

 تبار در ان شيعهبهائي که در ابتدا تعداد بهائىى   و کليمى تبار در جامعهتبار  زردشتى

شايد به اين علت  .آن بيشتر بود جريانى تدريجى بود که تا قرن بيستم ادامه داشت

 غالبًا به آنان به عنوان تبار  زردشتىان بهائيبوده که عبدالبهاء در الواح خود خطاب به 

 و ۱(“ احبّاى پارسيان"کنند، مثًال   اشاره مىبهائىيک گروه جداگانه در جامعه 

، )۳۸۷(“ احبّاى پارسى زردشتى"، )۱۱۵ و ۹۶، ۱۳(“ اى پارسىاحبّ "، )۱۵

 ۴۸۹، ۳۹۴، ۲۷۷، ۱۱۳(“ احبّاى فارسى"، )۱۶۶، ۲۸(“ احبّاى فارسيان”

“ ياران فارسيان”، )۱۰۹(“ ياران پارسى ”،)۲۰۴، ۱۲(“ ياران پارسيان”، )۶۷۱و

“ ىياران فارسى يزدان”، )۳۰۹(“ بهائىياران فارسى ”، )۱٢٢ و ۱۰٢، ۸۱، ۴۴(

دوستان ”و ) ٢۹۶(“ دوستان فارسى يزدانى”، )۱۷(“ دوستان فارسيان”، )۳۵۹(

با اين وجود، چند لوح از الواح اين مجموعه خطاب به  ).٢۱٢ و ۱۵۶(“ پارسيان

 و“ ياران”و “ احبّاء”اصطالحات  ۷۴.باشد  و مسلمان تبار مىتبار  زردشتىانى بهائي

براى ) ۱۹۲۰ى  حداقل تا دهه( و ان استبهائيدر الواح هر سه به معنى “ دوستان”

بعدا ً، اين اصطالحات براى  .شد  به کار برده مىبهائىخطاب به گروهى از مردان 

با اين وجود تعداد  . مورد استفاده قرار گرفتبطور اعم بهائىخطاب به مردان و زنان 

ان يک محل، اعم از زن و مرد، خطاب شده بهائي ى همهکمى از اين الواح به 
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 دو روستا در اطراف بهائىى مردان و زنان   که خطاب به همه۳۴۱است، مثال ً لوح 

   .“ و اسدآباد، عليهم و عليّهن البهاء االبهىعموم احبّاى حسين آباد” است، يزد

“ عليه بهاء اهلل االبهى”در اکثريت اين الواح، بعد از نام مخاطب، عبارت عربى 

در  .کند ده است، که بر حسب جنسيّت و تعداد دريافت کنندگان الواح تغيير مىآم

تعداد زيادى از الواح، اين عبارت عربى وجود ندارد و به جاى آن يک عبارت 

، ۵۴، ۳۵(“ جانش روشن باد” ۷۵،“جانش خوش باد” فارسى بکار برده شده، مثالً 

کامش ”، )۲۶۲ و ۲۳۸، ۲۲۷، ۵۴، ۳۷(“ جانش شاد باد”، )۳۱۷ و ۳۱۵، ۲۳۱

“  بادرويش چون خورشيد”، )۳۱۶(“ رويش سفيد باد”، )٢٢٢(“ پر نوش باد

  ).۳۲۴(“ اش فزون باد بهره”و ) ۵۷۰(“ دل و روانش گلستان باد”، )۳۲۶(
  

  در اين الواح زنان زردشتى زنان القاب 

 بکار تبار  زردشتى بهائىد خطاب به زنان  در مورترين عنوانى که عبدالبهاء متداول

ترين عنوانى است که براى خطاب به  است که معمول) کنيز خدا(“ امةاهلل”اند  برده

در الواح خطاب به زنانى با  . مسلمان تبار يا کليمى تبار نيز بکار رفته استبهائىزنان 

باشد،  تداول مىنيز بسيار م) برگ(“ ورقه”هاى مسلمان و يا کليمى، عنوان  پيشينه

به ندرت به کار “ ورقه ”، عنوان تبار  زردشتى بهائىگرچه در الواح خطاب به زنان 

هاى  بطور مکّرر در اين الواح به صورت“ کنيز”اّما عنوان فارسى  .برده شده است

کنيز عزيز "، “کنيز الهى: "عبارتند از) به ترتيب تکرار(گوناگون بکار برده شده که 

 .“کنيز بهاء”و “ کنيز حّق ”، “کنيز يزدان”، “کنيز خداوند"، “خداکنيز "، “الهى
برند تا در خطاب  را آگاهانه بکار مى“ کنيز”توان گفت که عبدالبهاء عنوان فارسى  مى

  .، کلمات عربى کمترى بکار ببرندتبار  زردشتى بهائىبه زنان 

 در الواح آمده است، چرا  “ائرز” ى مذکر آن  بسيار کمتر از صيغه“ زائره”عنوان 

 موفق شدند که براى زيارت به تبار  زردشتى بهائىکه تعداد بسيار کمى از زنان 

مخاطب واقع شده که در “ جناب”حّد اقل يک زن با عنوان مردانه  . بروندفلسطين

براى زنان “ جناب”کار بردن لقب ب  ۷۶.ى احترام زياد بوده است  نشانهزمان عبدالبهاء

 مانند  عمومًا براى زنان بسيار برجسته در الواح بهاء اهلل و عبدالبهاء بسيار نادر است و
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در بعضى از اين الواح، عبدالبهاء  ۷۷.، بکار رفته است بابى، طاهره قّرةالعينى هشاعر

دهند،  مورد خطاب قرار مى) مثًال خورشيد(ى لوح را با اسم کوچکش  دريافت کننده

يعنى اسم کوچک مخاطب به ( گرچه اکثر دريافت کنندگان زن را با نام کامل 

گاهى  .اند خطاب کرده) ى اسم کوچک پدر مخاطب، مثًال خورشيد اردشير اضافه

م پدر نيز بين اسم کوچک زن و اس“ دختر”و “ صبيّه”، “بنت”ى  يکى از سه کلمه

 بهائىچند نفر از ميان اين زنان به عنوان همسر يا مادر يک مرد  .مخاطب آمده است

اند که اين روش در مورد خطاب  مخاطب واقع شده) که نام او در لوح آمده است(

  ۷۸.به زنان مسلمان تبار بسيار بيشتر معمول بوده است

  

  چگونگى فرستادن اين الواح 

شخص ثالثى، اغلب يکى از بستگان و يا دوستان “ ى به واسطه”اکثر اين الواح 

و غالبًا از طرف مخاطب ( رفته بود نزديک خانوادگى که براى زيارت به فلسطين

ان بهائييا از طريق يکى از )  تقديم کرده بودلوح، تقاضاى لوح حضور عبدالبهاء

غين ◌ّ و يا مبل۷۹) بودهتبار  زردشتىر يا که مسلمان تبا(ى ساکن آن محل  برجسته

تعداد کمى از اين الواح مستقيمًا به  .، براى دريافت کننده فرستاده شده استبهائى

دريافت کنندگان خطاب است و حتى آن الواح به احتمال قوى توسط شخص ثالثى 

اينکه لوحى به طور مستقيم يا غيرمستقيم خطاب شده ارتباطى به . شد فرستاده مى

به هر  .است ندارد  يا ايران سکونت داشتهجنسيّت دريافت کننده و اينکه آيا در هند

حال فرستادن لوح از طريق شخص ثالث مورد اعتماد، احتمال رسيدن لوح بدست 

داد و اين بدان معنا است که آن شخص ثالث حضور خواهد  مخاطب را افزايش مى

 بتواند -عربىفارسى يا اطب و دانشش از زبان بسته به ميزان سواد مخ-داشت تا 

رين ت هبعضى از برجست .توضيح دهد  ومحتويات لوح را  براى دريافت کننده بخواند

  ابن ابهر۸۲، حاج ميرزا حيدرعلى۸۱، بشيرالهى۸۰،ان ايران از جمله حاج امينبهائي

، )۶۸۰ و ۶٢۰، ۳۹۵ (، محمود زرقانى)۷٢۰ (، ابن اصدق)۵۵۴ و ۵۳۶، ۳۸۲(

ى  نامشان به عنوان توزيع کننده) ۷۰۸ (و شيخ کاظم سمندر) ۵۵۰ (جناب اديب

) ۷۲۱(يکى از الواح اين مجموعه  . آمده استبعضى از اين الواح در متن لوح
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 که عبدالبهاء او را براى کمک به يى آمريکابهائى، يک زن توسط اليزابت استيوارت

 تبار  زردشتى بهائى به ايران اعزام کرده بودند، براى يک زن  در تهرانبهائىجامعه 

هند در تماس   در ايران وتبار  زردشتىان بهائيايانگر آنست که  اين امر نم۸۳.ارسال شد

 يکى از الواح اين مجموعه ارسال ۸۴. بودندبهائىى  نزديک با اعضاى مهّم جامعه

ى  ، نوهم، خواهر عبدالبهاء و دو لوح ديگر توسط شوقى افندىتوسط بهيّه خان) ۶۱۱(

 با ى بهاءاهلل  که ساير اعضاى خانوادهآن است نشان ،عبدالبهاءين و جانشارشد 

مکاتبه ) ان ديگر در ايران و در ساير کشورهابهائيمانند بسيارى از  (تبار  زردشتىان بهائي

  . داشتند
  

  ها نيايش

 اهلل”، “هواالبهى”و بسيارى ديگر با “ هواهلل”بيشتر اين الواح با نيايش عربى 

ان بهائيتعداد کمى از الواح خطاب به  ۸۵.شود آغاز مى“ هو”و يا صرفًا با  “ابهى

شود که  هايى به زبان فارسى آغاز مى با نيايش)  درصد الواح۶حدودًا  (تبار  زردشتى

 به ميراث غيراسالمى دريافت ى ديگرى از احترام عبدالبهاء توان آن را نشانه مى

“ بنام پاک يزدان”هاى فارسى شامل عباراتى مانند  اين نيايش .نستکنندگان دا

“ ى فرهنگ و هوش اوست آفريننده”، )۱۹۹(“ اوست روشنايى جهان”، )۱۵۶(

  .باشد مى) ۲۲۷(“ اوست دانا و توانا”و ) ۲۳۴(“ اوست جان جهان”، )۲۰۴(
  

   تبار مرحوم ان زردشتىبهائيالواحى به افتخار 
به )  لوح۴۰بيشتر از (تعداد زيادى وجود ب اين مجموعه هاى جال يکى از ويژگى

اين الواح يا خطاب به بستگان شخص  ۸۶. زن يا مرد است،متوفىان بهائيافتخار 

) ان متوفى نوشته شدهبهائيبخصوص در مورد الواحى که براى گروهى از (مرحوم و يا 

در جلساتى که به اين الواح  ۸۷.باشد ان آن شهر يا روستا مىبهائيخطاب به تمامى 

شد و يا در جلسات دعا که توسط دوستان و بستگان مرحوم  يادبود مرحوم تشکيل مى

چنين در اين مجموعه لوحى است به افتخار يکى  هم .شد  خوانده مىگرديد مىبرگزار 

  ۸۸. به نام جناب آقا گودرزتبار  زردشتى بهائىاز شهداى 
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  ور فردى الواح خطاب به زنان بط

 زن بطور فردى خطاب شده ۲۰ لوح به بيش از ۵۷، ياران پارسىى  در مجموعه

اند،  اکثر اين زنان يک لوح و تعداد کمى از آنها الواح بيشترى دريافت کرده .است

 که مرواريد بهرام و ، دولت جمشيدهاى دولت ايران  به ناميىبخصوص سه زن از بمب

فارسى بسيار  اکثر اين الواح به ۸۹.اند هر يک بيش از چهار لوح فردى دريافت کرده

ى عربى است، هرچند شايد  نوشته شده که شامل تعداد زيادى لغات با ريشه متداول

د کمترى  مسلمان تبار و کليمى تبار، تعدابهائىدر مقايسه با الواح خطاب به زنان 

عبارات و جمالت عربى که در الواح خطاب به  .لغات عربى در آنها بکار رفته است

، اعم از تبار  زردشتىان بهائي مسلمان تبار معمول است، درالواحى که به بهائىزنان 

ح اين مجموعه به الوفقط اندکى از ا .مرد يا زن، خطاب شده اصال ً وجود ندارد

   ۹۰.نوشته شده است) ن لغات عربىيعنى فارسى بدو(فارسى سره 

از الواحى که بطور فردى به زنان خطاب شده و در آن نام روستا يا شهرى که محل 

، دو لوح به زنانى در قاسم سکونت دريافت کننده ذکر شده است، پنج لوح به زنانى در يزد

 و بيش از ده لوح به زنانى در د، سه لوح به زنانى در تهران، يک لوح به زنى در مريم آباآباد

 بهائى، تعدادى از زنان ى آن است که هم در ايران و هم در هند اين امر نشانه.  استيىبمب

ّ         فع ال بودهبهائىى  تبار بطور مستقل در جامعه زردشتى لواح به زنان بطور  هر چند اين ا۹۱.اند   

 بهائىهايى براى زنان و مردان  فردى خطاب گرديده، بسيارى از آنها حاوى تکبيرات و يا پيام

. ى شخصى و خصوصى دانست                   ً       توان آنها را صرفا   مکاتبه باشد و از اينرو نمى ديگر مى

   ۹۲.بسيارى از اين الواح بسيار کوتاه وغالبًا بيشتر از چهار يا پنج خط نيستند

 که در بعيد به نظر مى رسدعضى از اين الواح لحنى بسيار شخصى دارند و ب

 لوح کوتاهى از جمله .ى دريافت کننده توزيع شده باشند بين افرادى غير از خانواده

در اين لوح،  . در قاسم آبادبهائىى  خطاب به مه بانو، زن سالخورده) ۱۴۰(

 رسند زيبايى ظاهرى جوانى خود را از فرمايند که زنان وقتى به پيرى مى  مىعبدالبهاء

چه حسن و آنى ”در سن باال خدا به او دهند ولى مه بانو بخاطر ايمانش،  دست مى

ت لطافت و علّ  عنايت فرموده که پيرى سبب طراوت و حالوت گردد و سالخوردگى

   .“مالحت شود
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ها را با   آنى خطاب به زنان است، عبدالبهاءدر بسيارى از الواح که بطور فرد

 مسلمان تبار بهائى در الواح خطاب به زنان اين امر. دهند نامشان مخاطب قرار مى

که در آن زمان ت آن شايد وجود ممنوعيّت شديدتر دينى باشد  علّ وکمتر معمول است 

ى محافظه کارمسلمان رايج  هع جامدردر مورد معاشرت بين مردان و زنان نامحرم 

 در بعضى از اين الواح، عبدالبهاء در مورد نام مخاطب از صنعت ادبى ۹۳.بود 

 هاين فيروز”فرمايند  مثًال به زنى که نامش فيروزه است مى .کنند تجنيس استفاده مى
 خاطر که به نو به زنى که نامش دولت است به اي) ۳۵۲(“ از کان يزدان است

  ).۵۰۰(گويند   فائز شده شادباش مى“دولت پايدار”

، ۳۷۷، ۲۵۵، ۷۱(تعدادى از اين الواح خطاب به بستگان زنان مرحوم است 

و بعضى از اين الواح حاوى تسليّت به داغديدگان و يا عباراتى ) ۷۰٢ و ۴۳۲، ۴۱۴

، ۵۳۸، ۲۷۹(باشد  ها و مشکالت شخصى مى تسلى بخش در مورد ساير سختى

دهد که در زمان  ه به افتخاراشخاص مرحوم است نشان مى الواحى ک ).۷٢۱ و ۷۰۰

  . است  وجود داشتهتبار  زردشتىان بهائياى از   نسل سالخوردهعبدالبهاء

 ساکن تبار  زردشتىان بهائي، در بسيارى از شهرهايى که در آن ۱۹۲۰تا سال 

از  اين واقعيّت .کردند مىتبار زندگى   زردشتىبهائى انبودند دو يا حتى سه نسل زن

 که زنان در بعضى الواح با عنوان مادر بزرگ، مادر يا دختر آنجا روشن مى شود

هاى دوم و سوم نوعى  رسد که در نسل به نظر مى .ان مورد خطاب قرار مى گيرندبهائي

 .کند مى بروز ،)که با هويّت زردشتى يا پارسى محلى متفاوت بوده (بهائىهويّت 
تبار نسل هاى دوم و يا   ان زردشتىبهائي بين بهائىت نوين هاى اين هويّ  هيکى از جلو

ى عربى   که ريشهاست “ بهيّه”يا “ رضوانيه”مانند  کوچک   تعدادى ناموجودسوم 

ت کليمى تبار محبوبيّ  ان مسلمان تبار وبهائيها در آن زمان نيز در ميان  اين نام. دارد

     .داشته است

يا به (شاره کرديم، غالبًا تقاضاى نوشتن الواح از طرف افراد همانطور که قبًال ا

 در ۹۴.شد  تقديم مى، به حضور عبدالبهاء)صورت نامه و يا شفاهًا توسط زائرين

 آمده ى لوح اخيرًا براى زيارت به حيفا بعضى از الواح آمده است که دريافت کننده

براى زنانى که قادر به تّحمل مسافرت دشوار و پر هزينه به  ءيا عبدالبها۹۵است،
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) به ترتيب مزار باب و مزار بهاءاهلل (ى مبارکه اند، در مقام اعلى و روضه  نبودهفلسطين

  ).۴۹۷ و ۳۰(دعا خواهند کرد 

 ۹۶.کنند ايشان اشاره مىمکاتبات قبلى بين  به در بسيارى از اين الواح، عبدالبهاء
نامه اى از پيش به شما نگاشته ”فرمايند  مى ،)۶۱۱ (يى ساکن بمببه دولت جمشيد

ى تازه  رش نامهشفاعت مى نمايند و خواهش نگا] مبهيّه خان [ى عليا شد حال ورقه

عبدالبهاء در مورد اشعارى  ،)۱۲۵ ( ساکن يزددر لوحى به شيرين مهربان .“مى کنند

اشعارى که مرقوم نموده بودى فى ”فرمايند  که او به حضورشان فرستاده بود مى

يح و الحقيقه در نهايت فصاحت و بالغت است مانند آب روان است سليس و فص

در همان لوح، شيرين مهربان را به خاطر اينکه دختران را در روستاى قاسم  ۹۷.“بليغ

يقين بدان ”دهد مورد تحسين قرار داده مى فرمايند   در نزديکى يزد، آموزش مىآباد

که خطاب به زن ديگرى بنام ) ۴۹۸(در لوحى  ۹۸.“که عاقبت موفق خواهى شد

است، عبدالبهاء شعرهايى را که او به ) يى ساکن بمبدختر دولت ايران (ن مهربانيشير

با “ عبدالبهاء عباس”دهند و لوح را با  زبان انگليسى سروده مورد تحسين قرار مى

 به ۱۹۳۶شيرين مهربان اولين زنى بود که در سال .  کنند حروف التين امضاء مى

   ۹۹. انتخاب شد و برمهان هندوستانبهائيى  محفل روحانى ملّ عضويّت

فرمايند که اين زنان به خاطر گرويدنشان به   مىدر بسيارى از اين الواح، عبدالبهاء

) ۱۵۷ (در لوحى به شيرين بهرام . مقامى باالتر از ساير زنان دارندبهائىديانت 

صد هزار بانوهاى عالم محروم شدند و تو محرم راز گشتى و با مرغان ”فرمايند  مى

فرمايند که  مى) ۱۸۶ (خطاب به بهيّه حکيم .“گلشن الهى همدم و همراز شدى

ر صد هزا .تاج عرفان بر سر تو نهاد و تو را بر بانوهاى عالم برترى بخشيد”خداوند 

 را بر سر دارى و ...ى آفاق بايد کنيز تو گردند که اکليل کنيزى جمال ابهىها خانم

 بهائى در لوحى خطاب به يک زن ۱۰۰.“خلعت محبّت و معرفت او را در بر

 نموده و  تحسينبهائىاو را بخاطر ايمان به ديانت  ،)۶۴۹ (تبار ساکن تهران زردشتى

، در حاليکه ساير زنان را به نامند  مى“مانى پى بردهگوسفندى که به شبان آس”

ى  زنهاى جهان همه چون گوسفندان گمشده” تشبيه مى کنند،  گمشدهگوسفندان

ى ايزدى  ى فرخنده هبيابان بى سر و سامان، تو به شبان آسمانى پى بردى و در گلّ 
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سيحى به نظر  براى خواننده شايد شبيه به استعاره هاى م اين استعاره.( “داخل شدى

اگر بانوهاى جهان بدانند که تو چه بخششى ”دهند،  عبدالبهاء سپس ادامه مى). بيايد

   .“يافتى همه رشک برند

، به آنان بهائى عالوه بر تحسين اين زنان بخاطر گرويدن شان به ديانت عبدالبهاء

 مثًال در لوحى .اشنددهند که بکوشند در بين زنان، رهبران اخالقى ب دستور مى

ت خوبان شو و طراز عصمت و عفّ ”فرمايند،  مى ،)۴۱۵ ( به شيرين خدادادخطاب

در لوح مشابهى به  .“صف گرد که زينت عالم است و مباهات بنى آدمبه کماالتى متّ 

روش و سلوکى بجو و خلق و خويى ” فرمانيد ، مى)۴۸۵ (يى ساکن بمبدولت ايران

بطلب و آداب و رفتارى بگزين که مانند شهد و شکر پرحالوت و شيرين باشد تا پرده 

نشينان ايران اقتدا بتو نمايند و چنان عصمت و عفت و پاکى و طهارت و آزادگى و 

 .“ى نساء عالميان گردند نجابت و دانايى و معرفت يابند که سبب عّزت ابديه
نامت دولت ايران است، کامت خدمت ”فرمايند،  هاء به اين زن پارسى مىعبدالب

در خواهند  ، عبدالبهاء از او مى)۴۹۷(در لوح ديگرى به همان بانو  .“ايران باد

کنيزان پارسى دلبر آفاق را به ذوق و شوق بيقرار کن تا ”  به هند از فلسطينبازگشت

   ۱۰۱.“ و طرب آيند و به شعف و شغف پردازندکل به کمال وجد

،در اشاره به تاريخ )۵۴۹ ( در لوحى خطاب به همسر خداداد مهربانعبدالبهاء

کوکب فارسيان هزار سال و بيشى بود غروب کرده بود حال ”فرمايند،  زردشتى مى

اشراق نمود و پرتو بخشش الهى بر جميع آفاق الحمدهلل با شعاعى ساطع از افق عالم 

با اين حال ارزيابى عبدالبهاء از زردشتيان و  .“انداخت شرق و غرب به حرکت آورد

) ۵۶۴ ( از يزدميراث آنها يک ارزيابى غير انتقادى نيست و در لوحى به مهربانو بهمن

زادگان که آنان سبب نجات  ممنون باش از همشيرهشکر کن خدا را و ”مى فرمايند، 

 در پايان لوح عبدالبهاء از ۱۰۲.“ رهانيدندتو گشتند و تو را از اسيرى در دست دستوران

 جذب کند و مى بهائىخواهند که بکوشد زنان زردشتى ديگر را به ديانت  او مى

 پارسيان را منجذب به دلبر پارسى اى کنيز خدا به جان و دل بکوش تا زنان”فرمايند 

  . “آسمانى نمايى و آنان را از جهان تاريک به جهان روشن رسانى
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  هايى از زنان الواح خطاب به گروه

بعضى از اين الواح  .باشد هايى از زنان مى  لوح خطاب به گروه۹در اين مجموعه 

محل خطاب به اعضاى يک خانواده است و بعضى ديگر زنانى را که در يک 

، خورشيد(در لوحى که خطاب به سه خواهر  .دهد ساکن هستند مخاطب قرار مى

از اين که ديانت فرمايند که آنان   مىعبدالبهاء ،)۴۹۱) ( و شيرين خدابخشزمّرد

به سور و سرور بپردازيد و ”: ار باشندشاکر و سپاسگزشادى کنند و بايد اند   را يافتهبهائى

جشنى روشن برپا نماييد و بزمى در گلزار و چمن بياراييد که آهنگش به عالم باال رسد 

در لوح ديگرى خطاب به هفت نفر از زنان  .“و ارواح قدسيان را به وجد و طرب آرد

 فرستاده شد، دادشيرين خدا که توسط يک زائر زن به نام) ۶۴۰ (يىبمب بهائى

شکر کنيد خدا را که بخشش آسمانى ” مى فرمايند، به آنانعبدالبهاء به نحوى مشابه 

رسيد و دل و جان را آزادى بخشيد، صبح اميد دميد و ساحت دل و جان روشن 

   ۱۰۳.“گرديد

دى  بسيارى از اين الواح نيز مانند الواحى که بطور فر صدورروشن است که

رسيدند،   مى به حضور عبدالبهاءخطاب به زنان شد، توسط زائرينى که در فلسطين

، )۱۱( و سه دخترش عبدالبهاء در لوحى خطاب به گوهر خدابخش. تقاضا مى شد

 براى آنها نامه بفرستند، ، اصرار داشته کهدهند که چگونه شوهر گوهر، برزو شرح مى

قان جناب برزو بزور بازو از عبدالبهاء نامه به جهت هر يک از خويشان و متعلّ ”

خواست من نيز ايشان را چون پرزور ديدم خواهشش پذيرفتم و بکمال محبّت و 

گروهى در لوحى خطاب به  عبدالبهاء ۱۰۴.“مهربانى و سرور به نامه نگارى پرداختم

دهند که چگونه يک  شرح مى ،)۲۵۷ (يى ساکن بمببهائىپارسى شامل پنج نفر زن 

ى آنها، تقاضا کرده  با ذکر نام همه) شايد همان شيرين خداداد(خانم زائر بنام شيرين 

گويند که چقدر براى  عبدالبهاء سپس به اشاره مى. لوحى فرستاده شود يک براى هر

اين آواره ”بطور مرتب مکاتبه داشته باشند،  انبهائيى  ت که با همهايشان مشکل اس

را صد مشاغل روز و شبانه با وجود اين چگونه مخابره به شرق و غرب تواند و با هر 

 ازمتن بعضى از اين  .“يک از احبّا رأسا ً مکاتبه کند لهذا البته معذور مى داريد

اند  هاى گروهى از زنان نوشته سخ به نامهالواح پيدا است که عبدالبهاء لوح را در پا
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که ) ۷۰۷( زن ۱۲در لوحى خطاب به گروهى شامل  ).۵۶۶ و ۵۳۱ مثًال الواح(

دهند که مايل  عبدالبهاء شرح مى  فرستاده شد،توسط زائرى بنام مرواريد گشتاسب

هاى نامى  من نيز چون نام”اى جداگانه بفرستند،  اند که براى هر يک آنها نامه بوده

شما شنيدم از دل و جان کوشيدم که شايد از براى هر يک نامه اى نويسم ولى عدم 

فرصت مانع از اين هّمت شد با وجود اين يک نامه نگارم و اميدوارم که سبب 

  .“ انتعاش قلوب گردد

 از مخاطبين ، عبدالبهاء)۷۰۷ و ۵۶۶مثًال در الواح (در بعضى از اين الواح 

وجود الواحى  .خواهند که زنان ديگر زردشتى را به دين جديد راهنمايى کنند مى

ى اول قرن   از دو دههبهائىى آن است که زنان  خطاب به گروه هايى از زنان نشانه

يکى از ميادينى که زنان جامعه  .هاى دسته جمعى مشغول بودند بيستم به فعاليّت

در لوحى خطاب به گروهى پنج  .بودند آموزش کودکان بودبخصوص در آن فّعال 

عبدالبهاء بر اهميّت تربيت کودکان تأکيد مى کنند و  ،)۶۷۰ (نفره از زنان در يزد

اليوم احبّاى الهى را فرض و واجب است که اطفال را به قرائت و ”فرمايند،  مى

که روز بروز در جميع مراتب ترقى کتابت و تعليم و دانش و آداب تربيت نمايند تا آن

: کنند عبدالبهاء به نقش مهم مادران در تربيت کودکانشان اشاره مى سپس .“کنند

س اخالق و آداب فرزند، پس اى مادران مهربان اين را مادر اّول مربّى است و مؤسّ ”

بدانيد که در نزد يزدان اعظم پرستش و عبادت تربيت کودکان است به آداب کمال 

  . “نيّت و ثوابى اعظم از اين تصّور نتوان نمودانسا
   

  هايى مختلط از مردان و زنان  گروه الواح خطاب به

ان ساکن يک بهائيهاى خانوادگى مختلط و يا   الواح خطاب به گروهاى از دسته

هاى مختلط  بسيارى از الواح خطاب به گروه .يافته است  صدور مىشهر يا يک ده

 نيز تبار  زردشتىان بهائي و ى ماهيّت مکاتبه بين عبدالبهاء حاوى اطالعاتى درباره

ه هايى است که حضور عبدالبهاء فرستاد پاسخ نامهدر بسيارى از اين الواح  .باشد مى

 به  توسط زائرين از حيفانيز بسيارى ۱۰۶.دهگردي و يا توسط زائرين درخواست ۱۰۵هشد

 عبدالبهاء در اين الواح بطور مکّرر از مختصر بودن ۱۰۷. آورده شده استايران و يا هند
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 معذرت خواهى ۱۰۸اند براى هر يک جداگانه پاسخ بنويسند لوح و يا از اينکه نتوانسته

 بوده که به مخاطبين آن است که هدفشان ناز خواندن اين الواح روش. کنند مى

 ياد  و در مزار باب و مزار بهاءاهللندآنها برايشان عزيزاطمينان دهند بيادشان هستند و 

 ۱۱۰.باشد ان مرحوم مىبهائيبه نام اين گونه الواح گروهى تعداد زيادى از  ۱۰۹.شوند مى
 هاى زنان و مردان متوفى را در بر دارد و در بعضى از اين الواح، ى اين الواح نام همه

هاى اشخاص مرحوم را در متن لوح جاى مى دهند و  عبدالبهاء با ظرافت نام

) ۴۶۵(توضيحاتى کوتاه و شاعرانه راجع به آن مرحومين را اضافه مى کنند، مثال ً 

 جمشيد...نوشيروان بهرام شاه به رازت آگاه... سروش زيرک و باهوش بودشهريار”

  . “به عنايتت دلشادگل بانو فوالد ...هرمزديار يار وفادار

يک نمونه آن  .ان خطاب شده استبهائيبعضى از اين الواح به تعداد زيادى از 

 و يى، بمب، کرمان، شيراز نفر در يزد۵۰ است که خطاب به بيش از ۲۷ى  لوح شماره

ساکن يزد هستند، از جمله خرمن  زن است که همگى ۱۱باشد که شامل  پونه مى

 . گرويدبهائىشود اولين زن زردشتى است که در يزد به ديانت  هرمزديار که گفته مى
گويند که هنگامى که از سفرشان به غرب باز گشتند   مىدر اين لوح، عبدالبهاء

زيارت آمده بودند  که براى تبار  زردشتىان بهائيبا بعضى از ) ۱۹۱۳احتماًال در سال(

 .اند هاى مخاطبين، اين لوح را نوشته مالقات کردند و بالفاصله بعد از خواندن نام
و  شده بهائىالذکر تازه   زردشتيانى که در شهرهاى فوق بهممکن استاين نامه 

   . خطاب باشدده بودگردي تقديم عبدالبهاء نامشان

الواح به ميراث زردشتى دريافت کنندگان اشاره  در بسيارى از اين عبدالبهاء

نصايح و ”، مخاطب را بخاطر عمل کردن به )۱۶(در يکى از اين الواح . کنند مى

 دهد پيروى آنها از بهاءاهلل کنند که نشان مى تحسين مى“ وصاياى حضرت زردشت

در  .ى آن عقايد استشان نيست، بلکه ادامه طبيع بهيچوجه تخطى از عقايد زردشتى

فرمايند که خداوند در اين عصر  مى) ۳۱ (لوحى خطاب به گروه مختلطى در يزد

اش موهبت جمال ابهاست و اين گوهر  تاجى بر سر فارسيان نهاده که گوهر درخشنده”

ى زردشتى ايران در  جامعه .“گران قيمت درخشندگيش در قرون و اعصار تا ابد االٓباد

اى محروم و تحت ظلم و ستم بود  ن نوزدهم و سال هاى اول قرن بيستم جامعهطول قر
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آميز و   براى دريافت کنندگان فوق العاده تشويقبدون ترديدو چنين تحسين و تمجيدى 

فرمايند که  به مخاطبين مى) ۷۶(عبدالبهاء در لوح ديگرى  .توان بخش بوده است

و در “ ا شما را برانگيخت و اختيار نموداز ميان جميع بشر خد”بايد شاکر باشند که 

 مخاطبين نياکاندر اشاره به ) ۹۶ (لوح ديگرى خطاب به يک گروه مختلط در قزوين

ها ناله و فغان  شب که نياکان پيشينيان آرزوى يک آن از اين زمان داشتند”فرمايند  مى

د اين افسر بخشش بر سر کردن اى اين فضل موفور مىنمودند و با چشم اشکبار تمنّ 

ى آنها  شما نهاده شد و اين تابش آفتاب حقيقت پرتوش بر شما زد چون شماها سالله

در لوحى خطاب به ۱۱۱.“الحقيقه آرزوى آنها حصول يافت هستيد و يادگار نياکان فى

پيروى ”فرمايند  عبدالبهاء مى ،)۱۲۹(گروهى ساکن ده مريم آباد در نزديکى يزد 

در همين لوح  .“د و نام پيشينيان بلکه پيشدادايان را دوباره زنده نموديدنياکان نمودي

به نزديکى ”فرمايند که   به بهاءاهلل را گسترش مى دهند و مىايشاناهميّت ايمان 

خواهيد ديد که ديلم و تاجيک بلکه امريک و افريک را آفتاب خاور ايران روشن 

ود حاصل گردد پس خوشا بحال شما نمايد و آنچه کام دل و آرام جان پيشينيان ب

آوريم که اين  وقتى بخاطر مى. “فارسيان که پايانى چنين درخشنده و تابان داشتيد

بيانات به روستاييان ايرانى در اوايل قرن بيستم خطاب شده است، شگفتگى 

  .شود چندان مى اظهارات عبدالبهاء دو
 ، عبدالبهاء)۱۶۴ (يى و بمب ساکن يزدتبار  زردشتىان بهائيدر لوحى خطاب به 

 در موارد متعدد، مورد ستايش واقع شده بهائى  زردشت در آثار دارند که تأکيد مى

زردشت به نهايت ستايش مذکور زيرا آن ذات فرخنده از مظاهر حضرت ”: است

عاليم و وصاياى آن بزرگوار ه بوده و سبب هدايت ملت عظيمه گرديد و هر کس تاحديّ 

را مطالعه نمايد واضح شود که آن تعاليم آسمانى است و آن نصايح کالم شخص 

مقام عالى آن بزرگوار در اين ظهور واضح و ” :کنند در پايان لوح اضافه مى .“ربّانى

 را از مقام زردشت در تبار  زردشتىان بهائياين ترتيب عبدالبهاء ه ب .“آشکار گرديد

اين  ان مسلمان تبار و کليمى تبارى که شايدبهائيسازند و نيز   مطمئن مىبهائى عقايد

 که آنها بايد بپذيرند که زردشت يک پيامبر سازند آگاه مىکردند  لوح را مطالعه مى

ساير پيامبران مانند ابراهيم، موسى، عيسى، محّمد، باب و مانند  ىالهى و مقام
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   .دارد بهاءاهلل

  رفتهزردشتيانکه بر ى يها بر مشکالت و رنج عبدالبهاء ،)۲۶۱(در لوحى ديگر 

هزار سال است به حسرت ايّام گذرانديد و در نهايت حزن و ”نويسند   مىنموده وتأکيد

کدورت زندگانى کرديد و تحّمل مشقات و زحمات بى پايان نموديد و اذيّت و ظلم و 

حال ” : مى دهند و شادى مخاطبينشان را با اين بيانات تسلىسپس. “جفا ديديد

 سرمدى از مطلع ايران کوکب عّزت ابدى از افق فارسيان طلوع نمود و اختران سعادت

ت کبرى بدل به عّزت عظمى گردد و آن خوارى و غمگسارى مبّدل درخشيد تا آن ذلّ 

اين تصوير که ايران جهان را نورانى خواهد کرد در لوح  .“بزرگوارى شودبه علويّت و 

 تبار  زردشتىان بهائيفرمايند که  نيز آمده است که در آن عبدالبهاء مى) ۵۲۲(ديگرى 

کوکب پارسى و آفتاب عّزت جاودانى و درخشنده ” : بايد مسرور باشند زيرادر يزد

   .“طلوع نمود و چراغ نياکان دوباره بر افروختى صبحگاهى ايران باز  ستاره

با فرمايند که  مى عبدالبهاء)۵۲۶(در لوحى خطاب به گروهى در مهدى آباد 

 ، در حالىاند يافته  مقامى بسيار افتخارآميز در جامعه ، بعنوان پيامبرشناخت بهاءاهلل

 بخشش خداوند گشتند و شما محرم راز حضرت دانايان خودپسند محروم از”که 

پروردگار شديد ببينيد چگونه صدرنشينان از شّدت غفلت به صّف نعال افتادند و 

عبدالبهاء در لوح ديگرى خطاب به . “ساکنان صّف نعال بر صدر جالل نشستند

 زردشتيان را کنند که مخاطبين لوح ساير اظهار اميدوارى مى) ۵۴۶ (يىگروهى در بمب

ى پارسيان راه به آستان يابند و ايرانيان در  تا همه” راهنمايى کنند بهائىبه ديانت 

   .“انجمن جهان مانند شمع بر افروزند

  

  گيرى نتيجه

  

 خطاب به زنان تنّوع آنهاست،  و عبدالبهاءترين ويژگى الواح بهاءاهلل جالب

تعداد زيادى از الواحى که خطاب به زنان بطور فردى است  .ظر محتوابخصوص از ن

مخاطبين را بهاءاهلل يا عبدالبهاء   که در آنهاهاى کوتاه شخصى است اساسًا نامه

در مزار  ايشان  آنکهعبدالبهاءدر مورد  و يا ،آنها را بياد دارنددهند که  اطمينان مى
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 ىتعداد زيادى از الواحى که مضمون .اند  باب و مزار بهاءاهلل برايشان دعا خوانده

ى زن مخاطب  بخش در فوت اعضاى خانواده ىتر دارد شامل عباراتى تسلّ  شخصى

تواند منابع مفيدى براى  ها مى اين الواح با توّجه به مضمون شخصى آن. باشد مى

  .باشد  ايران و هندبهائىال اولين زنان وحا شرح پژوهندگان در

 بخاطر مخاطبين را که ، خطاب به زنان بطور فردىى است الواح ديگرى دسته

بى آنکه تحت تأثير  (بهائىگرويدنشان در جوانى و يا در پيرى بطور مستقل به ديانت 

مورد تحسين و )  به دين جديد گرويده باشند و يا اعضاى ديگر خانواده شوهرشان

 استتبار   خطاب به زنان زردشتىتعداد زيادى از اين الواح  .دهند تمجيد قرار مى

اند و نيز الواحى مشابه آنها هست که خطاب به همسر   گرويدهبهائىکه به ديانت 

. ، است، و مادرشان، شهنشاه بيگم، خواهرش، آقاشاهزادهاصدق، ضياءالحاجيه ابن

 بهائى و مستقل از بستگان ذکورشان، به ديانت ب شيعهاين بانوان همگى از مذه

 همگى در هاى سمندر و نبيل ابن نبيل ى خانواده زنان برجسته .ايمان آوردند

.  در صف پيروان باب در آمده بودند۱۸۴۰ى  هايى متولد شدند که در دهه خانواده

  به بهاءاهلل۱۸۷۰ى   و اوايل دهه۱۸۶۰ى  واخر دههاين خانواده ها متعاقبًا بين ا

الواحى که به آنها خطاب شده است غالبًا  .ايمان آوردند“ من يظهره اهلل”بعنوان 

ها از مقام  شان و شناخت آناي بهائى-شامل تحسين آنها بخاطر ميراث طوالنى بابى

  .باشد بهاءاهلل مى

اصدق و بخصوص الواح  هاى مهم الواح خطاب به زنان خاندان ابن ر ويژگىاز ديگ

، ستايش دسته جمعى  و فرهادى، نبيلىهاى سمندرى خطاب به زنان خانواده

 . و خلوص ايمانشان استبهائىى  هاى آنها بخاطر خدماتشان به جامعه خانواده
بًال اشاره شد، اين ستايش اغلب با اين انتظار همراه است که اين زنان همانطور که ق

حقيقتى  .گيرندسرمشق آنان ى کنند و از هاى خود تأسّ  به اجدادشان و بزرگان خانواده

که غالبًا ناديده گرفته شده است اين است که بطور کلى زنان بودند که خانواده را 

نواده در غياب شوهران، پدران و پسرانشان ى خا هحفظ مى کردند و به زندگى روزمرّ 

اين . سر و سامان مى دادند) و اغلب تحت شرايط مالى و اجتماعى بسيار دشوار(

 که شوهرانشان در سراسر  و طرازيه فرهادىحقيقت بخصوص در مورد ضياءالحاجيه
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در  .کند کردند صدق مى  بسيار سفر مىبهائىديانت ايران و خارج از ايران براى ترويج 

بعضى از الواحى که در اينجا مورد مطالعه قرار گرفته، به مشکالتى که اين زنان 

رسد تمايل به همدردى با اين زنان  کردند اشاره شده است و به نظر مى تحّمل مى

  .  بوده است و عبدالبهاء بهاءاهللسوى اين الواح از صدورهاى  يکى از انگيزه

 است که حتى بهائىى  اکثر اين الواح خطاب به زنان برجسته و صاحب نفوذ جامعه

 تعداد اگر چه.  نيز صاحب نام بوده اندبهائىچند مورد در خارج از جامعه  يا در يک

ى دان مهمّ رسد به عنوان فرد، نقش چن  خطاب به زنانى است که به نظر مىنيزکمى 

مکاتبه در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم  .اند نداشته بهائىى  در پيشرفت جامعه

توانستند از آن طريق با زنان پيرو   مى و عبدالبهاءکه بهاءاهللبود اى  ترين وسيله مستقيم

چنين الواحى بهترين مآخذ ما براى بنابراين . ند تماس داشته باشخود در ايران و هند

 بهائىى   در جامعهبهائى نقش زنانمورد  دربهاءاهلل و عبدالبهاء بردن به نظريات  پى

رسد که   که در اينجا مورد مطالعه قرار گرفت چنين به نظر مىىاز الواح .باشد مىشرق 

ى  دعوت ديگر زنان خانوادهت در ايمان و کوشش در بو خود را به ثان زنبهاءاهلل پيرو

در ضمن، بهاءاهلل زنان . اند کرده تشويق مى بهائىى محلى به ديانت  خود و جامعه

و ساير بيانات ايشان  کتاب اقدس که در بهائى را به پيروى مطلق از احکام بهائى

 .اند کرده، تشويق مى)هاى اخالقى بخصوص در مورد عفت و عصمت و ارزش(آمده 
کنند، و بطور  عبدالبهاء در الواح خود خطاب به زنان، بر تمام اين نکات تأکيد مى

ى اصلى يعنى تبليغ سيستماتيک و   که در دو زمينهنمايند  مکّرر نيز زنان را تشويق مى

در هر سه قسمت اين  .ى دين جديد و آموزش دختران فعاليّت کنند سازمان يافته

، الواح بهائى-ى بابى ى برجسته به زنان سه خانوادهيعنى الواح خطاب (پژوهش 

ى دينى غير   پيشينهاز که ىخطاب به زنان دو شهرستان و الواح خطاب به زنان

از عبدالبهاء موجود در اين دو زمينه ، الواحى )اند  ايمان يافتهبهائىى به دين مسلمان

 هايى براى ن، کالس، در سراسر ايرا۱۹۲۱تا زمان وفات عبدالبهاء در نوامبر  .است
اين امر موجب .  بودتأسيس شده و يا در حال تأسيس زن بهائىغين  مبلّ منّظمآموزش 

کرده و  لى کوچکى از مردان و زنان تحصي طبقهاز انحصار  بهائىشد که تبليغ دين 

، يهودى و زردشتى و يا اخالف آنها شجاعى که اکثرًا از بين علماى دينى شيعى
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 در کتاب همانطور که موژان مؤمن .ى اعضاى جامعه تعميم يابد به همهدرآيد و  بودند

 در سراسر بهائىى  ، تعداد زيادى مدارس دخترانه۱۹۲۱دهد تا سال  حاضر نشان مى

 ۱۸۷۰ى  از دهه . شده بودتأسيسايران، و در خيلى موارد به ابتکار زنان جامعه، 

بر . شان صريحا ً بر اهميّت تعليم و تربيت دختران تأکيد کرده بودند تبهاءاهلل در بيانا

کردند زنان خانواده حّداقل   سعى مىبهائى -هاى بابى  بسيارى از خانوادهآن اساس

 شدن رسمى .بياموزندزبان فارسى با سواد باشند، و اگر امکان بود عربى نيز  در

 اى است ى خود در واقع پديده ان جهت آموزش دختران در جامعهبهائيهاى  کوشش

بايستى، الاقل تا ّحدى، بر اثر  مىاين امر را . در ايران آغاز شد از دوران عبدالبهاء که

ابتدا  دانست که در آنها عبدالبهاء بهائى  الواح خطاب به زنان و مردانتعداد فراوان

و سپس نمودند  يافته تشويق مى روشى سازمان بادختران به تعليم و تربيت  را مخاطبين

ى آن مدارس به نحوى   مدارس دخترانه و ادارهتأسيس را بخاطر تالش در آنان

  .دادند آميز مورد تحسين و تمجيد قرار مى موفقيت

اين است يکى   در ايران و هندبهائىى اولين زنان   دربارهپژوهشهاى آتىهاى  از روش

 است، مورد تجزيه و تحليل قرار شده  الواحى که به زنان يک محل خطابىکه تمام

 مى توان مثالً  .شوند با الواح خطاب به زنان در شهرها و روستاهاى ديگر مقايسه گرفته

  مقاله را که در اينهاى سمندر و نبيل ابن نبيل بررسى الواح خطاب به زنان خانواده

 قزوين بهائىى زنان  طاب به همهارائه شد به آسانى گسترش داد تا شامل الواح خ

 با مثًال الواح خطاب به زنان  قزوينبهائىى الواح خطاب به زنان  با مقايسه .شود

اى در مورد  حقايق تازهبريم که شايد بتواند  پى روندهايى  احتمال دارد به، يزدبهائى

 چنين مبحثى. آشکار سازد  در آن شهر يا روستائىبهاى  نقش زنان در پيشرفت جامعه

ى الواح خطاب  مقايسه . ناديده گرفته شده استبهائىتا بحال در تاريخ هاى محلى 

 ساکن بهائى با مثًال الواح خطاب به زنان  يکى از دهات مازندرانبهائىبه زنان 

 روستايى و شهرى بهائىى متفاوت زندگى زنان  بدون شک نمايانگر واقعيت هاتهران

ى الواح  مقايسه هاى باارزش، از ديگر پروژه .در ايران در اواخر قرن نوزدهم خواهد بود

 که در اينجا مورد بحث قرار گرفته است با الواح تبار  زردشتى بهائىخطاب به زنان 

با (ترى از زنان  بزرگى گروه هاى  مطالعه .باشد  کليمى تبار مىبهائىخطاب به زنان 
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ى خود موجب  به نوبه) ى دينى، محل سکونت و يا خاندان  برحسب پيشينهبندى گروه

که در جوامع  ترى در مورد خدمات فردى آن زنانى خواهد بود  تجزيه و تحليل صحيح

    .اند  ايران و هند تا کنون توّجه بيشترى را به خود جلب کردهبهائى

 
 ها  نوشت پى

  

 به خاطر اظهار  و فريدون وهمن، موژان مؤمنStephen Lambden ،Todd Lawsonاز   ۱

 .نويس اين فصل بسيار سپاسگزارمى پيش شان درباره نظرهاى ارزنده

رسد که در حال حاضر محققين از توّجه به شرح زندگى  به نظر مى. ۱۹۶۹مثًال ارباب   ۲

تر تکامل نقش زنان در   منصرف شده و بجاى آن به روندهاى وسيعبهائىفردى زنان 

  .Momen 2005اند، مثال ً  ن روى آورده ايرابهائىى  جامعه

دختر عمه و زن (ى مريم خانم  جاى تعّجب است که هيچگونه بررسى مفّصلى درباره  ۳

  .وجود ندارد) خواهر بهاءاهلل(ره خانم و سا) برادر بهاءاهلل

-Amanat 1989: 295-331; Maneck 1989; Milani 1992: 77 و ۱۹۹۹مثًال افنان   ۴

99; Mottahedeh 1998; Momen 2003; Banani 2004.    

 ;Afary 1996: 197-99; Cole 1998: 180-81. : ، نک“طايره”مثًال عصمت خانم،   ۵

Momen 2005: 353.   

 هايى که از سوى بهاءاهلل ان براى نامهبهائيلفظى است که ) الواح: جمع(“ لوح ”اصطالح  ۶

عبدالبهاء معموًال .  صادر شده  بکار مى برندبهائىهاى   براى افراد يا جمعيتو عبدالبهاء

هاى  مًا در مورد نامهان عموبهائيبرند، ولى  را براى مکاتبات خود بکار مى“ نامه”ى  کلمه

استفاده ) مکاتيب: جمع(“ مکتوب”ى  ى لوح يا کلمه عبدالبهاء به احترام از کلمه

  . کنند مى

رسد که بتوان از مطالعه و تحقيق  ظاهرًا مشکل بنظر مى Momen 2005: 346.: نک  ۷

  فراتر رفت، ولى يکى از طرق اين تحقيق آن استبهائىى جامعه  ى زنان برجسته درباره

 را مورد مطالعه قرار دهيم، زيرا اين الواح خطاب به زنان  و عبدالبهاءکه الواح بهاءاهلل

  . باشد ى طبقات و قشرهاى جامعه مى  از همهبهائى

: ۲۰۰۵ بهاءاهلل و عبدالبهاء.  دريافت کرد، نک لوح از بهاءاهلل۴۵اصدق حد اقل  ابن  ۸
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  .۲۲۳-۸۶:  لوح نيز از عبدالبهاء دريافت کرد، همانجا۸۳ حد اقل ۴۵-۳۰۳

، ۳۸-۳۲۹: ۲۰۰۵  و عبدالبهاءبهاءاهلل.: ى مالصادق نک براى اطالعات بيشتر درباره  ۹

 ۴۱۸-۳۷۴: ۱۹۷۳، سليمانى ۲۹-۱۲۳: ۲۰۰۱ ، افنان ۸۵: ۲۰۰۲عبدالبهاء 

براى دو لوح از .  .Amanat 1989: 136-38, 260-64, 286-89; Balyuzi 1985: 723و

عدد از الواح ۱۴براى . ۳-۴: ۲۰۰۵بهاءاهلل و عبدالبهاء . الواح باب به مّال صادق نک

 .۵-۳۱: همانجا. بهاءاهلل خطاب به مال صادق نک

.:  نکبهائى و ايمان آوردنش به ديانت ى حکيم مسيح براى اطالعات بيشتر درباره  ۱۰

  .۳۳-۳۲: ۲۰۰۴ثابتى 

، سمندر  ۹۳-۴۶۵: ۱۹۷۴ يىعال.: اصدق نک ى ابن براى اطالعات بيشتر درباره  ۱۱

 . .Balyuzi 1985: 171-76 و ۵۳-۳۳۹ :۲۰۰۵  و عبدالبهاء، بهاءاهلل۱۶۳-۷۱: ۱۹۷۵

 :De Vries 2002.:  در هلند، نکاصدق به الهه ات بيشتر در مورد سفر ابنبراى اطالع

106-108, 111, 118-119, 132.  

اصدق از  زنان ديگر فاميل ابن. دادند“ بديعه”، لقب افتخارى  به آقاشاهزادهبهاءاهلل  ۱۲

 ۴ لوح از بهاءاهلل و ۵مادرش، جناب بى بى، .  لوح دريافت کردندبهاءاهلل و عبدالبهاء

. ۹۰-۲۸۷ و ۳۵-۳۷: ۲۰۰۵بهاءاهلل و عبدالبهاء . نکلوح از عبدالبهاء دريافت کرد، 

 لوح از عبدالبهاء ۷يکى از دختران جناب بى بى، صمديه، نيز يک لوح از بهاءاهلل و 

زن دوم مال صادق، فاطمه خانم معروف . ۲۹۰-۹۳ و ۴۲: همانجا. دريافت کرد، نک

 خانم، نيز از بهاءاهلل اصدق، شمس جهان ، و دخترش، خواهر ناتنى ابن“هدهد خانم”به 

  . ۱۳-۳۱۱ و ۳۷-۳۹: همانجا. و عبدالبهاء الواحى دريافت کردند، نک

. نک دريافت کرد،  لوح از بهاءاهلل۸حد اقل ) ۱۸۹۲متوفى در سال (انتظام السلطنه   ۱۳

س پليس ييوى اندکى قبل از فوتش به سمت ر. ۲۱۲- ۱۶: ۲۰۰۵ بهاءاهلل و عبدالبهاء

پدرش ميرزا موسى و برادر بزرگترش ميرزا عيسى هر دو در زمان .  منصوب شدتهران

ى باب  ى محاکمه ميرزا موسى در جلسه.  تهران منصوب شدند به وزارتناصرالدين شاه

  .  حضور داشت۱۸۴۸ه يي در ژودر تبريز

منشى الممالک ”منشى خصوصى فتحعلى شاه و ) ۱۷۹۷-۱۸۷۳ (ضياءالسلطنه  ۱۴

.: يشتر نکبراى اطالعات ب. او شاعرى ماهر و خوشنويسى توانا بود. پدرش بود“ اندرونى

-۲۶: ۱۹۷۰ ، انصارى ۲۴۸-۴۹ و ۱۹۵، ۱۹۲، ۱۷۵ ، ۳۴۳۱: ۱۹۹۷عضدالدوله 
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ميرزا مسعود انصارى . ۱۱۵۸ و ۱۰۱۳-۱۰۱۱، ۹۸۶صص : ۲۰۰۱ و خاورى ۲۲

او در . اولين مأمور دولتى ايران بود که به زبان فرانسه تسلّط يافت) ۱۸۴۸متوفى در سال (

 و ۲۶۲۵ و ۱۵۱۲: ۱۹۷۰انصارى : نک.  با ضياءالسلطنه ازدواج کرد۱۸۳۵سال 

   ۷۵-۷۸: ۱۹۶۸بامداد 

آورده و مردان خانواده   ايمان بهائىهايى نيز وجود داشت که زنان آن به ديانت  خانواده  ۱۵

  .Momen 2005: 364. نک.  نبودندبهائى

ز بازگشت به ايران کند که بعد ا  نقل مىهييى ارشد لقا ، نوه)خليلى قزوينى(پروين نامدار   ۱۶

 رسيدند، ايشان کرد که هنگامى که او و خواهرانش به حضور عبدالبهاء  تعريف مىهويّه

  .“ه مشّرف شدييلقا”فرمودند 

 اخيرا ً به هاى او به عبدالبهاء  و يکى از نامههاى آقا شاهزاده به بهاءاهلل دو عدد از نامه  ۱۷

براى نامه هاى پر . ۴۵۷-۵۹: ۲۰۰۵بهاءاهلل و عبدالبهاء . نکچاپ رسيده است، 

-۵۷: همانجا.  به همسرش، مادر زنش، خواهر زنش و دخترانش نکمحبت ابن اصدق

 بجاى ى ابن اصدق  اصدق شرح خواندنى مختصرى از زيارت خانوادهروحا. ۴۲۶

  . ۱۹۸۷گذاشته است، اصدق 

   .Brookshaw 2004. ى اين الواح نک ترى درباره براى بحث جامع  ۱۸

 رسيد بهاءاهلل يک لوح  در بغداد به حضور بهاءاهلل هنگامى که ابن اصدق۱۸۶۰در سال   ۱۹

  . ۴۵: ۲۰۰۵ اهلل و عبدالبهاءبهاء. نک. براى آن پسر ده ساله نوشتند

کنند به اينکه مخاطب خواهر و يا دختر يک   اشاره مىدر شمارى از اين الواح، بهاءاهلل  ۲۰

  .۲۲۲: ۲۰۰۵ بهاءاهلل و عبدالبهاء. نک.  استبهائىزن 

 الواح بيشترى از آنچه که يد نمايانگر آن باشد که ضياءالحاجيه شااين بيان عبدالبهاء  ۲۱

  . دريافت کرده باشدباقى مانده از بهاءاهلل

ى  هايى است که مالک آن زن بوده و در نقشه  از معدود خانهى شهنشاه بيگم خانه  ۲۲

  . نشان داده شده است)  کشيده شد۱۸۹٢که سال  (الدوله از تهران نجم

 ارائه  را به شاه و رجال تهرانعبدالبهاءى  ى سياسيه رساله، ۱۸۹۰ى   در دههابن اصدق  ۲۳

   . ۳۴۸: ۲۰۰۵ و عبدالبهاء بهاءاهلل. نک. داد

براى خود و دخترانش با ) گذرنامه(، براى دريافت تذکره ۱۹۱۳حاجيه در سال ضياء ال  ۲۴

  . ، تماس گرفتاش، مشاور الممالک پسردايى
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بهاءاهلل و . ، نکهيي در لوحى خطاب به لقاى بيانى مشابه از بهاءاهلل براى مالحظه  ۲۵

   ٢٢۱: ۲۰۰۵ عبدالبهاء

 خانم، که به شمس جهان:  بودند عبارتند ازبهائىزنان ديگرخاندان قاجار که بابى و يا   ۲۶

معروف بود، دختر محمد رضا ميرزا، سيزدهمين پسر فتحعلى شاه و بدرجهان “ فتنه”لقب 

  بابى طاهره در کرمانشاهى  هخانم، چهل و هشتمين دختر فتحعلى شاه که از طريق شاعر

 Cole.: ى شمس جهان خانم نک براى اطالعات بيشتر درباره. به باب ايمان آورد

 .٢۸: ۱۹۹۹افنان . ى بدرجهان خانم، نک  براى اطالعات بيشتر درباره70-169 :1998

 را قدغن فرمودند و تعداد زنان را به دو زن  صيغهبايد به اين نکته توجه کرد که بهاءاهلل  ۲۷

 الزامى بهائىى   براى جامعهکه عبدالبهاء(محدود کردند در حاليکه تک همسرى را 

.: نک. بهاءاهلل نيز حق برابر طالق دادن را به زنان دادند. کردند شديدا ً تشويق مى) کردند

Momen 2005: 347-48.   

 Momen.:  زن نکبهائىحث مشابهى در مورد کالس هاى درس تبليغ و مبلّغين براى ب  ۲۸

2005: 363.   

  . ۱۹۹۸سمندرى .: ى الواح خطاب به اين خاندان نک براى بحث کلّى درباره  ۲۹

 و  ۶۸-۹۲: ٢۰۰٢سمندرى خوشبين .:  نکى شيخ سمندر براى اطالعات بيشتر درباره  ۳۰

Balyuzi 1985: 191-215 .سمندرى .:  نکبراى اطالعات بيشتر در مورد نبيل ابن نبيل

  .Balyuzi 1980: 387-402و ۲۹  - ۸۶: ٢۰۰٢خوشبين 

هوالنادى ”: ۱۱۹و ب “ هوالناطق من ملکوت البيان”: ۹۶هاى عربى مانند ب  عنوان  ۳۱

اکثر الواح . “م خداوند يکتابنا”: ۱۱۸ و ب ۹۷ب : هاى فارسى و عنوان“ امام الوجوه

  .شود آغاز مى“ هواهلل” با عنوان عربى عبدالبهاء

 يک  بود که تحت هدايت و رهبرى بهاءاهلل۱۸۷۰ى   و اوايل دهه۱۸۶۰ى  در اواخر دهه  ۳۲

ّحمل  مت۱۸۵۰ى  ى بابى، که در اواخر دهه  از بقاياى جامعهبهائىى مشّخص  جامعه

  . تلفات شديدى شده بود، به وجود آمد

ى  ان قديمى و برجستهبهائي، يکى از در لوحى مشابه خطاب به همسر حاج ابراهيم خليل  ۳۳

ده رجال و ابطال عالم اليوم از حق غافل مشاه”کنند به اينکه   اشاره مى، بهاءاهللقزوين

چه بسيار از علما و عرفا فائز نشدند و چه بسيار از ورقات آواز سدره را ”و “ مى شوند

خلق ايران ”فرمايند  در لوح ديگرى به همين خانم، بهاءاهلل مى. “شنيدند و به او پيوستند
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در پايان اين لوح، بهاءاهلل اين زن و . “به موهوم مقبل و متمّسک”و “ اکثرى از حق محروم

اين الواح منتشر . دهند  را بخاطر ايمانشان مورد تحسين و تمجيد قرار مىبهائىان ساير زن

  . نشده است و در آرشيو خانوادگى ابراهيم خليلى موجود است

 که به ۱۸۷۷ زندانى بودند و پس از آن نيز تا سال  در عکا۱۸۷۰ تا ۱۸۶۸ از بهاءاهلل  ۳۴

ز شهر عکا بنام مزرعه نقل مکان کردند، در درون حصار شهر محبوس اى بيرون ا خانه

 نوشته شده ۱۸۷۰ و ۱۸۶۸هاى  بايستى زمانى بين سال بنابراين، اين لوح مى. بودند

  . باشد

 در لوح مشابهى خطاب به نصرت، دختر حاج عبدالکريم قزوينى و همسر عبدالبهاء  ۳۵

ابراهيم خليل، پدر و مادر او را مورد ستايش قرارداده مى حاجى اسمعيل، پسر حاجى 

است و به او دستور مى دهند که به “ ى عليا نيز کنيز عزيز در عتبه”فرمايند که نصرت 

اين لوح منتشر نشده است و در آرشيو خانوادگى ابراهيم . خدمت اماء رحمان پردازد

  . خليلى موجود است

هاى  او در بين سال.  دختر صاحب خانم و آقا مهدى فرهادى بودمعصومه فرهادى  ۳۶

. ۵۸-۶۰: ۲۰۰٢سمندرى خوشبين .: نک.  رفت براى زيارت به حيفا۱۸۹۹-۱۹۰۰

 که در تهران بود  بنام حاج اسداهلل فرهادىصاحب خانم دختر يکى از اولين بابيان قزوين

بابى و سپس پيرو ۱۸۴۰ى  صاحب خانم در دهه. به اتّهام قتل عموى طاهره شهيد شد

اى طوالنى به زبان عربى به  پس از وفات صاحب خانم، بهاءاهلل زيارتنامه.  شدبهاءاهلل

تر صاحب خواهر کوچک. ۷۸-۸۱: ۲۰۰٢سمندرى خوشبين .: افتخار او نوشتند، نک

خانم، خاتون جان خانم، به طاهره براى فرار کردن از حبس خانگى در قزوين و انتقال 

خاتون جان خانم مفتخر به دريافت . ى او به منزل بهاءاهلل در تهران کمک کرد مخفيانه

  .   مراجعه شود۷۹. از طرف بهاءاهلل شد، به همانجا ص“ لوح بهاء”

   Smith 2000: 114-15. : نکبهائى ديانت در مورد مفهوم عهد و ميثاق در  ۳۷

را به  کتاب اقدساند که مادر معصومه، صاحب خانم، به زبان عربى مسلّط بود و  گفته  ۳۸

صاحب خانم احتماال ً . ۷۹: ٢۰۰٢سمندرى خوشبين .: نک. خط خود استنساخ کرد

  . داده است دختران خود را در زبان عربى آموزش مى

، شرح زيارت پسر وى، حاج  در لوح مشابهى به همسر حاج ابراهيم خليلبدالبهاءع  ۳۹

کنند که بخاطر داشتن چنين پسرى شکرگزار  اسمعيل، را توصيف کرده به او توصيه مى
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بب پس شکر کن حضرت غيب قيّوم را که به چنين پسرى موّفق گشتى که س”باشد، 

اين لوح منتشر نشده است و در آرشيو خانوادگى . “قربت درگاه است و مقّرب بارگاه

  .ابراهيم خليلى موجود است

ى  براى مالحظه. کنند اشاره مى“ خاندان رحمانى”ى او با عنوان   به خانوادهعبدالبهاء  ۴۰

 که در آن عبدالبهاء ۸۷ع ى سمندر است به لوح  لوح مشابهى که شامل تحسين خانواده

 بهائىدر متون . کنند مراجعه شود اشاره مى“ خاندان مبارک”به اين خانواده با عنوان 

. رود  بکار مىعمومًا در مورد اعضاى خاندان باب و يا خاندان بهاءاهلل“ مبارک”صفت 

 باب، مى ستايند و مى عبدالبهاء خاندان سمندرى را بخاطر ايمان به دين جديد از زمان

عبدالبهاء از آن ياران و اماء رحمن در نهايت رضايت و مسّرت است و اميدش ”فرمايند 

و خدمات ...چنان است که آن دودمان در مرور قرون و اعصار در دو جهان بزرگوار باشند

  .“ى عاشقان و عارفان آن خاندان الى االبد ورد زبان اهل عرفان است و غبطه

 منصوب کردند که عبارتند از ميرزا على محمد  چهار نفر را به مقام ايادى امراهللبهاءاهلل  ۴۱

حاجى ”، حاج مال على اکبر شهميرزادى “ابن ابهر”، حاج ميرزا محمد تقى“ابن اصدق”

  .“جناب اديب”لعلماء، و ميرزا محمد حسن اديب ا“ آخوند

رسد که طرازيّه، هنگامى که شوهرش در سفر بوده، شروع به فراگرفتن زبان  به نظر مى  ۴۲

نقل شده .  را از عربى به فارسى ترجمه نموده استعربى کرده و بعضى از الواح بهاءاهلل

هاى عربى  توانسته دعا  بوده که مى در قزوينىبهائکه او در زمان خود يکى از معدود زنان 

  .۱۳۸-۳۹: ٢۰۰٢سمندرى خوشبين.: را بخواند، نک

داد، ولى آن روش قديمى  طرازيّه ابتدا بطور غيررسمى دختران را در خانه خود درس مى  ۴۳

ى   مدرسهتأسيس براى ان ديگر در قزوينبهائيپسنديد و از اينرو به زودى با کمک  را نمى

 ۱۹۰۹عاقبت در سال “ توّکل”ى  ى دخترانه مدرسه.  در شهر اقدام کردبهائىى  دخترانه

 و نيز فصل مدارس ۳۹۳-۹۴ و ۱۳۸-۳۹: ٢۰۰٢سمندرى خوشبين .: نک.  شدتأسيس

  .اين کتاب در  به قلم موژان مؤمنبهائى

 به زبان عربى  به شريفه بيگمشرح چگونگى صدور آن لوح به فارسى است و پيام بهاءاهلل  ۴۴

  .است

  .Balyuzi 1980: 387-402.:  نکبراى شرح اوضاع مربوط به درگذشت نبيل ابن نبيل  ۴۵

اى را   نفرشان در کودکى فوت کردند چنين مسأله۵ ند عبدالبهاء فرز۹اين حقيقت که از   ۴۶
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  .سازد تر مى دردناک

  . به حضورعبدالبهاء رسيد در حيفا۱۸۹۹-۱۹۰۰هاى   در بين سالشريفه بيگم  ۴۷

   .Momen 1991.:  ، نک عشق آبادبهائىى  ى جامعه براى اطالعات بيشتر درباره  ۴۸

  . وجود دارد خطاب به ساذجيّه، از عبدالبهاء۷۵لوح ديگرى، ع   ۴۹

 غرب ايران به اين سايت اينترنتى مراجعه بهائىى  ى جامعه براى تاريخچه  ۵۰

اى از  ى دستهبرا  http//www.northill.demon.co.uk/relstud/kirmnshh.htm:شود

- ۶۰:  ٢۰۰۴ثابتى .:  نکان کليمى تبار همدانبهائي خطاب به  و عبدالبهاءالواح بهاءاهلل

۶۶   

ى حضرت  همدان، احبّاى الهى سالله” (ان کليمى همدانبهائيبراى لوحى خطاب به   ۵۱

 به در پايان اين لوح، عبدالبهاء. ٢٢: ٢۰۰۴ اق خاورىاشر.: نک) “خليل جليل

ان کليمى بهائيى  براى پژوهشى درباره. کنند اشاره مى“ احبّاى کليمى”مخاطبين به عنوان 

  .٢۰۰۴ثابتى .: تبار همدان نک

 و مادر نورالدين ممتازىسارا خانم، : زنان زائر عبارت بودند از۳۳۸ -۳۹همانجا صص   ۵۲

 کليمى بهائى، زن ، دختر حکيم آقا جانطاووس. چند نفر زن از بستگان حافظ الّصحه

ها  اى سالطاووس خانم که بر.  رفت که براى زيارت به فلسطينتبار ديگرى بود از همدان

 ماند و  براى مدتى در حيفا۱۹۲۰ى  کرد در اواسط دهه در همدان به عنوان قابله کار مى

  .۳۹-۴۰: ٢۰۰۴ثابتى .: نک. کرد م پرستارى مىاز بهيّه خان

 تأسيس  تربيت تهرانبهائىى  ى دخترانه ى جالب آنکه اين مدرسه قبل از مدرسه نکته  ۵۳

.: ، نک در همدانبهائى مدارس تأسيسى  جهت کسب اطالعات بيشتر درباره. شد

 تأسيسن براى  ايرابهائىى  در مورد ابتکارات زنان در جامعه. ۷۹-۸۱: ٢۰۰۴ثابتى 

   .Momen 2005: 359-61.:  مدارس دخترانه در اوايل قرن بيستم نک

ى   در ستايش مدرسهبراى شعرى از ميرزا محمد على شايق. ۱۳۳: ٢۰۰۴ اشراق خاورى  ۵۴

  .ى موهبت به همان صفحه مراجعه شود دخترانه

 ماهى: ناظمين.  و مستوره حقيقى، اشراقيه ذبيحشهال رفعت: مديران: ۳۱۹ .همانجا ص  ۵۵

 موزون، ، شمس الملوکطوبى مظهرى: معلمين.  و ميمنت نامى، ملوک خادماحتياطى

  موزون، بتول، اخترالملوک، قمر انور، عزت وحيد انورکت، شوصدرالملوک موزون

ى  تعداد ديگرى از مديران مدرسه) ۱۲۸- ۲۹. همانجا صص (اشراق خاورى. راضى
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 را  همسر فاضل شيرازى و نوظهور بيگم، طاهره اتحاديهعيمىموهبت از جمله محبوبه ن

 . کند ذکر مى

  .معروف بود“ محفل تبليغ اناث”و “ محفل درس تبليغ نساء”ها به  اين کالس  ۵۶

) احتماال ًطوبى مظاهرى(ز اين مدرسه بنام طوبى در لوحى ديگر خطاب به معلّمى ا  ۵۷

آفرين بر قّوت بازوى تو، چنان ” بگويد خواهند که به خانمى بنام حنا  از او مىعبدالبهاء

 تکبير و تحيّت مى رسانند، و به خانمى بنام طاووس“ کوبيدى که باب رحمت باز گشت

   ۳۵۵-۵۶جا صص همان.: نک

ى همسرش، نوظهور  ات بسيارى دربارهيي که شامل جزبراى شرح حال فاضل شيرازى  ۵۸

  .Falahi-Skuce 2004.: باشد نک ، مىبيگم

ى   با پيشينهبهائى، صدرالملوک اولين زن )۱۹٢۹در حدود سال (ى جالب آنکه  نکته  ۵۹

 به خاک سپرده شد که شايد نشانگر آن باشد که  همدانبهائىه در قبرستان اسالمى بود ک

  .شده بودند  همدان دفن بهائىان کليمى تبار در قبرستان جديد بهائيتا آن موقع فقط 

 به اين سايت  شامل نجف آبادى اصفهان  منطقهبهائىبراى تاريخ مختصر جوامع بابى و   ۶۰

  http://www.northill.demon.co.uk/relstud/isfahan.htm: اينترنتى مراجعه شود

در سال “ ى ترقى نسوان نجف آباد لجنه”ى عکس ده نفر از زنان عضو   براى مالحظه  ۶۱

  .۴۳۰: ٢۰۰۴مدّرس .:  نک۱۹۴۱

 از محل  که عبدالبهاء در ويلمت، نزديک شيکاگوبهائىاين مطلب اشاره است به معبد   ۶۲

  . ديدن کردند۱۹۱٢ساختن آن در ماه مى 

  . بودان انگلستانبهائييکى از اولين  Nora Crossleyاين خانم   ۶۳

احتماال ًخواهر (انم واعظه بيگم خ: زنانى که نامشان در اين لوح آمده است عبارتند از  ۶۴

 خانم، مريم سلطان، ربابه سلطان، خانم کوچک ، گوهر بيگم، منّور)المقّربين  ى زين زاده

  .و همسر آقا محمد حسن مرحوم

  .۳۶۹-۴۰۹مدّرس .:  نکبراى شرح حال شهداى نجف آباد  ۶۵

 و ٢۰۰٢فريدانى .:  ايران نکتبار  ردشتىزان بهائيبراى شرح حال بعضى از اولين   ۶۶

 به فصل دّوم بهائىى گرويدن زردشتيان به ديانت  ، براى بحثى درباره۱۹۹۹سفيدوش 

  .  مراجعه شوداين کتاب به قلم فريدون وهمن

 هاى اواخر حيات  يا در سالبهائىرسد ايمان بسيارى از زردشتيان به ديانت  به نظر مى  ۶۷
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  Maneck 1990.: نک. روى داده است) ۱۸۹۲-۱۹۲۱ ( و يا در دوران عبدالبهاءبهاءاهلل

  . اشاره دارد ياران پارسىها به شماره گذارى الواح در کتاب اين شماره  ۶۸

 ارسال شده به ائرى از حيفا از لوح خود که توسط ز، عبدالبهاء)۱۵۷(در يکى از الواح   ۶۹

  .کنند ياد مى“ ارمغان”عنوان 

  . به چاپ رسيديى در بمب۱۸۸٢در ) کتاب ايقاناز جمله  (بعضى از آثار بهاءاهلل  ۷۰

، مراسم انى که قبًال مسلمان بودند حتى بعد از ايمان آوردن به بهاءاهللبهائيبسيارى از   ۷۱

  . بردند را بکار مى“ حاجى”چنان عنوان  دادند و هم حج اسالمى را نيز انجام مى

بمعناى مرد باسواد و دانشمند و با اطالع از کتب مقدسه بود و بنا “ مّال ”در زمان قاجار   ۷۲

  . رفت براين عنوانى بود که هم توسط مسلمانان و هم توسط غيرمسلمانان بکار مى

  .شود در کمتر از ده لوح ديده مى“ سرور” لوح و ۴۵حد اقل در “ مهتر”عنوان   ۷۳

  . است“ ساير احبّاى الهى اسالم و زردشتى” خطاب به ۴۸ى  لوح شماره  ۷۴

، ۲۹۸، ۲۵۸، ۲۵۶، ۲۴۴، ۲۳۶، ۲۰۸، ۱۷۳، ۱۷۰، ۶۱، ۳۴ى  الواح شماره  ۷۵

۲۹۹ ،۳۳۱ ،۳۸۰ ،۴۰۵ ،۴۱۵ ،۴۴۰ ،۴۴۴ ،۵۱۶ ،۵۶۰ ،۵۷۹ ،۵۹۵، ۵۹۹ ،

  .۷۰۹ و ۶۶۴، ۶۵۷، ۶۵۵

 ايمان بهائى به ديانت ، اولين زن زردشتى که در يزد)خرمن هرمزديار(مثًال جناب خرمن   ۷۶

و ) اسفنديار(، برادرش )دولت، سرور، لعل و مرواريد(، خواهرانش )پرى(آورد که مادرش 

در يزد و دهات اطراف، نقش خرمن .  راهنمايى کردبهائىرا به ديانت ) مهربانو(اش  خاله

مهمى در تبليغ بسيارى از زنان زردشتى ديگر ايفا کرد و در تشکيل جلسات منّظم براى 

ى خواهران هرمزديار  براى اطالعات بيشتر درباره.  کمک کردتبار  زردشتى بهائىزنان 

  .۴۱۰- ۱۲ و ۳۸۸- ۲۰۰۲:۹۲فريدانى .: نک

 .  ۶-۳۹۳: ٢۰۰٢فريدانى .: شد، نک ر برده مىگاهى براى زنان نيز بکا“ استاد”عنوان   ۷۷

، استاد گلچهر مهربان و استاد خداپرست تبار  زردشتى بهائىبراى شرح حال دو زن 

 تدريس )ىى هوشنگ مدرسه ( يزدبهائىى  ى دخترانه خداداد، که هر دو در مدرسه

   .۳۹۹-۴۰۱همانجا .: کردند نک مى

ى عربى  شد، کلماتيست با ريشه بکار برده مى“ همسر”اکثر کلماتى که در الواح براى   ۷۸

همان کلمات در الواح خطاب به زنان . مانند ضلع، ضجيع، زوجه، حرم، و قرين يا قرينه

  .ى تبار بکار رفته است مسلمان تبار و کليمبهائى



  

  

  

 ئى در ايران و هند خطاب به زنان بهاعبدالبهاء  واهلل تشويق ِآموزنده الواح بهاء

 

۱۶۲

) اعضاى خاندان افنان( لوح از اين الواح توسط چندين نفر از بستگان باب ٢۰بيش از   ۷۹

، ۱۰۱، ۹۴، ۸۸، ۸۵، ۷۶الواح :  اقامت داشتند فرستاده شديى و بمب، شيرازکه در يزد

۱۰٢ ،۳۷۸ ،۳۸۸ ،۳۹۳ ،۴۳۱ ،۴۳۵ ،۵۱٢ ،۵۱۴ ،۵۱۸ ،۵۱۹ ،۵٢۰ ،۵٢۶ ،

  . ۶۹٢ و ۶۸۷، ۶۴۶، ۵۶۶، ۵۶۲، ۵٢۷

، ۳۸۶، ۳۸۵، ۳۷۳، ۳۷۱، ۳۶۳، ۳۰۷، ۳۰۱، ٢۶۷، ۱۳۰، ۱۰۸، ۶۳الواح   ۸۰

  .۷۰٢ و ۶۴۹، ۵۰۳، ۳۸۷

، ۵۳۰، ۴۰۳، ۴۰٢، ۴۰۱، ۳۹٢، ۳۹۰، ۳۸۹، ۳۳۸، ٢٢۳، ۱۸۴، ۱۱۸الواح   ۸۱

  .۶۶۰ و ۵۶۵، ۵۵۵، ۵۵٢

 . ۷۰۸ و ۶۵۶، ۵۷۹، ۵۷۷، ٢٢۱الواح   ۸۲

در . Armstrong-Ingram 1986.:  نکيىى اين زنان آمريکا براى اطالعات بيشتر درباره  ۸۳

 بهائىالوقوع چند زن   به ورود قريب، عبدالبهاء)۵۱۱ (يىان بمببهائيلوح خطاب به 

اين احتماًال اشاره . دکنن  اشاره مىبهائىآمريکايى و اروپايى به آن شهر براى تبليغ ديانت 

ى غرب  ان اّوليهبهائييکى ديگر از . Stannard و خانم Lua Getsingerايست به ديدار 

 بود که به Sydney Sprague) ۱۹۰۴ ۱۹۰۵هاى  در سال( ديدن کرد  و برمهکه از هند

 تدريس کرد و ربيت در تهران تبهائىى  ى پسرانه زبان فارسى تبّحر داشت و بعدًا در مدرسه

اين شخص شرحى . با يکى از بستگان عبدالبهاء بنام فرنگيس خانم ازدواج نمود

اين . Sprague 1986. خواندنى از مسافرت خود به هند و برمه بجاى گذاشته است، نک

ان فرانسه بنام بهائي از اولين ، ميرزا محرم و يکىزمان با جناب اديب  آمريکايى همبهائى

Hippolyte Dreyfus ديدن کردى هند  شبه قارهبهائى، از جوامع  .  

، ، ابن اصدقان برجسته و مشهور را از جمله محمود زرقانىبهائي بسيارى از عبدالبهاء  ۸۴

.  فرستادنديى به بمببهائى و آقا ميرزا محرم را براى ايجاد اتّحاد در جامعه جناب اديب

  . رفتيى، به بمب در بين پارسيان هندبهائىمال بهرام نيز براى تبليغ ديانت 

 که در بهائى با آثار تبار  زردشتىان بهائي به منظور آشنا ساختن ممکن است که عبدالبهاء  ۸۵

 عربى معمول را در نيايش بکار بهائىآنها لغات عربى زيادى وجود دارد، اين عناوين 

 .   بردند مى

شوند، ولى بعضى از آن الواح  خوانده مى“ مناجات طلب مغفرت”اين الواح اغلب   ۸۶

  . داردنيز“ طلب غفران”و “ خواهش آمرزش”، “طلب آمرزش”عناوينى چون 
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، ۳۷۷، ۳۳۵، ۳۳۲، ٢۹۵، ٢۸۲، ٢۵۵، ٢۴۰، ٢۱۴، ۱٢۷، ۱۱۳، ۷۷، ۷۱الواح   ۸۷

۳۹۱ ،۳۹۶ ،۴۲۵ ،۴۶۵ ،۴۶۶ ،۴۷۰ ،۴۸۳ ،۴۸۴ ،۴۹۳ ،۵۰۷ ،۵۲۳ ،۵۷٢ ،

۵۷۵ ،۵۷۶ ،۵۷۷ ،۵۸۱ ،۵۸۸ ،۶۰۰ ،۶۱۰ ،۶۱۴ ،۶۳۳ ،۶۳۴ ،۶۳۵ ،۶۳۶ ،

  . ۷۲۸ و ۷۰۲، ۶۷۵، ۶۷۴، ۶۶۴، ۶۴۶، ۶۴۵

براى کسب اطالعات . “ اهلل، جناب آقا گودرز هد فى سبيلمناجات در حّق من استش”  ۸۸

 و نيز بعد از  در زمان عبدالبهاءبهائى تبار  زردشتىى آقا گودرز و ساير شهيدان  بيشتر درباره

  .۱۵۰-۵۱:  ۱۹۹۹ و سفيدوش ۴۲۶-۳۱: ۲۰۰۲فريدانى .: ، نکانقالب اسالمى

-Khiandra 1988: 167-68, 219.: ى اين زنان نک براى کسب اطالعات بيشتر درباره  ۸۹

226.  

  . است۳۴۷ و ۲۵۵، ۱۱۲ ى  ههايى از اين گونه الواح، الواح شمار نمونه  ۹۰

 به عضويّت محافل روحانى ۱۹٢۰ى   که از دهه هندبهائىشايد اين امر در مورد زنان   ۹۱

براى کسب اطالعات در اين مورد . کند شدند بيشتر صدق مى  انتخاب مىائىبهمحلى 

   .Khiandra 1988: 219.: نک

  . ۶۲۲ و ۵۰۱، ۳۶۱، ۳٢۷، ٢۷۹مثًال الواح   ۹۲

  .۶۱۸:  و گل۵۱۸: ؛ مرواريد۴٢٢، ۳۸۳، ۲۷۲: ؛ گوهر۶۵۱، ۴۱۵، ۱۸۵: شيرين  ۹۳

 . ۶۲۲ و ۶۱۸ ،۴۲۲، ۴۲۰، ۳۶۱، ۳۵۶، ۳۵۲، ۳۳۴، ۳۲۷، ۱۵۷، ۳۰الواح   ۹۴

  است که هر دو در حيفا خطاب به دولت ايران۴۹۷ و  خطاب به مرواريد بهرام۴۱۷لوح   ۹۵

 رفت، بار اول در سال دولت ايران دو بار به حيفا.  مشّرف شدندبه حضور عبدالبهاء

 .  ۱۹۱٢ و بار دوم در سال ۱۹۰۶

 . ۷۰۰ و ۵۶۴، ۵۳۴مثًال الواح   ۹۶

: ٢۰۰٢فريدانى .:  فرستاد، نک به عبدالبهاءهايى از اشعارى که شيرين مهربان براى نمونه  ۹۷

که بازهم خطاب به شيرين مهربان است ولى به ) ۴۹۸(در لوح ديگرى . ۴۰۳-۴۰٢

 ارسال شده، عبدالبهاء زيبايى اشعار انگليسى او را مى ستايند و لوح را با امضاى ىيبمب

 يى که ساکن بمبشيرين مهربان. کنند به حروف التين امضا مى“ عبدالبهاء عباس”خود 

  و برمهن هندابهائي اولين زنى بود که به عضويّت محفل روحانى ملى ۱۹۳۶بود، در سال 

  .  انتخاب شد

 تعليم بهائى به کودکان ه در نزديکى يزدشا چنين در روستاى خرم  همشيرين مهربان  ۹۸
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   .۴۰۱ ۴۰۴: ٢۰۰٢فريدانى .: داد، نک مى

   .Smith 2005.:  نک هندىبهائگيرى جامعه  ى شکل براى بحثى درباره  ۹۹

، اين دو لوح بسيار شبيه هستند به چندين لوح خطاب به بانوان خانواده هاى ابن اصدق  ۱۰۰

  . سمندر و نبيل ابن نبيل

 بودند تبار  زردشتىاکثرًا  که اولين اعضاى آن يى بمببهائىى  ى جامعه براى شرحى درباره  ۱۰۱

ازتوصيف اين شخص معلوم مى شود که از سال .  .Sprague 1986: 1520.:  نک

  . اند  جلسات جداگانه براى خود داشتهبهائى زنان يى در بمب۱۹۰۴

 که از تباهى روحانيون اديان تبار  زردشتىان بهائيبراى لوح مشابهى خطاب به گروهى از   ۱۰۲

  . مراجعه شود٢۶۴وح آورند به ل مثال مى

 ۳۶۰براى لوح ديگرى که از طريق يک زن زائر، بى بى فيروزه، فرستاده شده به لوح   ۱۰۳

  .مراجعه شود

  .  مراجعه شود۶۱۹براى لوح مشابهى خطاب به سه خواهر ِ يک مرد زائر به لوح   ۱۰۴

  .۶۹۸ و ٢۶۱، ۱۶۴، ۳۱مثًال الواح   ۱۰۵

 . ۵۱۱ و ۴۶۴، ۳۴۰، ۱۵۴مثًال الواح   ۱۰۶

 . ۳٢۸ و ۱۸۹، ۹۸، ۵۹، ۵۵، ۳۱مثًال الواح   ۱۰۷

ان در مريم آباد بهائيدر لوحى خطاب به گروهى از . ۴٢۶ و ٢۶۱، ۱۰۷مثًال الواح   ۱۰۸

چه توان نمود که فرصت مفقود و ” مى گويند که وقت نوشتن ندارند ، عبدالبهاء)۶۴۴(

زبان قاصر ”و در پايان لوح اضافه مى کنند “ ...نگارم  مهلت غير موجود با وجود اين مى

  .“است ولى احساسات قلبيه کامل

  . ۵۳۷ و ۴٢۶، ۳۲۸، ۱۵۴، ۱۰۷مثًال الواح   ۱۰۹

، ۵۷۲، ۵۲۳، ۵۰۷، ۴۳۵، ۳۹۶، ۳۹۱، ۲۹۵، ۲۸۲، ۲۱۳، ۱۱۲، ۷۷، ۹الواح   ۱۱۰

  . ۶۷۵ و ۶۷۴، ۶۴۶، ۶۴۵، ۶۳۶، ۶۳۴، ۶٢۵، ۶۱۰، ۵۸۱

 Maneck.:  ايمان آوردند، نکبهائى به ديانت ردشتيان قزوينى ز رود که همه گمان مى  ۱۱۱

1990  
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  نامه کتاب

  

  فارسى

 . ى ملّى مطبوعات امرى ، مؤّسسه، جلد اول، تهراناختران تابان، )۱۹۶۹. (ارباب، ف

هوفهايم، ، به اهتمام وحيد رأفتى، تاريخ امرى همدان، )۲۰۰۴. (، عاشراق خاورى

  .ى مطبوعات امرى آلمان، مؤّسسه

  .، کپنهاگيک عمر، يک خاطره، )۱۹۸۷. (اصدق، ر

، دارمشتات، آلمان، ى قرةالعين ى طاهره ى تاريخى درباره چهار رساله) ۱۹۹۹. (افنان، ا

  . عصر جديد

   . Oneworld، آکسفورد، زندگانى حضرت باب: عهد اعلى) ۲۰۰۱(، _____

، جلد اول، زندگانى من و نگاهى به تاريخ معاصر ايران و جهان، )۱۹۷۰. (انصارى، ع

 . ، آفتابتهران

  .، زوار، جلد چهارم، تهرانتاريخ رجال ايران، )۱۹۶۸. (بامداد، م

  .ى مطبوعات امرى هوفهايم، آلمان، مؤّسسه، ران پارسىيا، )۱۹۹۸ ( و عبدالبهاءبهاءاهلل

اهلل سمندرى، دانداس، انتاريو،  ، تدوين کننده روحآيات بيّنات، )۱۹۹۹(، _____

 .بهائىى معارف  مؤّسسه

، به اهتمام وحيد رأفتى، دارمشتات، آلمان، عصر پيک راستان، )۲۰۰۵(، _____

  . جديد

، ريخ حيات و خدمات احبّاى کليمى همدانتا، وارثان کليم، )۲۰۰۴. (ثابتى، ح

 Century Press، بندورا، استراليا

، سازمان چاپ و انتشارات ، جلد اول و دوم، تهرانتاريخ ذوالقرنين ،)۲۰۰۱( ،خاورى

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى

، دانداس،  پارسى نژاد در عهد رسولىتنى چند از پيشگامان، )۱۹۹۹. (سفيدوش، ع

  .بهائىى معارف  انتاريو، مؤّسسه

ى ملى مطبوعات  ، مؤسسه، تهران۷، جلد مصابيح هدايت، )۱۹۷۳.  (سليمانى، ع

  .امرى

ى ملى مطبوعات  ، مؤّسسه، تهرانتاريخ سمندر و ملحقات) ۱۹۷۵. (ک. سمندر، ش
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  .امرى

ى الواح نازله به افتخار خاندان سمندرى و  مجملى درباره”، )۱۹۹۸. (  حو. سمندرى، م

، دارمشتات، آلمان، عصر ۹، مجلد  از خرمن ادب و هنريىها خوشه، در “نبيلى

  .جديد

ى  جلد اول، هميلتون، انتاريو، مؤّسسه ،طراز الهى) ۲۰۰۲. (سمندرى خوشبين، پ

  .بهائىمعارف 

  . ى مطبوعات امرى ، هوفهايم، آلمان، مؤسسهتذکرة الوفا، )۲۰۰۲ (عبدالبهاء

  . ، نشر علم، به اهتمام عبدالحسين نوايى، تهرانتاريخ عضدى) ۱۹۹۷(عضدالدوله  

  . ىى ملّى مطبوعات امر ، مؤّسسه، تهرانى ايادى امراهلل مؤسسه، )۱۹۷۴. (، عيىعال

، ان پارسىبهائيتاريخ حيات و خدمات : دوستان راستان) ۲۰۰۲. (فريدانى، س

  .ى مطبوعات امرى هوفهايم، آلمان، مؤّسسه

، به اهتمام وحيد رأفتى،  در نجف آبادبهائىتاريخ امر ، )۲۰۰۴. (س، فمدرّ 

  .دارمشتات، آلمان، عصر جديد
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 در پــى بهبــود معنويّــت و کــه ديــانتش فقــط از همــان ابتــدا مــشّخص ســاخت بهــاءاهلل

ى بهبــود شــرايط اجتمــاعى را هــم  اخالقيّــات نــوع بــشر نيــست، بلکــه بــه شــّدت دغدغــه

 يکـــى از عوامـــل اصـــلى بهبـــود شـــرايط اجتمـــاعى بـــشر را تعلـــيم و هـــائىبتعـــاليم   ۱.دارد

 ايجــاد  کــهدر خــصوص هــدف محــورى آيــين خــودبهــاءاهلل بــراى مثــال، . ددانــ تربيــت مــى

هّمــــت را در تربيــــت اهــــل عــــالم «: نويــــسد ، چنــــين مــــى باشــــدصــــلح و وحــــدت در جهــــان

 محــو شــود و کــلّ مــصروف داريــد کــه شــايد نفــاق و اخــتالف از مــابين ُامــم بــه اســم اعظــم 

در ). ۳۳۳ -۴: ۱۹۸۳بهــــــاءاهلل  (»ينــــــه مــــــشاهده گردنــــــد اهــــــل يــــــک بــــــساط و يــــــک مــــــد

 حيـاتى ىانـسانو بـروز شخـصيت اصـيل ، بهاءاهلل تعليم و تربيت را براى پرورش مجموع

کن عـدم انسان طلسم اعظم است ول«: نويسد  مىى عکا در يکى از آثار دوره. داند مى

انسان را به مثابه معدن که داراى احجـار ...  آنچه با اوست محروم نمودهتربيت او را از

ى شــهود  بــه تربيــت جــواهر آن بــه عرصــه. اســت مــشاهده نمـا] هــاى گرانبهــا ســنگ[کريمـه 

  ).۱۶۱-۲: ۱۹۷۸بهاءاهلل  (»آيد و عالم انسانى از آن منتفع گردد

 تـــا آنجـــا پـــيش ءاهلل دارد بهـــابهـــائىدر آيـــين تعلـــيم و تربيـــت بـــا اهميـــت فراوانـــى کـــه 

ى  ، تعلـيم و تربيـت کودکـان را وظيفـهکتـاب اقـدسترين کتـاب خـود،   مهمرود که در مى

گويـــد اگـــر آنـــان بـــه هـــر علّتـــى قـــادر بـــه ايـــن کـــار نباشـــند  شـــمارد و مـــى  والـــدين مـــىمقـــّدس

ـــِى  . ظيفـــه را بـــه عهـــده گيرنـــد، بايـــد ايـــن وبيـــوت عـــدل ، بهـــائىشـــوراهاى انتخـــابِى محلّ

بــــراى مثــــال، در . دهــــد چنــــين منزلــــت اجتمــــاعى معلّمــــين را افــــزايش مــــى بهــــاءاهلل، هــــم

صــورت عــدم وجــود وصــيّت نامــه، معلمــيِن فــرِد متوّفــا تنهــا گــروِه غيــر خويــشاوندى هــستند 

   .)۲۰آيه : ۱۹۹۲بهاءاهلل (برند  که از ثروت آن شخص ارث مى

 ى مــسألهى بــه ه خاّصــبــه ماننــد بهــاءاهلل توّجــ نيــز فرزنــد و جانــشين بهــاءاهلل عبــدالبهاء

هر طفلـى ممکـن«: نويسد مى.  داشت و براى آن اولويّت زيادى قائل بودتعليم و تربيت
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 اســت کــه ســبب نورانيّــت عــالم گــردد و يــا ســبب ظلمانيّــت آفــاق شــود لهــذا بايــد مــسأله 

  .)۱۳۰-۳۱: ۱۹۷۸عبدالبهاء  (» شمردتربيت را بسيار مهمّ 

ى   در هــر شــهر و روســتا داشــت و جامعــهبهــائى مــدارس تأســيس خاّصــى بــه توّجــهوى 

 در عبــدالبهاء. ى کــافى بــزرگ بــود کــه چنــين کــارى را توجيــه کنــد ن بــه انــدازه ايــرابهــائى

 ايــن مــدارس توصــيه ى در ادارهاخالقــى و علمــى را عــين حــال رعايــت بــاالترين مــوازين 

   .)۲۷۶ – ۸۷: ۱۹۹۱عبدالبهاء (نمود  مى

          

  تعليم و تربيت در ايران

  

 در  آموزشـى سـنّتىنظـامهـاى   مقارن بود با شـناخت نارسـايىبهائى آيين  تاريخآغاز

کران برخـى از روشـنف تالش  موجبدرن براى دنياى معدم کارآيى چنين نظامى. ايران

آمـــوزش ســـنّتى مبتنـــى بــــر .  شـــد کـــشور سيـــستم آموزشــــىدرن بـــهبـــراى معّرفـــى آمـــوزش مـــ

کـالس درس . اى بيگانـه بودنـد هاى آموزشى حرفه تدريس مّالها بود که اغلب با روش

شـد و شـاگردانى  ى خـود آنهـا تـشکيل مـى مّالها، که مکتب نام داشت، اغلـب در خانـه

هـا  کـرد و آن هـا نظـارت نمـى خانـه ولـت بـر مکتـبد. گرفـت در سنين گوناگون را در بـر مـى

توانـــست از پـــنج ســـالگى وارد  کـــودک مـــى. اى نبودنـــد لـــزم بـــه پيـــروى از ضـــوابط حرفـــهم

هـــاى نخـــست صـــرف يـــادگيرى خوانـــدن و نوشـــتن فارســـى و مقـــدارى  ســـال. مکتـــب شـــود

بايست مقدار زيادى شعر فارسـى و آيـات قرآنـى را بـه حافظـه  شاگرد مى. شد حساب مى

گرفتنـد  مّالهـا از شـاگردان شـهريه مـى. مکتب مخصوص دختران بسيار کم بود. سپرد مى

و در نتيجـــه اکثـــر مـــردم بـــه علّـــت فقـــر حتّـــى از ايـــن آمـــوزش ابتـــدايى هـــم محـــروم بودنـــد 

)Banani 1961: 86-7هـــاى ثروتمنـــد اغلـــب  خـــانواده). ۸۰۷: ، دوســـتخواه و يغمـــايى

الـب را در خانـه بـه کودکـان آمـوزش کردنـد تـا همـان مط معلّمى خصوصى اسـتخدام مـى

  .       دهد

 يعنـى آموزشـگاهى دينـى ، بـود مدرسـه  تحصيالت متوسطه  براى آموزشتنها منبع

 معـــــدودى از ايــــن مـــــدارس. کــــه تربيــــت طبقـــــه روحــــانيّون يعنـــــى علمــــا را هـــــدف داشــــت

دادنـــد، ولـــى   و رياضـــيّات را هـــم آمـــوزش مـــىموضـــوعات ديگـــرى از قبيـــل نجـــوم، طـــب
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برخــــى پــــسران . کردنــــد هــــاى ســــنّتى اســــتفاده مــــى ون قــــرون وســــطايى و روشفقــــط از متــــ

مقامــات دولتــى و تّجــار نيــز پــيش از پــرداختن بــه شــغل چنــد ســال در ايــن مــدارس درس 

 کبيــــر  توّســــط ميــــرزا تقــــى خــــان اميــــر و افتتــــاح دارالفنــــون۱۸۵۱تــــا ســــال . خواندنــــد مــــى

. شـد درن در ايـران آمـوزش داده نمـىهـا و علـوم مـ ه، فـّن آورىراعظم ناصرالّدين شاصد

حتّـــى پـــس از آن هـــم هـــدف اصـــلى دارالفنـــون افـــزايش توانـــايى نظـــامى ايـــران بـــود و هـــر 

    ۲.شدند التحصيل مى از آن فارغ)  نفر۵۰کمتر از ( بسيار کمى ى سال عّده

شد، ولى اينها معموًال فقط   اداره مىيسيونرهاى خارجىچند مدرسه هم توسط م

آمريکايى در Presbyterian  ترين ميسيونرهاى پرسبى. پذيرفتند کيشان خود را مى هم

ن مسيحِى هايى به ترتيب براى پسران و دخترا  مدرسه۱۸۳۸و ۱۸۳۶هاى  سال

 آن منطقه هم نشين  افتتاح کردند و سپس در روستاهاى نسطورىنسطورى در اروميّه

  و همدان، تبريز)۱۸۷۵در سال  (هاى ُمشابهى در تهران بعدًا مدرسه. مدارسى ساختند

 .)Waterfield 1973: 134-7( شد تأسيسها و ديگر مسيحيان   براى ارمنى

 سرگرم گشايش مدارس در ايران ۱۸۴۰ى  هاى کاتوليک فرانسوى از دهه الزاريست

ف ى دخترانه سن ژوز سه و مدر۱۸۶۲ى را در سال  سن لويى ى پسرانه بودند و مدرسه

 ترابى فارسانى - Waterfield 1973: 80-2( کردند تأسيسهران ت در ۱۸۹۰را در سال 

 خود را  فعاليت ميسيونرهاى انگليسى،ها اى با آمريکايى بنا به موافقتنامه). ۴: ۱۹۹۹

ى جنوب   به بعد در شهرهاى عمده۱۸۷۰ى  در جنوب کشور محدود کردند و از دهه

 اين مدارس از همان ابتدا تأسيس). :Waterfield 1973 50-149(مدارسى ساختند 

ترسيدند اين مدارس نه فقط به ترويج مسيحيّت  موجب نگرانى علما شد چه که مى

مستقيمًا رقابت نيز دار  آنها به عنوان مکتبدر ايران دامن زند بلکه با نقش سنّتى 

، ، حاجى محّمد کريم خان کرمانى، رهبر شيخى۱۸۵۷براى مثال، در مارچ . کند

آوردند، و  ساختند، معلم به ايران مى مدرسه مى«هايى را که به قول او،  اروپايى

کردند تا کودکان ساده دل را بر اساس آيين مسيحى بار   مىهاى خود را تدريس کتاب

ى   ، نگاه کنيد به ترجمه۳۹۰: ۱۹۶۷کرمانى ( ، سخت به باد انتقاد گرفت »آورند

        ).Tavakoli-Tarqi 2001: 72بخشى از آن در 

،  هيأتى از زردشتيان هندى  فرستاده)هاتريا مانکجى ليمجى( صاحب مانکجى
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 و ، مدارس ابتدايى کوچکى را در کرمان۱۸۵۴اندکى پس از ورود به ايران در سال 

 براى ى شبانه روزى  يک مدرسه۱۸۶۵مانکجى سپس در سال .  کردتأسيس يزد

ى  لين مدرسه اوّ ۱۸۹۸يهوديان فرانسوى در سال .  بنا نهاد در تهرانفرزندان زردشتيان

 تأسيس  مدرسه آليانس را در همدان۱۹۰۰ و در سال آليانس اسرائليت را در تهران

 به بعد تعداد اندکى از کودکان مسلمان نيز در اين ۱۸۸۰ى  از دهه. کردند

. هاى شديدى روبرو بود  ثبت نام کردند ولى اين امر با مخالفت“رجىخا”مدارس

يى در تهران فقط به اين شرط اجازه ترين آمريکا ى دخترانه پرسبى براى مثال، مدرسه

 فارسانى -ابىتر(فعاليّت پيدا کرد که از ثبت نام دختران مسلمان خوددارى ورزد 

۱۹۹۹ :xi.(  

ى دّوم قرن نوزدهم، روشنفکران ايرانى که نگران عقب ماندگى زيـاد ايـران  در نيمه

.  مـــــــدارس ُمـــــــدرن در ايـــــــران برآمدنـــــــدتأســـــــيس بودنـــــــد بـــــــيش از پـــــــيش در پـــــــى از اروپـــــــا

 دولـت را بـه تـامين )طـالبوف( و عبـدالرحيم طالـب زاده طلبانى نظير ملکم خـان اصالح

هـــاى پايــــانى قــــرن   ايــــن مباحثــــات تـــا پــــيش از ســــال۳.تحـــصيالت همگــــانى فراخواندنـــد

ى ابتدايى مـدرنى کـه بـه  نخستين مدرسه. ى ملموسى در بر نداشت نوزدهم هيچ نتيجه

    بـــــود در تبريـــــزســـــبک الگوهـــــاى غربـــــى توســـــط يـــــک ايرانـــــى بنـــــا شـــــد مدرســـــه ُرشـــــديّه

گرچـه بعـدًا (هاى عوامل محلّى تعطيل شـد   ولى اين مدرسه پس از مخالفت). ۱۸۹۹(

اى از مــــــدارس ابتــــــدايى   مجموعــــــه۱۹۰۱ســــــپس از حــــــدود ســــــال ). بازگــــــشايى گرديــــــد

: ۱۹۶۹آراسـته (  شـد تأسـيس  و بوشـهر، مشهد، رشت، تبريزخصوصى پسرانه در تهران

هـــا مخالفــــت  ى بــــا ايـــن مدرســـهاهلل نـــور کـــار از قبيــــل شـــيخ فـــضل علمـــاى محافظـــه).  ۷۰

 و “ىگـــر بــابى” ايـــن مــدارس بودنـــد بــه ُکفـــر و تأســيسکردنــد و کـــسانى را کــه در پـــى  مــى

 ).  ۷۳: ۱۹۲۳آواره ( سـاختند  تالش بـراى بـابى کـردن شـاگردان ايـن مـدارس مـتّهم مـى

ى مــــا را بــــا حــــال و هــــواى اعتراضــــات روحــــانيون آشــــنا االســــالم کرمــــان اظهــــارات نــــاظم

  : سازد مى

  

 مــدارس مــردم تأســيسچنانچــه در امــر مــدارس و مکاتــب ديــديم، در ابتــداى 

  آنکـــهبعـــد از. دهنـــد  و تـــشکيل مـــىتأســـيسهـــا   ايـــن مـــدارس را بـــابىگفتنـــد مـــى
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ى اســالم را   مدرســهيىاالســالم آقــاى آقــا ميــرزا ســيّد محّمــد طباطبــا جنــاب حجــة

گفـت او   نمود و عموميّت پيدا کـرد، آن وقـت هـر کـس از مدرسـه بـد مـىتأسيس

  ...ت حال ما اهالى ايراناين اس.دانستند را بابى مى

   ) ۴۰۰: ۱۹۶۷کرمانى ( 

  

، از مــدارس جديــد بــا وجــود ايــن، معــدودى از علمــا، از جملــه شــيخ هــادى نجــم آبــادى

  . کردند حمايت مى

حتّــى بعــضى از علمــا . مــدارس دخترانــه بــا مخالفــت بــه مراتــب شــديدترى روبــرو بــود

 ترابـى فارسـانى( اسـت ى دخترانه مغاير اصول مذهب شيعه هفتوا دادند که وجود مدرس

۱۹۹۹ :xv  .(شــــد فقــــط چهــــار روز تأســــيس ۱۹۰۳اى کــــه در ســــال  ى دخترانــــه مدرســــه 

 شــــد سرنوشــــت تأســــيس ۱۹۰۷ى ديگــــرى کــــه در ســــال  ى دخترانــــه دوام آورد، مدرســــه

وس افتتـاح شـد و توانـست بـه ى نـام ى دخترانـه ، مدرسـه۱۹۰۸در سـال . بهترى نداشـت

 واقــع تنهــا پــس از در. کــار خــود ادامــه دهــد، از جملــه بــه ايــن علّــت کــه خــصوصى بــود

ى   علنــى مــدارس دخترانــهتأســيس بــود کــه ۱۹۰۹رتجــاعى در ســال شکــست نيروهــاى ا

ر د) پـــس از مدرســـه نـــاموس(اى کـــه  ى دخترانـــه دّومـــين مدرســـه. مـــدرن امکـــان پـــذير شـــد

 ۱۹۱۱ بـود کـه در اوايـل سـال “نى دوشـيزگان وطـ يديـهأيمدرسه ت” گشايش يافت تهران

 شـــــد تأســـــيس،  ايـــــادى، همـــــسر ابـــــن ابهـــــران يعنـــــى منيـــــره خـــــانمبهائيـــــتوســـــط يکـــــى از 

ى دخترانــه تربيــت   مدرســه۱۹۱۱عــد در مــاه مــى انــدکى ب). ۲۷۱۶: ۱۹۹۵مــصاحب (

  .ان گشايش يافتبهائيهم توسط 

ــــ۱۹۱۱در ســــال   قــــانون تعليمــــات اجبــــارى را تــــصويب کــــرد، ى مجلــــس شــــوراى ملّ

گرچــه ايــن قــانون در عمــل چنــدان معنــايى نداشــت زيــرا فقــط معــدودى مدرســه، آن هــم 

بـا ايـن حـال ايـن . صوصى، وجود داشت و بودجه آموزشـى دولـت ناکـافى بـودعمدتًا خ

 مــدارس جديــد را آســان تــر ســاخت و بــه خنثــى کــردن مخالفــت نيروهــاى تأســيسقــانون 

  . ارتجاعى کمک کرد
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ى پايـــانى قـــرن  هـــاى آموزشـــى دهـــه ان در پيـــشرفتبهائيـــتـــوان گفـــت کـــه  در کـــّل مـــى

هـايى از کتـاب  بـا انتـشار نـسخه. رن بيـستم پيـشاهنگ بودنـدى نخـستين قـ نوزدهم و دهـه

ان ايـران، در اواخـر قـرن نـوزدهم، آن جامعـه در بهائيـ  در بـين  و ديگر آثار بهـاءاهللاقدس

ايــن .  در خــصوص تعلــيم و تربيــت برآمــدبهــائىهــايى بــراى اجــراى احکــام  پــى يــافتن راه

هـاى محلّـى   را به مکتـببهائى، که کودکان در شهرهايى مثل قزوينقضيه به خصوص 

ان بهائيـافزون بـر ايـن، بـسيارى از ). ۲۹: ۱۹۹۴بى نام (دادند مصداق داشت  راه نمى

درنى ى سنّتى را رها کننـد و ره يافـت مـکردند که بايد نظام آموزشى اسالم احساس مى

. هـــاى آموزشـــى توســـعه يافتـــه در غـــرب برگزيننـــد نامـــهرا بـــه تعلـــيم و تربيـــت، بـــر اســـاس بر

 از تعلــيم و يــى کــه جز،درن راى علــوم  و هنرهــاى مــ هــر دو مطالعــه، بهــاءاهلل و عبــدالبهاء

چنـين   مدارس هـمتأسيسان به بهائي تمايل ديگر ۴.کردند تربيت سنّتى نبود، تشويق مى

 بـر تربيـت اخالقـى را بـه نحـو مقتـضى عملـى بهـائىبدان خاطر بود تا بتوانند تأکيد آثـار 

  . سازند

 روســتايى در بهــائىى   يــک مدرســهتأســيسرســد نخــستين کوشــش بــراى  بــه نظــر مــى

 در  کـــهدر اينجـــا مـــّال علـــى، مـــّالى روســـتا،.  صـــورت گرفتـــه باشـــد مازنـــدرانمـــاهفروزک

بـــود بـــه تـــدريج اکثـــر اهـــالى روســـتا را بـــه ديـــن  شـــده بهـــائى هنگـــام تحـــصيل در بـــارفروش

، در پــــى اجــــراى تعــــاليم  راهنمــــايى کــــرد و همــــراه همــــسر توانــــايش، علويّــــه خــــانمبهــــائى

ى پـسرانه و يـک   يـک مدرسـهتأسـيسهـا  يکى از ابتکـارات آن.  در روستا بر آمدبهاءاهلل

هــــا بــــه شــــکل مکتــــب بودنــــد و نــــه   گرچــــه ايــــن مدرســــه. (مدرســــه دخترانــــه در روســــتا بــــود

 شــده باشــد تأســيس ســال ۱۸۸۲بايــست پــيش از  ايــن مــدارس مــى). هــاى ُمــدرن مدرســه

هــاى مّالعلــى توّجــه رهبــران دينــى روســتاهاى مجــاور را بــه خــود  زيــرا در آن ســال فعاليّــت

 تهــراناز او بــه مراجــع دولتــى شــکايت کردنــد، پــس از دســتگيرى و اعــزام بــه . جلــب کــرد

  . در آنجا اعدام شد

 وجود بهائىى تعليم و تربيت کودکان  در بعضى شهرهاى بزرگتر هم دغدغه

هاى محلّى راه   را به مکتببهائى که کودکان داشت، به ويژه در مناطقى مثل قزوين
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 بهائى، که يک شاگرد يا براى مثال در همدان) نگاه کنيد به باال(دادند  نمى

 تنبيه شد بهائى به علّت غيبت در يکى از تعطيالت رسمى ى يهودى آليانس مدرسه

هايى صورت گرفت تا امکانات  بنابراين کوشش). ۱۱۶: ۲۰۰۴اشراق خاورى(

فردى و غير ى  جنبه  کامالً ها در ابتدا، اين تالش. راهم شودآموزشى براى اطفال ف

انى که تحصيالت مذهبى اسالمى سنّتى داشتند و ديگر بهائي. رسمى داشت

براى مثال نعيم .  شدندبهائىتوانستند از اين راه امرار معاش کنند معلّم کودکان  نمى

 ،روستاى فروشان،  مجبور به ترک زادگاهشبهائىسدهى، که به خاطر ايمان به دين 

 اين شهر بهائىى   مهاجرت کرده بود توسط جامعه شده و به تهراندر نزديکى اصفهان

 زيادى داشت گمارده بهائى سرقبر آقا، که جمعيّت ى  در محلّهبهائىبه تعليم کودکان 

 يکى . شد، از جمله دو مکتب دخترانهتأسيس بهائىهاى  ، مکتبدر آباده. شد

 و ديگرى توسط آقا احمد ۱۸۹۸  آباده، در حدود سالاى در خود هادتوسط قابل آب

دهقان (  ،)۹۵:۱۹۶۵-۷۰يى بيضايىذکا( در روستاى مجاورى به نام درغوک

۱۹۹۹ :۳۶۳.(  

 ُمـــدرن در ايـــران، يعنـــى بهـــائىمنـــابع گونـــاگون در بـــاب تـــاريخ شـــروع اّولـــين مدرســـه 

گويد که ايـن مدرسـه در  رأفتى مى. ، با يکديگر اختالف نظر دارندمدرسه تربيت پسران

شـــــروع بـــــه کـــــار کـــــرد و دو ســـــال بعـــــد توســـــط دولـــــت بـــــه رســـــميّت . ق.  ه۱۸۹۷/۱۳۱۵

 اشــــــراق خــــــاورى(،  )۳۱۹  :۱۹۷۴مازنــــــدرانى(). ۴۶۸: ۱۹۸۹رأفتــــــى (شــــــناخته شــــــد 

. ق.  ه۱۳۱۷تــاريخ آغــاز بــه کــار ايــن مدرســه را ) ۴۷: ۱۹۸۴فــروتن (و ) ۱۲۵: ۱۹۶۹

.  ه۱۳۱۷بخــشايش، تــاريخ شــروع بــه کــار ايــن مدرســه را . داننــد مــى) ۱۸۹۹ -۱۹۰۰(

در ). ۵۳: ۱۹۹۷نقــــل در ثابــــت (شــــمارد  بــــر مــــى. م۱۹۰۰دانــــد و آن را معــــادل  مــــى. ق

 ۱۸۹۹ -۱۹۰۰. (ق. ه۱۳۱۷ه در گويد که اين مدرسـ  مىحالى که محّمد على فيضى

توســـــــط دولـــــــت بـــــــه رســـــــميّت شـــــــناخته شـــــــد . ق.  ه۱۳۲۱./ م۱۹۰۳ و در تأســـــــيس.) م

/ ۱۹۰۳ ايــــن مدرســــه را در ان تهــــرانبهائيــــگويــــد کــــه  آواره مــــى ). ۳۱۷: ۱۹۸۶فيــــضى(

تـــوان  بـــراى حـــّل ايـــن اختالفـــات مـــى). ۷۳: ۱۹۲۳آواره ( کردنـــد تأســـيس. ق.  ه۱۳۲۱

 ســر قبــر ى مکتــب کــوچکى در محلّــه.  م۱۸۹۷رســد کــه حــوالى ســال  ظــر مــىگفــت، بــه ن

بـر اثـر کوشـش و تـشويق .  شـدتأسـيسريـزى،  ، معلّـم نـىآقاى تهران، توسط آقا ميـرزا بابـا
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 و بعــــضى غيــــر ان سرشــــناس، بــــه ويــــژه ميــــرزا حــــسين اديــــب و ابــــن ابهــــربهائيــــشــــمارى از 

 تربيـت، ى به مدرسه. ق.  ه۱۳۱۷/ ۱۹۰۰احتماًال در اواخر سال  ، اين مکتبانبهائي

 بـا مـشکل مـالى شـديد ۱۹۰۳ تبديل شد ولى در حدود سال الُحکماء به رياست آصف

 سرپرســــتى ســــپس محّمــــد حــــسين ميــــرزا مؤيّدالدولــــه. و مــــشکالت ديگــــرى روبــــرو گرديــــد

ان در آورد، بـــه بهائيــمدرســه را بــه عهــده گرفـــت، آن را تحــت سرپرســتى محفـــل مرکــزى 

ـــ اش ســـر و ســـامان داد و  محـــل آن را بـــه خانـــه اوضـــاع مـــالى ق بـــه اى در شـــمال شـــهر متعلّ

رفـت ، انتقـال داد و در همـان حـال بـرايش از دولـت رسـميّت گدکتـر محّمـد خـان مـنّجم

 دکتـــــر محّمـــــد خـــــان بخـــــشايش مـــــدير ۱۹۰۶در حـــــدود ســـــال ). ۳۴ -۶: ۱۹۹۷ثابـــــت (

 مدرســه بــه ســاختمان بزرگتــرى در خيابــان فرمانفرمــا ۱۹۱۰در حــدود ســال . مدرســه شــد

 Sidney  بـه نـام سـيدنى اسـپراگيى آمريکـابهـائىانتقـال يافـت و يـک ) خيابـان شـاپور(

Spragueا بـــر عهـــده گرفـــت و مدرســـه را بـــيش از پـــيش بـــه نظـــام آموزشـــى  مـــديريّت آن ر

ى پـسرانه شـش کـالس ابتـدايى و  مدرسـهايـن  ۱۹۱۳در سـال . غربى ُمدرن نزديک کرد

 تحــصيالت متوســطه را بــه طــور در آن زمــان فقــط دارالفنــون(دو کــالس متوســطه داشــت 

 ۱۹۱۴در سـال .  هم به آن اضـافه شـدهاى ديگر و به مرور، کالس) کرد  کامل ارائه مى

  ).۵۲ -۶۲: ۱۹۹۷ثابت (ى پسرانه شد   مدير مدرسهعزيزاهلل مصباح

 بهــائىهــاى ديگــرى در ديگــر جوامــع  ، مدرســه ايــن مدرســه در تهــرانتأســيسپــس از 

 در هـر بهـائىنمود کـه مـدارس  ار تأکيد مى بسيعبدالبهاء. بزرگ سراسر ايران بوجود آمد

 شــود، حتّــى در شــهرهايى کــه مــدارس ديگــرى هــم وجــود تأســيسجــايى کــه ممکــن بــود 

به نظـر ايـشان بـه خـاطر نقـش بـسيار مهّمـى کـه تعلـيم و تربيـت دوران کـودکى در . داشت

 در مـــدارس بهـــائىتکـــوين شخـــصيّت و ُخلـــق و خـــوى افـــراد دارد، لـــذا حـــضور کودکـــان 

: ، جلـد پـنجم۱۹۶۴ -۷۲ اشـراق خـاورى( اهميّت داشت بهائىير نظر معلمين  زبهائى

 مـــدارس، تأســـيسپـــس از  ). ۳۳۸: ، جلـــد ســـّوم۱۹۸۶؛ مازنـــدرانى ۸۹ -۹۰، ۶۳ -۴

 هـم يـشانهـا را نـام گـذارى کنـد و ا خواسـتند ايـن مدرسـه ان اغلب از  عبدالبهاء مـىبهائي

  در قــــزوين“توّکــــل”. گزيــــد  يــــا اصــــول اجتمــــاعى را بــــر مــــىمعمــــوًال نــــام يکــــى از فــــضايل

، و )۱۹۰۹ ( در کاشــــــــان“وحــــــــدت بــــــــشر”، )۱۹۰۷ (  در همــــــــدان“تأييــــــــد”، )۱۹۰۶(

رسـد  بـه نظـر مـى.  بودندبهائىجزء اّولين مدارس ) ۱۹۱۱ بابل( در بارفروش “سعادت”
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ى تربيــت تهــران ثبــت و از طــرف  هــاى مدرســه کــه بــسيارى از ايــن مــدارس بــه عنــوان شــعبه

 در ســـال ان امريکــابهائيــ). ۸۶ -۷: ۱۹۹۷ثابــت (دولــت بــه رســميّت شــناخته شــده بــود 

 در ايـران بهـائى آمريکـايى بـه نيّـت کمـک بـه مـدارس -، انجمن آموزشى ايرانـى۱۹۰۹

  ۵.تشکيل دادند

 بهـائىميزان تـأثير  تعـاليم .  کردندتأسيسان هم مدارس خصوصى بهائيتعدادى از 

، يکــى از “مــدير” شــيخ محّمــد علــى هــدايت. بــر  برخــى از ايــن مــدارس معلــوم نيــست 

 کــــــــــرد تأســــــــــيس  روســــــــــيه و ترکــــــــــستانت مدرســــــــــه در خراســــــــــان هــــــــــشان مــــــــــشهدبهائيــــــــــ

از آن ميـــــان فقـــــط مـــــدارس ). ۱۳۹-۴۰: ۲۰۰۷؛ فـــــؤادى ۲۴۸ -۹: ۱۹۷۴مازنـــــدرانى(

خــورد، زيــرا برخــى  گــز در فهرســتى کــه در ايــن مقالــه ارائــه شــده بــه چــشم مــىمــشهد و دره

اى در   مدرســهبشيرالــسلطان.  بــر ايــن مــدارس اســت بهــائىم شــواهد حــاکى از تــأثير تعــالي

ى   مدرســــــهتأســــــيسفــــــائزه خــــــانم در ). ۵۶۳: ۱۹۷۴مازنــــــدرانى ( کــــــرد تأســــــيس شــــــيراز

  ).۲۶: ۱۹۹۰ارباب (سهيم بود  ننوباوگان در تهرا

ــ شــده توســط تأســيس بــر ديگــر مــدارس خــصوصى بهــائىتــأثير تعــاليم  ان بــسيار بهائي

رســد در برخــى  بـه نظــر مــى. آشـکارتر اســت و بــه همــين دليـل در فهرســت زيــر وجــود دارنــد

 ى  بزرگــى هــم داشــتند هــيچ مدرســـهبهــائى، کــه جامعـــه شــهرهاى بــزرگ، مثــل اصــفهان

  .  بوجود نيامد بهائى

 بــــسيار اصــــرار داشــــت هــــر جــــا ممکــــن بــــود يــــک مدرســــه دخترانــــه و يــــک عبــــدالبهاء

مدرســه «: نگــارد  چنــين مــىان همــدانبهائيــدر لــوحى بــه .  شــودتأســيسى پــسرانه  مدرســه

ى ذکـــور اســـت، زيـــرا دوشـــيزگان ايـــن قـــرن مجيـــد، بايـــد  اهـــّم از مدرســـه] دختـــران[ت بنـــا

 »...و بـــدايع ايــــن قــــرن عظــــيم داشــــته باشــــندالع از علــــوم و معــــارف و صــــنايع نهايـــت اّطــــ

هايى بود که مدارس دخترانـه يکـى پـس  در اثر چنين تشويق). ۲۸۴: ۱۹۹۱عبدالبهاء (

از ســــــــــال .  شــــــــــدتأســــــــــيساز ديگــــــــــرى در کنــــــــــار مــــــــــدارس پــــــــــسرانه در سراســــــــــر ايــــــــــران 

، کـــه بـــه معلّمـــه خـــانم ، دختـــر ســـيّد اســـماعيل ســـيناســـيّده بـــيگم. ق. ه۱۳۲۴./م۱۹۰۶

ى سـرقبر   در محلـهى بـاغ  در کوچـهاى ر ا شهرت يافت مکتب دخترانـه) ۱۸۷۹/۱۲۹۶(

مازنــدرانى (ى تربيــت پــسران بــه راه انــداخت  اى ازمدرســه ، بــه عنــوان شــعبه تهــرانآقــاى

تکار بـــــــر اثـــــــر پـــــــش ).۲۹: ۱۹۹۰؛ اربـــــــاب ۳۹۹: ۱۹۷۵؛ ســـــــليمانى ۳۴۰ -۴۱: ۱۹۷۴
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اى در  ى دخترانــه  مدرســه۱۹۱۱ و ديگــران، در اّول يــا دّوم مــاه مــى دکتــر ســوزان مــودى

 ايـــن تأســـيس  ۶.، افتتـــاح شـــد“مدرســـه تربيـــت بنـــات” شـــاگرد بـــه نـــام ۳۰شـــمال شـــهر بـــا 

تـوان بـه   جملـه ايـن مـشکالت مـىاز. هـاى زيـادى همـراه بـود مدرسه دخترانـه بـا دشـوارى

ــــــى در داخــــــل  اوضــــــاع اقتــــــصادى نامــــــساعد ايــــــران در آن زمــــــان و مخالفــــــت هــــــايى، حتّ

، و بهــائىهــاى ادارى   عــضو هيــأت مــسنبهــائىبــين مــردان .  اشــاره کــردبهــائىى  جامعــه

که براى اداره مدرسه به ايـران آمـده ، زن آمريکايى جوانى Lilian Kappes سليليان ِکپِ 

، معلّــم ايــن مدرســه، در شرت ِمــدحتِعــخــانم . بــود، تــضادهاى فرهنگــى وجــود داشــت

  :گويد اين باره مى

   

خواسـت مدرسـه را مطـابق مــدارس  مـى) سليليـان ِکـپ(ى جـوان  ايـن خـانم مـديره

ى مــــدارس  ر جهــــت نمونــــه باشــــد، ولــــى کميتــــهآمريکــــايى درســــت نمايــــد و از هــــ

نمـــود و مـــانع افکـــار  ى جـــوان مخالفـــت مـــى تربيـــت غالبـــًا بـــا کارهـــاى ايـــن مـــديره

شد وشايد هم کميته حّق داشت زيرا در آن موقع، اوضـاع مناسـب  ى او مى تازه

                          . تجّدد نبود

  )۱۹۸۷نقل در بى نام (        

  

، Coy Genevieve ويــــــو کــــــوىن، دکتــــــر ژ۱۹۱۹ در ســــــال پــــــس از فــــــوت ليليــــــان کــــــپس

-Armstrong( جـــايگزين وى شـــد ۱۹۲۲ى تعلـــيم و تربيـــت در ســـال  متخـــّصص برجـــسته

Ingram 1986: 188-99) Momen 2005: 359-61;.(  هرچنـد از حـضور زنـان غربـى در

 و ميـسيونرهاى زن آمريکـايى و هـا براى مثال همـسران ديپلمـات(گذشت  ايران مّدتى مى

هــاى اجتمــاعى مخــصوص خــود بــاقى مانــده بودنــد و بــا  ، ولــى آنهــا در حلقــه)بريتانيــايى

 با اعـضاى بهائىبرعکس، اين زنان آمريکايى . کردند ى مردم ايران اختالط نمى عاّمه

هـاى  اليّـتجـدا از اهميّـت فع. کردنـد ترى معاشرت مـى ى گسترده  و حلقهبهائىى  جامعه

، الگـو بـه بهـائى بـه ويـژه بـراى شـاگردان مـدارس دخترانـه ،ها براى ديگران ، آنآموزشى

تـــرى  تواننـــد نقـــش اجتمـــاعى فّعـــال دادنـــد چگونـــه زنـــان مـــى رفتنـــد و نـــشان مـــى شـــمار مـــى

  ).;Momen 2005: 362 61  Coy 1926: 52-4(داشته باشند 
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ســـتاهايى گـــسترش هـــاى بزرگتـــر بـــه رو  از شـــهرها و شهرســـتانبهـــائى مـــدارس  ى شـــبکه

مشکالت در روستاها آن قدر شديد بـود کـه حتّـى .  داشتبهائىيافت که تعداد زيادى 

 بـــه وقتــى شــهاب شــهميرزادى. کردنــد هرگونــه اقــدامى بـــى فايــده اســت بعــضى فکــر مــى

ـــــى  رفـــــت و بـــــا محفـــــل روحـــــانىيـــــول در مازنـــــدرانى اِ  روســـــتاى دور افتـــــاده  بهـــــائى محلّ

ى بـــراه انـــداختن يـــک مدرســـه بحـــث کـــرد بـــه تحريـــک روحـــانيون محلّـــى، والـــى  دربـــاره

  . ناحيه او را دستگير کرد و به کياسر مرکز آن ناحيه فرستاد

  

عــرض »؟آن شخــصى کــه در ايــول بودنــد شــما هــستيد«: حــاکم از شــهاب پرســيد

 ايـــن اشـــخاص اى بـــرادِر مـــن، در ميـــان ايـــن جنگلـــستان بـــا« فرمـــود، .»بلـــى«شـــد 

تربيــت و وحــشى کــه صــد قــرن از تربيــت و تمــّدن دورنــد و از صــبح الــى شــام  بــى

توانيـد حـالى  وسط شاليزار تـا کمـر، ميـان آب و ِگـل بـا گاوهـا معاشـرند چطـور مـى

،  و حـضرت عيـسىکنيـد کـه علـم و تربيـت خوبـست؟ يـا ايـن کـه حـضرت موسـى

، فـالن امـر يـا نهـى فرمودنـد؟ درک اينهـا ، يا حـضرت بهـاءاهللديا حضرت محمّ 

 ». کنيــــدتأســــيسمدرســــه   از قــــرارى کــــه شــــنيدم، خيــــال داشــــتيد آنجــــا . را ندارنــــد

ى بنـــده معلّمـــى اســـت ولـــى فـــانى در ايـــول  هرچنـــد کـــسب و پيـــشه«: عـــرض شـــد

وروِد فــــانى اهــــالى آنجــــا پيــــشنهاد  مدرســــه نداشــــتم ولــــى بعــــد از تأســــيسخيــــال 

ام بعــــد از ورود بــــه  انــــد و فــــانى هــــم بــــه آنهــــا قــــول داده مدرســــه و معلّــــم را کــــرده

اى آقـا، «:  فرمودنـد».، شايد معلّمى بـه جهـت آنهـا تهيّـه کـنم و بفرسـتممازندران

 هــا حکومــت. مــن در ايــول بــودم، ابــدًا قابــل مدرســه نيــست! چقــدر خــوش باوريــد

ها کشيدند بلکه بتوانند در کياسر که مرکـز  آمدند چهار دانگه زحمت) ها حاکم(

 تأســيساى  اسـت و قريــب پانــصد خــانوار اســت و اکثـر متمــّول و بــا ثروتنــد مدرســه

الـوزراء، حکومـت اينجـا بـود، خيلـى در ايـن  دو سـنه قبـل آقـاى عظـام. کنند نـشد

ن پـول بـه جهـت اثاثيـه ى خـودش قريـب پنجـاه تومـا خصوص اقدام کرد از کيسه

. داد، ميـــز و نيمکـــت تراشـــيدند يـــک روز نتوانـــست اطفـــال را اينجـــا حاضـــر کنـــد

فهمنـــد  اينهــا چـــه مــى... بعــد از رفــتن ايـــشان، اثاثيــه مدرســـه را بردنــد و ســـوزاندند

:  بعــد دو ورقــه کاغــذ بيــرون آورد گفــت»علــم يعنــى چــه؟ تربيــت چــه چيــز اســت؟
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هــــاى شــــهاب بــــراى  ر شــــکايت از فّعاليــــتد(انــــد  ببــــين علمــــاى آنهــــا چــــه نوشــــته«

  »، ديگر از عوام بيچاره چه توقع داريم؟) مدرسهتأسيس

  )۹۶ -۷: ۲۰۰۱ايقانى                                                  (

  

 در ايــــــران تعــــــداد دانــــــش آمــــــوزان ۱۹۱۸ -۱۹بنــــــا بــــــه تخمــــــين در ســــــال تحــــــصيلى 

 در کـــــل، شـــــاگردان ۷.فـــــر بـــــوده اســــت ن۲۳۹۲ و متوســــطه ۲۴۰۰۰هــــاى  ابتـــــدايى  دوره

داده   درصــد از مجمــوع ايــن تعــداد تــشکيل مــى۱۰بايــست بــيش از   مــىبهــائىمــدارس 

 در سراســر ايــران بــسيار دشــوار اســت بهــائىتهيّــه فهرســت کــاملى از تمــام مــدارس . باشــند

 ى کــه در صــفحات بعــد خواهــد آمــد جــدول. زيــرا هــيچ آمــار منظّمــى از آنهــا وجــود نــدارد

   .ام در اين راه استاّولين گ

اى يــاد   از مدرسـهدر لـوحى از عبـدالبهاء .امکـان دارد ايـن فهرسـت طـوالنى تـر شـود

 تأســيس شــده، ولــى محــل ايــن مدرســه معلــوم شــود کــه توســط ميــرزا محمــود دامغــانى مــى

). ۳۹۸، صــفحه ۸۴امــرى، جلــد ى ملّــى محفظــه آثــار و آرشــيو  انتــشارات لجنــه( نيــست

سـليمانى (، داشـت آقـاى تهـرانى سـر قبر اى هـم در محلـه ى، شـعبهى تربيت اصل مدرسه

 ،اى هـم در وادقـان، نزديـک کاشـان  احتمـاًال مدرسـه ).۲۶۹، صـفحه ۵جلـد : ۱۹۶۱

 لــــــىپــــــس از تعطي  ).۳۱۵ ، صــــــفحه ۹جلــــــد : ۱۹۷۵ســــــليمانى (وجــــــود داشــــــته اســــــت 

ى، يکـــــى از معلمــــــين آن ا  ، بهيّـــــه آبـــــاده۱۹۲۷ه در ســـــال ى دخترانـــــه در آبـــــاد مدرســـــه

  دهدو سـال درسـپس . ل در آنجـا تـدريس کـرد رفـت و سـه سـا کوشککقريهمدرسه، به 

داده يـــا معلـــم ســـرخانه  ست آيـــا او در مدرســـه درس مـــىيـــ معلـــوم ن درس داد ولـــىصـــوفاد

   ).۹۵ -۶، صفحات ۲جلد : ۱۹۶۵ -۷۱ يى بيضايىذکا(بوده است 

***  

در بـسيارى نقـاط، .  اين مدارس با موانـع مهّمـى روبـرو بودنـدتأسيسان در راه بهائي

شــى از بــابى آزارى، اّولــين بــارى پــس از پنجــاه ســال در خفــا و بــى ســر و صــدا زيــستن نا

. گذاردنــد ى عمــومى قــدم مــى  بــه عرصــهبهــائى يــک مدرســه تأســيسان بــا بهائيــبــود کــه 

 در هـر محـّل بـدل شـد و بهائىى  ى آشکار وجود جامعه بدينترتيب اين مدارس به نشانه

   رهبران و پيشوايانر القائات ـر اثــه بــرفت کــرار گــردمى قــهاى م ودهــفرت تــاج نــب آمــــاغل
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اغلـب رهبـران دينـى محلّـى مـردم را عليـه . بودنـد“ هـا  بـابى”دينى ُدچار ترس و نفرت از 

ــــى هــــم از اعطــــاى جوازهــــا و  ايــــن مــــدارس تحريــــک مــــى کردنــــد و مقامــــات دولتــــى محلّ

ان از هــــــيچ کوشــــــشى در کــــــاهش ايــــــن بهائيــــــ.  ورزيدنــــــد مــــــدارک الزم خــــــوددارى مــــــى

 آمـوزش داده بهـائىبـراى مثـال، در ايـن مـدارس آيـين . کردنـد ها کوتاهى نمـى مخالفت

 بهـــائىهـــاى   تعلّـــق داشـــتند در کـــالسبهـــائىهـــاى  شـــد، شـــاگردانى کـــه بـــه خـــانواده نمـــى

نگــاه کنيــد بــه (کردنــد  اى، اغلــب بيــرون از مدرســه و در روز جمعــه، شــرکت مــى جداگانــه

م دســتورات دولتــى  مراقبــت داشــتند تــا از تمــابهــائىمــدارس ). ۲۰۰۰ســياوش راســتانى 

حتّـى ( و اسـالم، پيـروى کننـد ى برنامه درسى، از جمله آموزش زبان عربى، قرآن درباره

  ).االجرا نبود وقتى اين دستورات براى مدارس خصوصى الزم

.  و حمله به آنها ادامه داشتبهائى با مدارس  به رغم اين اقدامات، مخالفت

، اوباش به تحريک پيشوايان مذهبى به مدرسه نگسر در س۱۹۲۱براى مثال در سال 

: ۱۹۸۸، حقيقت پژوه ۳۰۲ -۳: ۱۹۷۴مازندرانى (حمله کردند و آن را آتش زدند 

 سنگربندى ان مجبور بهبهائي ۱۹۱۱، در سال ، نزديک اصفهاندر نجف آباد. )۹

مدرسه آمده بودند جلوگيرى ا بيل و ُکلنگ براى ويرانى  که بشدند تا از هجوم اوباش

 ۱۹۰۸اى در سال  ى دخترانه ، مدرسهدر آباده). ۱۰۸-۹: ۲۰۰۴مدّرس ( نمايند

 والى جديد ايالت فارس، حاجى ۱۹۱۳ شد، ولى وقتى در سال تأسيس

کرد پيشوايان مذهبى محلّى نزد او رفتند و از  بور مىت از آباده عى هداي مخبرالسلطنه

والى، حاجى . حضور مدرسه دخترانه شکايت کردند و آن را مغاير شريعت دانستند

ما هنوز «:  در آباده را احضار کرد و به او گفتبهائىعلى خان، بنيانگزار مدارس 

چنين کارى در آباده .  کنيميستأسى دخترانه   مدرسهايم حتّى در شيراز نتوانسته
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بى نام ( او، حاج على خان را وادار ساخت که مدرسه را تعطيل کند ».موقع است بى

تقريبًا تماِم شاگرداِن اين مدارس در راِه رفت و آمد به مدرسه آزار و ). ۳۳: ۱۹۹۳

 افزايش بهائىبه رغم اين موانع هم تعداد و هم وسعت مدارس . ديدند اذيّت مى

ى متوسطه  هاى بعد، دوره  بود، ولى در ساليىها مدارس ابتدا  در ابتدا اکثر آن.يافت

 براى مثال، مدرسه وحدت بشر در کاشان. نيز به مدارس موجود در شهرها اضافه شد

در .  با شش کالس شروع کرديى کار خود را به عنوان مدرسه ابتدا۱۹۰۹در سال 

 ، ۱۹۶۷ – ۸۲مازندرانى (  به آن اضافه شد  ه يک کالس متوسط۱۹۱۳- ۱۴سال 

ى بومى  ، تنها  مدرسه، غير از دارالفنونمدرسه پسرانه تربيت در تهران ). ۲۸۳: ۵جلد 

چنين جدا از مدرسه آمريکايى،  هم. بود که تمام شش کالس متوسطه را داشت

هاى فارسى، عربى  اى بود که در آن عالوه بر زبان ت، تنها مدرسهى پسرانه تربي مدرسه

نامه . شد و فرانسوى که جزو برنامه درسى دولتى بودند، زبان انگليسى هم تدريس مى

ى  اتى از نحوهيي جز۱۹۱۰ ژوئن ۹، موّرخ Sydeny Sprague گزير از سيدنى اسپرا

 :کند ار مدرسه پسرانه تربيت ارائه مىک

  

. ى تربيت پاسخ گويم ى مدرسه هاى شما درباره کنم به پرسش اکنون سعى مى

 نفر آنها جديدند و در دو ماه ۵۰ شاگرديم که ۲۷۰در حال حاضر ما داراى 

ى ما به راستى در ايران  زيرا مدرسه. اند گذشته در اين مدرسه نام نويسى کرده

هاى خيلى  بس عالى است و همه کس آن را يکى از مدرسهداراى شهرتى 

ى جديد در اينجا باز  پس از اعطاء مشروطيّت، چندين مدرسه. داند خوب مى

شود اّما هيچ کدام با   و گرچه از طرف ايرانيان ثروتمند به آنها کمک مى شده

، براى امتحان حساب، ديروز يکى از استادان دارالفنون. کنند ما برابرى نمى

اين استاد را دولت براى بازديد از تمام . ى ما آمد جبر و هندسه به مدرسه

ولى پس از امتحان دقيق از هر کالس گفت که . ها فرستاده بود مدرسه

ى شما در مقايسه با  شاگردان اين مدرسه بسيار زرنگ و تيزهوشند و مدرسه«

  ».ها بسيار پيشرفته تر است ساير مدرسه

ى مدرسه  ايم اين است که برنامه يکى از داليلى که ما پيشرفت بيشترى کرده
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هنگامى که دو سال . هاى آمريکايى است اى همانند مدرسه ما، داراى پايه

ى مدرسه مانند تمام  ى تربيت آمدم متوّجه شدم که برنامه پيش من به مدرسه

ه روز در هفته براى مثال، رياضيات تنها س. هاى ايرانى ديگر است مدرسه

ى شاگردان را در يک کالس جمع  شد و از آن گذشته همه تدريس مى

دادند در حالى که بعضى  ى آنها به يک روش درس مى کردند و به همه مى

اين بود که ابتدا . تر در اين درس جلو بودند و برخى ديگر خيلى عقب

دم و در بندى کر شان دسته شاگردان را بر حسب استعداد و ميزان پيشرفت

اکنون در تمام روزهاى هفته به شاگردان . هاى مختلف قرار دادم کالس

کنم که  من فکر مى. شود رياضيات، انگليسى، عربى و غيره تدريس مى

اى دارد و اين يکى از  اى است که چنين برنامه ى ما، تنها مدرسه مدرسه

  .داليل پيشرفت آن است

. ا تمام کند و ديپلم بگيردکشد تا شاگردى، مدرسه ر هشت سال طول مى

شود و در سه سال اّول، فارسى و  شاگرد در هفت سالگى وارد مدرسه مى

ى  پس از آن، هنگامى که پايه. آموزد مقدارى رياضى، جغرافيا و تاريخ مى

اطّالعات فارسى شاگردى به حّد کافى محکم گرديد ممکن است شروع به 

تدريس زبان فرانسه با ميرزا . دهاى انگليسى يا فرانسوى کن يادگيرى زبان

خوِد من انگليسى .  استاهلل خان است که معلّمى است بسيار خوب فرج

 با من به اينجا آمده در اين زمينه به من دهم و فريبرز که از عّکا درس مى

ى متوسطه، شاگردان يکى از دو زبان  ى پنج ساله در دوره. کند کمک مى

گيرند به نحوى که پس از فراغت از تحصيل  ى را فرا مىفرانسوى يا انگليس

ها  در اين سال. ها صحبت کنند، بنويسند و ترجمه کنند توانند به اين زبان مى

شاگردان تاريخ قديم و جديد ايران و جهان، رياضيات، فيزيک، شيمى و 

من . البته همه آنها عربى را نيز بايد فرا گيرند. آموزند ديگر موارد درسى را مى

هاى باال مقدارى فيزيولوژى و گياه شناسى نيز به زبان انگليسى  در کالس

س مدرسه، دکتر يير. ما اکنون داراى يازده معلّم هستيم. کنم تدريس مى

 او اين است که هر روز به مّدت يک ساعت از ى عطاءاهلل خان است و وظيفه
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اى يک بار  هفته مدرسه که ى مدرسه بازديد به عمل آورد و به هيأت مديره

ام  دانيد، ناظم مدرسه بنده، همان طورى که مى. شود گزارش دهد تشکيل مى

. و معاونم ميرزا يوسف خان است که کارهايى مانند دفتردارى را به عهده دارد

اى مناسب  ساختمان مدرسه در حال حاضر تا اندازه. دو مستخدم هم داريم

دهيم اّما چون مدرسه در حال  ومان اجاره مى بيست تاست و براى آن ماهى

گسترش است اين ساختمان کوچک است  و من اميدوارم که سال آينده 

 محلّ . بتوانيم قطعه زمين بزرگى بخريم و خودمان ساختمان آن را بنا کنيم

ها براى  ديگرى که نياز داريم جايى است براى شاگردانى که از شهرستان

هايى با  آرزوى من اين است که بتوانيم خوابگاه. آيند  مىتحصيل به تهران

ما در .  در اينجا داشته باشيمهاى شبانه روزى آمريکا مقرراتى شبيه مدرسه

هاى باال کرديم که   کلوبى هم براى شاگردان کالستأسيسمدرسه شروع به 

وزى سالنى را به اين امر شود و اميدوارم بتوانيم ر هر هفته يک بار تشکيل مى

 را در بهائىهاى انگليسى و فرانسوى و کتا اختصاص دهيم و در آن مجلّه

  . اختيار شاگردان بگذاريم

)Sprague 1910: 5-7(  

 

ضربه زدن به در حالى که . بعضى کارهاى اين مدارس، براى ايران مبتکرانه بود

 بود و سيلى زدن هم به هاى رسمى رايج در مدارس ايران دست يا فلک کردن تنبيه

طور غير رسمى رواج داشت، عدم تنبيه بدنى کودکان توسط على محّمد 

 امرى نامعمول به  در مازندرانى کوچکى در کفشگير کاله  مدير مدرسه)درخشانيان(

خى مدارس در مازندران، از جمله مدارس بر). ۸۳: ۲۰۰۱ايقانى ( رفت  شمار مى

ايقانى ( ، مختلط بودند که در ايران غير معمول بود عربخيل، کفشگير کاله و بهنمير

هايى که اين مدرسه را از ديگر مدارس آن زمان ايران  ديگر ويژگى).  ۶۳، ۷۴: ۲۰۰۱

 و  (Coy 1926: 51-2) درسىى کرد، اهميّت دادن به تربيت بدنى در برنامه متمايز مى

که اکثر مدارس ايران  ، در حالى بودتأکيد بر زبان انگليسى به عنوان زبان خارجى

   رسمى ى  برنامهبراساس  ،پهلوى رضا شاهدر دوران . کردند ىـس مـدريـسه را تــرانـان فـزب
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  .۱۹۲۵، مازندران) بابل( در بارفروش ى سعادت مدرسه

مدير، ميرزا فروغ بّصارى، ميرزا ) خادم ( اهلل خان  ميرزا روح :)نشسته ( معلمين، از چپ به راست 

و در طرف  .تعبدالوّهاب بّصارى، ميرزا مجدالّدين جليلى، فرّاش مدرسه، پشت سر آنها ايستاده اس

ى  اين عکس در خانه. على ايقانى، ميرزا جواد جانفشان يوسف ديگر، از چپ به راست احمد ثابتيان،

  . بارفروش، يعنى محّل مدرسه، قرار داشت گرفته شدهاهلل ثابتيان که در کنار حظيرةالقدس سيف

  .۱۹۳۳ى تربيت، تهران، ى دخترانهکالس مشق نطق در مدرسه  
 Adelaideو ميس آداليد شارپ، اعظم، نشسته در وسطس روح انگيز فتحدو معلم کال

Sharpeشوندديده مى، نفر دّوم نشسته از راست. 
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  ۱۹۳۳ت او ۱۳. ، با معلمين خودهاى درس اخالق در تهران شاگردان کالس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 ۱۹۳۰ى تربيت در تهران، حوالى سال  ى دخترانه  مدرسهکالس ابتدايىگروهى از دختران 



  

  

  

  مدارس بهائى در ايران

 

۱۹۰

 ى تربيت در تهران ى مدرسه ى متوسطه زبان فرانسه در سه سال آخر دورهدولت 

 و هر يىى ابتدا سه سال آخر دورهولى سواى آن زبان انگليسى نيز در . شد تدريس مى

اين تأکيد بر زبان ). Coy 1926 :51(شد  ى آموزش داده مى ى متوسطه شش سال دوره

و هم ) ‘Abdul-Baha 1991: 272( بود انگليسى، هم مرهون دستورات عبدالبهاء

ر آن بود که يکى از نتايج اين ام. يى آمريکابهائىى طبيعى استخدام معلمين  نتيجه

ى خود، به  ى تحصيالت عاليه  اين مدارس، براى ادامهبهائىالتحصيالن  فارغ

رفتند، در  مى)  و آمريکاهاى انگلستان و گاهى دانشگاه ( بيروتيىدانشگاه آمريکا

. دادند هاى فرانسوى را ترجيح مى  دانشگاهحالى که اکثر ديگر دانش آموزان ايرانى،

اى در ميان   گروه بزرگ، متمايز و برجسته در بيروتبهائىدر نتيجه دانشجويان 

  ). Hollinger: 2006(آمدند   بشمار مىيىى دانشگاه آمريکايجمعيّت دانشجو

موزش و پرورش ى آ  بر توسعهبهائىها و موازين مدارس   ميزان تأثير نوآورىبرآورد

ها حاکى از آن است که در برخى  با وجود اين، برخى گزارش. در ايران دشوار است

براى مثال، در سال . اند رفته ها به شمار مى  بهترين مدرسهبهائىها مدارس  شهر

ى تربيت که در امتحانات  ى پسرانه  دانش آموز مدرسه۳۳ گزارش شد که از ۱۹۱۳

 دانش ۳۰۰ نفر قبول شدند، در حالى که از بين ۳۰دولتى آخر سال شرکت کردند 

به همين ترتيب ). (Moody 1913: 114 نفر قبول شدند ۱۰آموز ديگر مدارس  فقط 

يت را بهترين ى ترب ى دخترانه  مدرسه۱۹۲۳ها، وزارت معارف در سال  بنا به گزارش

چنين نگاه کنيد به  هم(Coy 1926: 50ران ناميده است  ى دخترانه در ته مدرسه

Sprague 1910: 5-7( تا حّدى در  رسد که ديگر مدارس بنا بر اين طبيعى به نظر مى

  . بوده باشندبهائىهاى  صدد الگوبردارى از مدرسه

يعنى  (بهائىى   اغلب به جامعهو شده تأسيسان بهائياين مدارس گر چه توسط 

 بودند، با وجود بهائىتعلق داشت و همه يا اکثر معلمين آنها ) ىمحفل روحانى محلّ 

هاى پايدار اين  کردند و اين از ويژگى ها ثبت نام مى اين از پيروان تمامى اديان در آن

ى به محّل ديگر  اين مدارس از محلّ بهائىنسبت شاگردان . رفت مدارس بشمار مى

 و يىت شش کالس ابتداى پسرانه تربي ، مدرسه۱۹۳۲ در سال در تهران. کرد فرق مى

، بهائىآنها ) در صد ۶۳( نفر ۳۳۹ شاگرد داشت، که ۵۴۱چهار کالس متوسطه با 
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 نفر ۲ نفر يهودى و ۴مسيحى، )  در صد ۴(  نفر ۲۱مسلمان، )  در صد۳۲( نفر ۱۷۵

ى  ى دخترانه مدرسه.  بودندبهائى)  در صد۷۷( نفر ۲۰ معلم، ۲۶از . زردشتى بودند

 نفر ۳۵۹ شاگرد، ۷۱۹از .  و پنج کالس متوسطه داشتيىيت، شش کالس ابتداترب

اين .  نفر يهودى بودند۴مسلمان و )  در صد۴۹( نفر ۳۵۲، بهائى)  در صد۵۰(

 مين معلّ ى  همه۱۹۲۶در سال  ).Baha’i World 117 :1936(م داشت  معلّ ۳۵مدرسه 

اين مدارس همه جا خوشنام بودند و بسيارى   ).Coy 1926: 53( بودند بهائىمدرسه 

ى پسر و حتّ  .فرستادند از افراد سر شناس هر محّل، کودکان خود را به اين مدارس مى

  . هران بودندى تربيت ت  هم شاگرد دو مدرسهدو دختر رضا شاه

Farman-Farmaian 1992: 49 و Banani 1961: 96   

 توانيم به اظهار نظر مريت هاوکس ى از اين مدارس، مىبراى ارزيابى مستقلّ 

)Onera A. Merritt-Hawkes (که او. نگار انگليسى اهل منچستر استناد کنيمروزنامه  

ديدن کرد، و پس از  بهائىى  از سه مدرسه کرد مى در ايران سفر ۱۹۳۳در سال 

 :، چنين نوشتدر يزد و تربيت دوشيزگان ىى هوشنگ مدرسهبازديد از 

  

 دان اداره مى شوبهائيردم که توسط اى بازديد ک  دخترانهى  از دو مدرسهدر يزد

 نليمدير اوّ . کند  تربيت توجه نمىى کافى به تعليم و زيرا دولت به اندازه

در حياط کوچک، . مدرسه خانمى مجّرد بود که معاونى متأّهل داشت

منّظم، تميز و دلگشاى مدرسه با آن دو به گفتگو نشستم در حالى که شربت 

هاى بلورى زير  هاى زرد کمرنگ، با بشقاب ن با خيار خنک در ليوانسرکنگبي

 وارد شد کودکانى که بيش از هشت بهائىوقتى مردى . آنها، روبروى ما بود

هاى خود را که به طور مرتب در  سال داشتند به سرعت دويدند تا چادر

 اين معلمين گفتند که آرزوى بهاءاهلل. ها گذاشته بودند بر سر گذارند طاقچه

کردند که مردان و زنان  بوده که روزى حجاب از ميان برود ولى آنها فکر مى

هنوز آماده نيستند و ده بيست سالى بايد بگذرد تا بتوانند با نظرى پاک و 

ها اطراف  شاگردان يکى از کالس. عارى از شهوت به يکديگر نگاه کنند

هاى قرمز آن سرگرم مبارزه با  ىحوضى هشت ضلعى نشسته بودند که ماه



  

  

  

  مدارس بهائى در ايران

 

۱۹۲

هاى محلى وابستگى داشتند، ولى  اين شاگردان به تمام فرقه. ها بودند پشه

ها سبز  بعضى غالف. بيشتر آنها غالفى چرمى و طلسمى به دور گردن داشتند

  .رنگ بودند تا مؤثّرتر باشند

ن ان که به همان اندازه مرتب و تميز بود، توسط زبهائيى   ديگر مدرسه

 که صورتى الغر، ۲۹شد  اداره مىاى به نام حاجيه بى بى صغرى العاده فوق

اين زن خيلى زود بيوه شده بود و چون فرزندى . پيراسته و پر شور داشت

 شده بود تا در کنار نداشت به رغم مخالفت خويشاوندانش راهى تهران

اين ماجرا مربوط به پانزده . ى کند و به مدرسه برود زندگبهائىاى  خانواده

وقتى . کشيد تا کاروان اين سفر را طى کند  روز طول مى۱۲سال قبل است که 

.  برگشت دريافت که شهر خودش به شّدت به مدرسه نياز دارداين زن به يزد

تر فعاليّت کند، تواند در اين زمينه بيش اکنون مى. اى باز کرد بنا بر اين مدرسه

: ولى به طرز تأثر آورى گفت. شود ان به او کمک مىبهائيزيرا از صندوق 

تر  تحصيالت من بسيار قديمى. دهيم متاسفم که کار بسيار ناچيزى انجام مى«

 فرموده که عالم بهاءاهلل. از آن است که متجّدد باشم يا چيز زيادى بدانم

 يکى مرد و يکى زن و اگر هر اين دو بال را نداشته انسانى دو بال دارد،

دانم اين حرف درست است  به جانم قسم، مى. تواند پرواز کند باشد، نمى

ولى در ايران کمتر کسى هست که اين را بداند و به همين علت است که 

  ».رود کشورم آهسته پيش مى

، اين زن را دو باره مالقات افسوس خوردم که نتوانستم پيش از سفر به کرمان

  .کنم، چه که او همچون گلى شکفته بود

1935: 144-5) Merritt-Hawkes ( 

  

 را منتشر ى شکوفه، فهرستى از مدارس دخترانه در تهران ى زنانه  مجله۱۹۱۳در سال 

ى  ى دخترانه مدرسه( ى تربيت بنات  داد که، مدرسه اين فهرست نشان مى. ساخت

سّومين ) گرفتند ى تحصيلى مى  نفر از آنها کمک هزينه۱۷که ( شاگرد ۱۱۷با ) يت ترب

 شاگرد ۱۱۰ ى دوشيزگان وطن مدرسه. ى بزرگ در پايتخت بود ى دخترانه مدرسه
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و چهارمين ) ى تحصيلى دريافت مى کردند  نفر از آنها کمک هزينه۶۷که (داشت 

   (Afari 1996: 182-3). ى بزرگ در پايتخت بود ى دخترانه مدرسه

توان از اوراقى که به   در ايران را مىبهائىى مدارس  العات ديگرى در بارهاطّ 

يکى از اسناد منتشره، گزارش سال . ى وزارت معارف منتشر شده به دست آورد وسيله

در ادامه  آنچه .است)  در همدانتأييدى   مدرسهبهائى  ناظم (ت جالل الف۱۹۲۰

ى  ى دخترانه در مورد مدرسهاى از اطالعات مندرج در اين گزارش  آيد خالصه مى

  .موهبت است

  

ى تربيت  ى مدرسه  دانش آموخته،، متولد تهران)نعيمى(مدير، محبوبه خانم 

، حقوق ۱۳۳۷/ ۱۹۱۷ آغاز به کار در سال . تهرانيىى آمريکا و مدرسه

 . تومان، تدريس زبان انگليسى، عربى و رياضيّات۲۵ماهيانه 

ى  ، دانش آموخته، متولد همدان) ساله۲۰(، )انور(ناظم، قمر خانم 

  ۷، حقوق ۱۹۱۴ن، استخدام در سال ر همداس دنلياآى يهودى  مدرسه

 .تومان

همگى . ۲۳ و ۱۶ تومان، سّن ميان ۶ تا ۳هاى بين  پنج معلم ديگر با حقوق

تدريس دروس، . س يا موهبتنلياآى مدارس   و دانش آموختهمتولّد همدان

 .رسى، عربى، رياضيّات، انگليسى، تاريخ، جغرافيا و علومنگارِش ديکته، فا

 و شش کالس  ساله در يک کالس آمادگى۱۴ تا ۶ شاگرد ۱۴۴مدرسه 

هايش اجاره  براى ساختمان.  تومان بود۹۰ى آن  بودجه.  داشتيىابتدا

 بودجه را از  تومان بود و کسرى۳۶درآمدش از دانش آموزان . پرداخت نمى

ى مدرسه کافى به نظر  اسباب و اثاثيّه. کرد تّجار و پزشکان شهر جبران مى

  .رسيد ولى وسايل آموزشى نداشت مى

   )۵۴ – ۶: ۱۹۹۹ فارسانى -ترابى(

  

ى وزارت  هاى منتشره توان از جدول  را مىبهائى  اطالعات مربوط به ديگر مدارس



  

  

  

  مدارس بهائى در ايران

 

۱۹۴

 : به دست آورد۱۹۲۵معارف براى سال 

 

ى ديگرى در  بيش از هر مدرسه(  کالس ۱۰ى تربيت  ى پسرانه سهمدر

 ۴۰و ) ى ديگرى در تهران بيش از هر مدرسه (يى شاگرد ابتدا۳۵۰و  ) تهران

 شاگرد ۱۳۴ کالس و ۶يت ى ترب ى دخترانه مدرسه. شاگرد متوسطه داشت

  ).  کردند  نفر از آنها رايگان تحصيل مى۱۳که ( داشت 

 نفر از آنها ۲۵که (  شاگرد داشت ۴۸ کالس و ۵ ى دوشيزگان وطن مدرسه

  ).           کردند رايگان تحصيل مى

   )۶۵،۶۴،۶۱: ۱۹۹۹ فارسانى –ترابى ( 

  

 يىراى مثال اکثر مدارس روستاب. ع بود، مواد آموزشى متنوّ يىى در مدارس روستاحتّ 

ى زبان و ادبيّات فارسى، تاريخ، جغرافيا، رياضيّات،  بارهى دريها  کالسدر مازندران

، ۸۶، ۱۰۳، ۱۲۰، ۱۳۰: ۲۰۰۱ايقانى .  (سياق، ديکته، علوم و بهداشت داشتند

۷۴ ،۶۴(   

هاى   دو کودکستان به نامدر تهران. کردندباز ، چند کودکستان هم بهائىى  جامعه

 وجود داشت که کودکان را براى ورود به مدارس تربيت آماده  و آمادگىميثاقيّه

 در همدان. زمان با مدارس تربيت تعطيل شد ط مقامات دولتى هم و توسّ دکردن مى

  در قزوين. ساخت  آن جا آماده مىبهائىدکستانى بود که کودکان را براى مدارس کو

در . شد  تشکيل مىى حاجى اسمعيل خليلى کودکستانى وجود داشت که در خانه

اين .  شدتأسيس  توسط بلقيس مشکيان۱۹۳۲ در سال  کودکستان هّمتىکرمان

زمان با ديگر مدارس   هم۱۹۳۴ختر و پسر داشت و در سال  شاگرد د۵۰کودکستان 

 رفت و کودکستان ديگرى به راه در آن هنگام بلقيس به يزد.  تعطيل شدبهائى

،  Merritt-Hawkesکسو ها–مريت .  فّعال بود۱۹۳۸ تا ۱۹۳۴انداخت که از 

تبهائى روزنامه نگار غير  ۱۹۳۳ى کرمان در سال  انگليسى در توصيف کودکستان همِّ

  :نويسد چنين مى
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 بسيار دشوار بود، زيرا فقط  يک درشکه در شهر وجود رفت و آمد در کرمان

 ۹جود هم، بسيار بد بودند و پياده روى بين ساعت داشت، چند اتومبيل مو

به علت اشتباه .  عصر در ماه جون برابر بود با دنبال بدبختى رفتن۵صبح و 

ان بهائياى که توسط  راننده، مجبور شدم يک مايل پياده راه بروم تا به مدرسه

وقتى به مدرسه رسيدم خاکى و خسته بودم، ولى هنگامى . شود برسم اداره مى

 شاگرد شاد و ۳۰نهايت تميز و مرتب ايرانى و  ه چشمم به آن زن دلرباى بىک

اين زن . هاى ناخوشايند را از ياد بردم ى آن چيز اش افتاد همه خندان و پاکيزه

هاى جديد را فرا گرفته و پس از   روشاى بود با سه فرزند، که در ترکستان بيوه

کودکان بين دو تا شش سال داشتند و .  به ايران آمده بودانقالب روسيه

 محّل بهائىى  ها را جامعه ى هزينه پرداختند و بقيه ماهيانه فقط دو ريال مى

ها و  ى خودش را داشت و هنگام ورود دست هر کودکى حوله. بر عهده داشت

 ها در اروپا اين کار. کردند شست و سرش را معاينه مى هايش را مى ناخن

در اين جا تنبيه . برد چندان اهميّتى ندارد ولى در کرمان هوش از سر آدم مى

بدنى وجود نداشت ولى هر گاه رفتار کودکى بد بود پس از چند بار چشم 

آن رويکرد . شد  و فرصت دادن از کودکستان اخراج مىيىپوشى و راهنما

، آموزش اين که کتک زدن محبّت آميز به يکديگر، آن مهربانى با حيوانات

تنها راه تربيت نيست در سر زمينى که تنبيه بدنى، گرچه از لحاظ نظرى در 

آيد، واقعًا  مدارس منسوخ شده، هنوز يگانه راه عملى انضباط به حساب مى

همه کفش داشتند، اکثر .  اين کودکان شاد و خندان بودند...شگفت آور بود

ى از دستمال را ياد  د طرز استفادهآنها جوراب پوشيده بودند و داشتن

 ترشّحات بينى خويش را پخش يىآنها مثل والدين خود در هر جا. گرفتند مى

ناگهان دريافتم . ترى خواهند ساخت نخواهند کرد و در آينده ايران دلپذير

خواستم  نمى ... ترين مردم جهان بوده است مخترع دستمال يکى از خيرخواه

 بروم که در آنها، چشم يىها را ترک کنم و به خياباناين محّل شادى و اميد 

  .کودکان پوشيده از مگس بود، و رفتارشان وحشيانه و نفرت انگيز

)                        1935: 152-3 Merritt-Hawkes(  
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  بهائىتعطيلى مدارس 

  

هاى  ادسازى تمام نه دست سازى  و ايرانى  مبتنى بر يک،سياست رضا شاه

ى مدارس ميسيونرى   همه۱۹۲۸براى مثال، در سال . اجتماعى در کشور بود

 آنچه ى آموزشى خود را با بور کردند که برنامهج و ديگر مدارس خارجى را ميىآمريکا

ى   دولت رضا شاه همه۱۹۳۷در سال . وزارت معارف تعيين کرده بود منطبق سازند

ى ى خارجى را ملّ  ى مدارس متوسطه ه هم۱۹۳۹ خارجى و در سال يىمدارس ابتدا

، بيش از پيش تحت نظارت بهائىمدارس خصوصى بومى از جمله مدارس . کرد

س يي، رعلى اکبر فروتن. وزارت معارف و تأکيد روز افزون آن بر همسانى قرار گرفتند

 مقامات ۱۹۳۴دهد که مّدتى پيش از سال  ى تربيت، گزارش مى ى پسرانه مدرسه

کردند از آن ايراد  وزارت معارف براى مدرسه مزاحمت فراهم کرده بودند و سعى مى

ان ايران بهائي، محفل روحانى ملّى ۱۹۳۴در سال  . )۲۸: ۲۰۰۶شهريارى ( بگيرند 

 به ويژه بهائىدهاى   از تمام نها شده بود به دستور شوقى افندىتأسيسکه به تازگى 

 را در خصوص تعطيلى کسب و کار در بهائى خواست تا احکام بهائىارس مد

اکبر فروتن و دکتر يونس خان  على.  اجرا کنندبهائىروزهاى تعطيالت مربوط به دين 

ان ايران بودند با قرار قبلى با على بهائي  که هر دو عضو محفل روحانى ملى افروخته

 کفيل وزارت معارف مالقات کردند تا وضعيّت را براى او توضيح اصغر حکمت

حکمت اين توضيح را نپذيرفت و بر رعايت بى چون و چراى مقّررات دولتى . دهند

   ۳۰.پافشارى کرد

 به مناسبت سالگرد شهادت بهائى، مدارس ۱۹۳۴ دسامبر سال ۶روز پنجشنبه 

ها دوباره باز   دسامبر مدرسه۸وقتى روز شنبه . تعطيل شدباب، مطابق تقويم قمرى 

  : ى تربيت رسيد ى پسرانه ى زير از طرف وزارت معارف به مدرسه شد، نامه

  

  )۱۹۳۴ دسامبر ۸ ( ۱۳۱۳ آذر ماه ۱۷به تاريخ 

 ۱۰ / ۳/ ۲۶على هذا وزارت معارف، امتياز آن مدرسه را که به تاريخ ... 

نمايد و از اين تاريخ حّق مفتوح  ت لغو مىصادر شده اس) ۱۹۳۱ جون ۱۷( 
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  .نگاه داشتن آن دبيرستان را نداريد

   على اصغر حکمت-کفيل وزارت معارف  

   و صنايع مستظرفهُمهر وزارت معارف و اوقاف

  )۴۷: ۱۹۸۴فروتن (

  

،  هاجسن-ام ناچبول .  اچ از طرف سفير بريتانيا۱۹۳۴ دسامبر ۱۵گزارش زير مورخ 

H.M. Knatchbull-Hugessen ى اين رويداد به دست  طالعات بيشترى در بارها

 : دهد مى

  

هاى ايران خبر دادند که در نهم دسامبر گذشته وزارت معارف مدارس  روزنامه

. خانه بسته است  پيچى از دستور آن وزارت به علت سرتربيت را در تهران

 تعلق دارند و يکى از آنها مخصوص پسران بهائىى  مدارس تربيت به جامعه

از سال ى پسرانه که سى و شش  مدرسه. است و ديگرى مخصوص دختران

 شاگرد ۸۰۰ى دخترانه   شاگرد و مدرسه۷۰۰گذشت حدود  عمر آن مى

 شاگرد که سّن بعضى ۱۵۰۰ه، حدود بنابر اين تعطيلى اين دو مدرس. داشت

اقدامات . م را متأثر ساخته استرسد و تعدادى معلّ  از آنها به بيست سال مى

کنم چند شهر   و فکر مى و يزد، کاشان، سلطان آباد، قزوينشابهى در همدانم

سر منشى اين سفارتخانه،  . دارند صورت گرفته استبهائى ديگر که مدارس

ى اين اقدام نسبتًا مهم  او در باره.  استبهائى، ميرزا عبدالحسين خان نعيمى

  :آيد  داده که شرح آن در زير مىى، به من گزارشدولت ايران

ها کار را  دارند و در اين روز متبّرک مىرا  روز ۹سال ان در دين خود، هر بهائي

، که فکر  شوقى ربّانىبهائىرهبر فعلى دين . کنند به طور کامل تعطيل مى

هاى  کند، به پيروان خود دستور داده که اين روز  زندگى مىکنم در حيفا مى

 بهائىبر اين اساس مدارس . عايت کنندها کامًال ر ى کشور متبّرک را در همه

سالگرد ) ۱۹۳۳ دسامبر ۱۷ ( ۱۳۵۲ شعبان ۲۸ سال گذشته در روز تهران

چند روز  .، تعطيل بودندبهائى روز متبّرک ۹شهادت باب، يکى از مهّمترين 
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ى   مديره هيأت. بعد وزارت معارف کتبًا علت تعطيلى مدارس را جويا شد

گردد، علت  ان منصوب مىبهائي سال توسط محفل ملى مدارس، که هر

ى پسرانه را به وزارتخانه  س مدرسهييسپس ر. تعطيلى را کتبًا توضيح داد

. احضار کردند و به او گفتند آن نامه قابل قبول نيست و بايد پس گرفته شود

ولى چند . دارى کرد و گفت نامه مال او نيستدس مدرسه از اين کار خويير

حوالى ماه مى گذشته وزارتخانه  .، وزير نامه را در پاکتى پس فرستادروز بعد

 ى ديگرى به اين مدارس فرستاد و گفت که در سال گذشته اين مدارس نامه

 و به آنها ُهشدار داد که اگر امسال نيز چنين »بى دليل تعطيل کرده بودند«

وقى ربّانى اين موضوع را به ش. کنند آن مدارس براى هميشه بسته خواهد شد

ان بايد در تمام موارد مربوط به بهائيارجاع دادند که در پاسخ گفت، گر چه 

ى کلّى مدارس کامًال مطيع اوامر دولتى باشند ولى به  ى درسى و اداره برنامه

 و تعطيلى کسب و کار در بهائىهيچ وجه نبايد در رعايت احکام دينى 

 تصميم گرفت تسليم بهائىى  امعهبنا بر اين ج. نمايندهاى معيّن کوتاهى  روز

نشود و اعالم کرد مرگ يا شهادت را به باز نگهداشتن مدارس ترجيح 

  ...در نتيجه مدارس را در سالروز شهادت باب بستند. دهد مى

گويند که از حدود سى و شش سال قبل بدون کمترين تشويقى از  ان مىبهائي

 از اين مدارس عوض زياد خود،هاى بال طرف دولت و صرفًا با کمک

کنند که اين مدارس، همواره به خوبى  اند و خاطر نشان مى حمايت کرده

ها   فرزندان خود را به آنهاى تهران شده و بهترين خانواده اداره مى

 بهائىبه نظر نعيمى، فقط نيمى از شاگردان اين مدارس . اند فرستاده مى

مثل ديگر مدارس  . بودندبهائىبه قاعده ى کارکنان آنها بنا  بودند، ولى همه

ان در خصوص بهائي. تهران، تبليغات دين در اين مدارس مجاز نبوده است

س تهران گاه و بى گاه در ى مدار گويند که همه ممنوعيّت تعطيلى مدارس مى

براى مثال، اغلب اتفاق . کنند ى خود را تعطيل مى شابه مدرسهموارد م

اى تعطيل  علت درگذشت شخصيّت برجستهاى به  افتد که مدرسه مى

  ... شود مى
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کند تا معلمين را  چنين به من اطالع داد که حال دولت سعى مى نعيمى هم

 منتقل نمايد و کردند به ديگر مدارس تهران که در مدارس تربيت تدريس مى

 بود که گر چه قبًال گفته شده. براى شاگردان هم در ديگر مدارس جا پيدا کنند

الت را ى زيادى اين تحوّ   تهران با عالقهيىکالج آمريکا.  ها پر هستند مدرسه

بايد ديد آيا دولت بر بازماندن اين کالج، براى نخستين بار در . کند دنبال مى

 تاريخ آن، در روز کريسمس اصرار خواهد کرد يانه؟ در مورد مدارس بريتانيا

  .ام ها دريافت نکرده در جنوب، هيچ گزارشى از اين دخالت

به نظر يکى از کارمندان کالج . تحوالت آتـى را حتمًا گزارش خواهم کرد

) نخست وزير(ان عاليجناب فروغى بهائي، عامل اصلى مخالفت با يىآمريکا

ه سفر اعليحضرت به  دولتى عجيب، بيىکنم اين قدرت نما گمان مى. است

ى همه جانبه   کنم، بايد منتظر حمله در اين صورت فکر مى.  ارتباط داردترکيه

   ۳۱  .در ترکيه رخ داد آنچه به تمام مدارس خارجى باشيم، شبيه

  

 يک سال يکى در طىها،  ، به ويژه در شهر را ايرانبهائىسپس دولت ديگر مدارس 

 چون خصوصى و متعلق به ى تربيت دوشيزگان در يزد سهمدر. پس از ديگرى بست

ى بود در امان ماند  و تا هنگام باز نشستگى او به کار خود ادامه بى صغر حاجيه بى

    .)۳۰ – ۳۱: ۱۹۹۲هدايتى(داد 

 سبب کهبه اين ها نيز در امان ماندند، احتماًال   در روستابهائىبعضى مدارس 

ى ديگرى هم   مدرسهسواى آن.  هستندبهائىدانست که آن مدارس  ى نمىدولت حتّ 

 در يى روستابهائىى  براى مثال هشت مدرسه. ها شود وجود نداشت که جايگزين آن

کار خود را در ) در روشن کوه( به کار خود ادامه داد و در واقع يکى از آنها مازندران

سرانجام اين مدارس تعطيل نشد، بلکه به طور ارادى در اختيار . کرد آغاز ۱۹۳۵

ى بورخيل ارطه  ها، مدرسه احتماًال آخرين آن. دولت قرار گرفت و مدارس دولتى شد

  ).۲۰۰۱ايقانى ( دولتى شد ۱۹۴۸بود که در سال 

هاى  ن ها و شهرستا ، اکثر شهر۱۹۳۴ در سال بهائى در هنگام بستن مدارس 

با . رس دولتى داشتند و شاگردان توانستند به اين مدارس انتقال يابندبزرگ، مدا
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ى   شاگردان مسلمان مدرسهدر کاشان. وجود اين، چنين فرايندى هميشه آسان نبود

 بهائىدرنگ در مدارس دولتى محلّى جا پيدا کردند ولى شاگردان  وحدت بشر بى

ها را  س آننى يهودى آليا ا اين که مدرسهحدود يک سال از تحصيل محروم ماندند ت

ى زردشتى  ى ميسيونرى انگليسى و مدرسه  به مدرسهبهائى شاگردان در يزد. پذيرفت

.  براى دختران شديدتر بود ها مشکالت بويژه تر و روستا هاى کوچک در شهرستان. رفتند

محلّى اغلب تصميم گرفتند به طور غير رسمى به آموزش  بهائىدر اين نقاط جوامع 

بهيّه  ،بهائىپس از تعطيلى مدارس در آباده در نتيجه . کودکان خود ادامه دهند

 رفت و سه سال در آن جا تدريس کرد و سپس  به روستاى مجاور، کوشککىيصفا

 يىذکا( آن جا درس داد بهائى شد و دو سال به دختران رهسپار روستاى صوفاد

ان ايران تسهيالت بهائيمحفل ملى ). ۹۵ – ۶، ص ۲جلد ؛ ۷۰: ۱۹۶۵ يىبيضا

مثال، در چند براى .  فراهم ساختبهائىهاى پر جمعيّت  آموزشى کافى را در روستا

 داشت  ولى از مدرسه بهائىاى   که تعداد قابل مالحظهآباد روستاى اطراف سلطان

ها سکونت کنند و در  بى بهره بود  محفل ملّى ترتيبى داد تا معلمين در هر يک از آن

حقوق اين افراد توسط محفل ملّى پرداخت ( ان کالس تشکيل دهند بهائيهاى  خانه

.  بر پا شددزن  و شاهدآبا  خلج ودآبا هاى شاه ر روستا ديىها چنين کالس). شد مى

ها شرکت کنند و  توانستند در اين کالس  هم مىبهائىهاى غير  کودکانى از خانواده

). ۲۵: ۱۹۹۷توانگر (رفتند  ها مى هاى مجاور هم به اين کالس گاهى کودکان روستا

براى مثال، يکى از . ار و رضايت بخش نبودبا اين حال چنين تمهيداتى هميشه بر قر

، نزديک ا، شرحى از دوران تحصيل خود در سنگسر پارس ان به نام وجدانيّهبهائي

 ۱۰۰ که ترتيب تحصيل تقريبا بهائىى  هاى پس از تعطيلى مدرسه ، در سالسمنان

  :هاى گوناگون روستا داده شده بود، ارائه داده است  در خانهىبهائ و غير بهائىدختر 

  

هاى کودکى من، مدارس پسرانه دولتى وجود داشت ولى مدارس  در سال

 تحصيل  خانه  مجبور بودند در مکتببهائىدخترانه موجود نبود و دختران 

 بهائىهاى اّول و دّوم را در مکتب يک خانم  چنان که خود من کالس. کنند

ى   مدرسه گذراندم و بعد معلّمه خانم سبحانىانييام معلّمه شهربانو فنابه ن
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 ترتيب داد که تا کالس چهارم بيشتر نداشت و تا حّدى از طرف ترى بمرتّ 

ها از طرف آن اداره چند نفر  زيرا صبح. ى معارف مجاز شناخته شده بود اداره

در همين سال از طرف . آمدند ى ما مى م سرود ميهنى به مدرسهبراى تعلي

ها هم بايد به مدارس دولتى پسرانه بروند  شد که دختر وزارت معارف تأکيد مى

ى پسرانه  ولى کسى حاضر نشد دختران خود را به مدرسه. و توأمًا تحصيل کنند

 سه نفر  تعطيل شد و ما دو،سال بعد آن مدرسه، يا مکتب دخترانه. بفرستد

تا اين که   به تحصيل مشغول شديمچند ماهى شاگرد در منزل ورقاى وحدت

ى ميرزا حسين عسکرى  ، صبيهاز طرف محفل ملّى زينت خانم عسکرى

 آمد و يکى دو سال در  به سنگسرهائىبى، به جهت تدريس دختران ا بشرويه

 و قليلى از بهائىشد، به تعليم دختران  منازل احبّا که براى مدرسه اجاره مى

  شمسى۱۳۱۹ى سال  ولى در نيمه.  مشغول گرديدبهائىدختران غير 

ت بيمارى نتوانست به خدمت مذکور ادامه دهد و باهره  به علّ .)م۱۹۴۰(

  سمنانيى سال قبل به صورت داوطلب آزاد در امتحان نهاخانم ممتازى که

 گرفته بود اين مدرسه را تا پايان سال اداره يىشرکت کرده و تصديق ابتدا

 را به صورت داوطلب آزاد يىسال بعد فانيه که تازه تصديق ششم ابتدا. کرد

ل احبّا گرفته بودم از طرف محفل مقّدس روحانى موظف شدم که در مناز

تا اين که در سال . پردازم مدرسه ترتيب دهم و به تدريس ببهائىبراى دختران 

، از طرف محفل روحانى ملّى براى طاهره خانم کيانى.)  ش۱۳۲۲(بعد 

ى  ى دخترانه به وسيله مدرسه وارد سنگسر شد و بعد از خانم کيانى، مدرسه

تا اين که عطيه . شد ى اداره مى خانم سبحان هيي و ورقامعلّمه خانم سبحانى

گانى از  ، به سنگسر آمد و مدرسه را با کمک معلمات و دوشيزهخانم حقيقى

  .  تر اداره فرمود احبّاى سنگسر به نحو بهتر و شايسته
   )۲۷ – ۳۰: ۱۹۹۶چنين نگاه کنيد به حقيقى   هم؛۱۱: ۱۹۸۹ژوه حقيقت پ(

  

، ، داوطلب شد که به شهر کوچک نجف آبادبه همين ترتيب ابوالقاسم فيضى

 را حل بهائى  ان پس از تعطيلى مدرسهبهائيشابه  برود تا مشکالت منزديک اصفهان
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ان شهر بهائيهاى   کالس در خانه۲۰طى چند هفته پس از ورود او، حدود . کند

: ۱۹۹۸فيضى (خواندند   پسر و دختر درس مى۴۰۰تشکيل شد، که در آنها حدود 

۱۵۵.(  

  

  گيرى نتيجه

  

ى ن، در صف مقّدم حرکت به سو ايرابهائىى  توان گفت که جامعه در کّل مى

 جزو نخستين مدارس بهائىمدارس . درن در ايران قرار داشتمُ پرورش آموزش و 

اى در  ى آغازين قرن بيستم، سهم قابل مالحظه مدرن بومى ايران بودند و در دو دهه

بسيار : ، در دو عرصه پيشگام بودبهائىى  جامعه. تحصيالت موجود در ايران داشتند

 تعليم و تربيت بهائىى  ند، جامعه شوتأسيسها   مدارس دولتى در روستا آنکهپيش از

 زمانى بهائىى  ها، جامعه ها و روستا عالوه بر اين، در بسيارى شهر. ها برد را به روستا

 بهائىمدارس .  مدارس دخترانه پرداخت که چنين تسهيالتى وجود نداشتتأسيسبه 

فتند و ر ها بهترين مدرسه به شمار مى  داشتند و در بسيارى از شهريىسطح کيفى باال

رسد تعطيلى  به نظر مى. فرستادند بزرگان شهر فرزندان خود را به اين مدارس مى

 به تحميل همسانى بر نظام آموزشى و دشمنى  معلول ميل رضا شاهبهائىمدارس 

  .ان بوده استبهائيبرخى مقامات دولتى با 

  

 ها  نوشت پى

  

ن پيشنهادهاى دومينيک بروکشا و سينا اصالحات انجام شده در اين فصل را مديو  ۱

 و آغاز تعليم و تربيت عمومى مدرن در بهائىمدارس ”ى کاوه هّمت   و مقالهفاضل

  The ۱۹۰۶- ۱۹۱۱ ايران ى انقالب مشروطه کنفرانس سده” ارائه شده در “ايران

Iranian Constitutional Revolution 1906-1911“ ،۲ – جوالى ۳۰ آکسفورد 

  . هستم۲۰۰۶آگست 

، Menasheri 1992: 55 که در ۱۸۹۱تخمين براساس اطالعات مربوط به سال   ۲



  

  

  

 بهائيان ايران

  

۲۰۳

التحصيلى   شاگرد داشت که فارغ۳۸۷  دارالفنون۱۸۹۱در سال (ارائه شده است 

ترک تحصيل  و هر سال چند نفر هم - کشيد  آنها بين شش و هفت سال طول مى

التحصيل شدند   فارغ۱۹۲۲ نفر در سال ۱۵گويد که فقط  نانى مىب). کردند مى

)Banani 1961: 108.(  

براى بررسى آثار روشنفکران ايرانى قرن نوزدهم درباره تعليم و تربيت، نگاه کنيد به   ۳

Menasheri 1992: 27-45.  

   در بهاءاهللبياناتبراى مثال، نگاه کنيد به   ۴

Compilation of Compilations 1991, Vol. 1, nos. 567, 568, P. 249. 

، ص ۶۱۷، شماره ۲۶۷، ص ۶۰۱ى  خذ، شمارهأ، همان م عبدالبهاءبياناتو       

  .۲۷۶، ص ۶۱۹، شماره ۲۷۵

۵  Bahai News (Star of the West) 1/1 ( 21 March 1910) 12- 13,  

 1/10 (8 Sep. 1910): 2- 5.   

توان در نجم  ى مدرسه تربيت دختران را مى  و توسعهتأسيسان از بهائيهاى  گزارش  ۶

 Lillian  گزارش ليليان کپس (۱۲ - ۱۳): ۱۹۱۲فوريه  (۱۸، شماره ۲باختر، جلد 

Kappes(۷، شماره ۴ جلد ؛)  دکتر سوزان مودى (۱۱۴): ۱۹۱۳جوالىDr. Susan 

Mody (اى از دکتر   که خاطره۴۰: ۱۹۹۷چنين نگاه کنيد به ثابت  هم. يافت

  .Armstrong-Ingram 1986: 188کند، و   را نقل مىعطاءاهلل بخشايش

۷  Menasheri 1992: 60ى وزارت فرهنگ،  ، به نقل از گزارش آمارى ساالنه

  .Arasteh 1969: 74چنين نگاه کنيد به آراسته  هم

ى نگارنده با اشرف شاه آبادى،  مصاحبه: ى بعدى ى اين مدرسه و دو مدرسه درباره  ۸

   .۲۰۰۵ جوالى ۳در آکوتو، ايتاليا، 

نويسد که اين مدارس در سال   مى۱۴۹: ۲۰۰۷ فؤادى .۳۸-۹: ۲۰۰۴بى نام   ۹

  . شروع به کار کرد۱۹۱۴

۱۰    Star of the West 14 (November 1923): 246.  

  .۲۴۸ -۹: ۱۹۷۴، مازندرانى ۱۴۰: ۲۰۰۷ ادىؤف  ۱۱

، ۹۷ -۸، صفحات ۴ جلد ۷۰ :۱۹۶۵ يى بيضايى ذکا۲۹۲: ۱۹۷۴مازندرانى   ۱۲

  .۹-۱۲: ۱۹۸۸حقيقت پژوه 
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 ۸- ۳۷: ۱۹۹۲  رستگار ؛۲۰۰۱، نگاه کنيد به ايقانى ى مدارس در مازندران در باره  ۱۳

 .، ص۵، جلد ۱۹۶۱چنين نگاه کنيد به سليمانى  رسه در بارفروش همى مد در باره

۲۷۰.  

 ۱۸۷۰ى  گرچه، همان طور که پيش از اين گفتيم، مّال على جان در اواخر دهه  ۱۴

 تأسيساى سنّتى در اين روستا بر پا کرد، ولى اين تاريخ مربوط است به  مکتب خانه

  .ى مدرن لين مدرسهاوّ 

  . ۴۱۴ - ۱۸ .ص، ص۹جلد : ۱۹۷۵سليمانى   ۱۵

  .۲۹ -۳۴: ۱۹۹۴ بى نام ؛۷۲ .، ص۱، جلد ۲۰۰۱دبيرسياقى و صفارى   ۱۶

  .۷۱۹، ۶۹۰: ۱۹۷۴مازندرانى   ۱۷

  .۹۶۱ -۲: ۱۹۷۵مازندرانى   ۱۸

  .۱۲۱ -۸۱: ۱۹۹۸ فيضى  ۱۹

  .۲۶ - ۲۷: ۱۹۹۰ميثاقى   ۲۰

  .۲۰۰۵ جوالى ۳مصاحبه با اشرف شاه آبادى، آکوتو، ايتاليا،   ۲۱

  .۴۴۹،۴۳۹: ۲۰۰۲زى  نيري- روحانى  ۲۲

۲۳  Star of the West 2 (9 April 1911) Persian section 3, p. 3.  

  .۲۶۱، ص ۱جلد : ۱۹۶۴سليمانى   ۲۴

: ۱۹۹۲، هدايتى ۱۵۱ -۵۴: ۱۹۹۹، نگاه کنيد به سفيدوش ى مدارس يزد درباره  ۲۵

۳۱ - ۲۹.  

  .۲۱۳: ۲۰۰۲نى افريد  ۲۶

  .۳۱۹: ۲۰۰۲نى افريد  ۲۷

  . ۴۰۲: ۲۰۰۷ادى ؤف  ۲۸

شود در اصل درست  ى او ذکر مى جا درباره اتى که اينييجز. حاجيه بى بى صغرى  ۲۹

  . از دنيا رفت۱۹۴۶او در سال . است

حکمت گر چه بعدًا ادعا کرد در . ۲۸ -۳۰: ۲۰۰۶، شهريارى ۴۸ -۹: ۱۹۸۴فروتن   ۳۰

 بهائىى آشکارى با آيين اين خصوص فقط مجرى دستورات شاه بوده، دشمن

که با حمايت يونسکو  ايرانشهرها بعد وقتى شاپور راسخ براى کتاب   سال.داشت

س ييشناسى ايران را تهيه کرد حکمت که در آن زمان ر منتشر شد گزارشى از جمعيّت
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ر اين گزارش را ان دبهائيى ارجاعات به   در ايران بود، همهکميسيون ملّى يونسکو

ى نقش حکمت در تعطيلى  ، براى اطالعات بيشتر درباره)۲۰۰۵راسخ (حذف کرد 

  .Moayyad 1991چنين نگاه کنيد به   تربيت همى مدرسه

۳۱  Knatchbull-Huggesen به Sir John Simon۱۹۳۴ دسامبر ۱۵، ۵۵۴ى   شماره ،

  يد بهکنچنين نگاه  هم E7789/7789/34 : FO 371  17917ى  پرونده

Momen 1981: 477-78  به و Moayyad 1991. 

  

 

  نامه کتاب

  

  فارسى

  .سادات: قاهره.  جلد۲، الدّريه کواکب) ۱۹۲۳. (آواره، ع

  .ى خطى در اختيار نويسنده ، نسخهى مقّدس من خانه) ۱۹۹۹. (ارباب، ف

 ملّى ى مؤّسسه:  جلد، تهران۹، نىى آسما مائده) ۱۹۶۴- ۱۹۷۲. (، عاشراق خاورى

  . مطبوعات امرى

  .ى ملّى مطبوعات امرى مؤّسسه: ، تهران تقويم تاريخ امر )۱۹۶۹(__ ___

ى  مؤّسسه: لنگنهاين آلمان). رأفتى. به کوشش و(، تاريخ امرى همدان) ۲۰۰۴(____ _

  . بهائىانتشارات 

، ۱۹۷۶-۷ بديع ۱۳۳- ۱۳۴ى آثار و آرشيو امرى،  ى ملّى محفظه ت لجنهانتشارا

  .ى افنان ان ايران، کتابخانهبهائي در آرشيو ملّى بهائى جلد آثار ۱۰۵ى  مجموعه

  .ى منتشر نشده ، نسخه‘ در مازندرانبهائىى مدارس  تاريخچه’ ) ۲۰۰۱. (ايقانى، س

  .۱۵-۱۶: ۹۱ ،بهائىپيام ، ‘ى تربيت بنات درسهخاطراتى از م’) ۱۹۸۷(نام  بى

؛ ۳۱-۳: ۱۶۴ ،بهائىپيام ، ‘ آبادهبهائىى مدارس  اى درباره شّمه’) ۱۹۹۳(____   _

۱۶۶  :۴-۳۱.  

  .۲۹- ۳۴، ۱۷۳ ،بهائىپيام ، ‘ قزوينبهائىبنيان مدارس  ’) ۱۹۹۴(___   __

  .۳۸-۹: ۲۹۴، بهائىپيام ، ‘انش در مشهدى د خانه معلّم’) ۲۰۰۴(_   ____

: ، تهراناسنادى از مدارس دخترانه از مشروطه تا پهلوى) ۱۹۹۹. (ترابى فارسانى، س
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  .سازمان اسناد ملى ايران

  .۲۵: ۲۱۰، بهائىپيام ‘ د اراکآبا ان شاهبهائييادى از ’) ۱۹۹۷. (توانگر، ع

  .انتشارات مرآت: ، دهلى نوى تربيت بنان ى مدرسه تاريخچه) ۱۹۹۷.  (ثابت، ع

  .۹-۱۲: ۱۰۳، بهائىپيام ، ‘ سنگسربهائىمدارس ’) ۱۹۸۹. (پژوه حقيقت

: ۲۰۳ ،بهائىپيام ، ‘ان سنگسربهائيى  ى دخترانه يادى از مدرسه’) ۱۹۹۶. (حقيقى، ع

۳۰ -۲۷ .  

 بر مبناى فرهنگ و مدارس سرزمين قزوين) ۲۰۰۱. (و صفارى، ى. دبيرسياقى، م
  .نشر حديث امروز:  تهرانتعليمات نوين،

  .، اوراق فتوکپى فرستاده شده از سوى نويسندهتاريخ امرى آباده) ۱۹۹۹. (دهقان، گ

: تهران.  جلد۴،  قرن اول بديعبهائىى شعراى  ه تذکر) ۱۹۶۵- ۷۰. (، نيى بيضايىذکا

  .ى ملّى مطبوعات امرى موّسسه

: ، لنگنهاين آلمانى درس اخالق سيد حسن معلم و تاريخچه) ۲۰۰۰. (راستانى، س

  .ى نشر آثار به زبان فارسى و عربى لجنه

- ۹۳: ۳۰۳ ،بهائىپيام ، ‘از مرحوم على اصغر حکمتخاطراتى ’) ۲۰۰۵. (راسخ، ش

۳۸.  

  .۳۷-۸: ۱۵۴، بهائىپيام ، ‘ مازندرانبهائىمدارس ’) ۱۹۹۲. (هرستگار، 

سنچرى :  جلد در يک مجلّد، استراليا۲، االنوار لمعات ) ۲۰۰۲ (.س. نيريزى، م روحانى

  .پرس

: ، اونتاريوتنى چند از پيشگامان پارسى نژاد در عصر رسولى) ۱۹۹۹. (فيدوش، عس

  .بهائىمجمع مطالعات 

ى ملّى  مؤّسسه: ، تهرانمصابيح هدايت) ۱۹۷۵، ۱۹۶۴، ۱۹۶۱. (سليمانى، ع

  .۱۹۷۵، ۹. ؛ ج۱۹۶۱، ۵. ؛ ج۱۹۶۴ چاپ دوم، ۱.مطبوعات امرى، ج

پيام ، ‘مدارس تربيت به روايت جناب على اکبر فروتنتعطيلى ’) ۲۰۰۳. (شهريارى، ح
  .۲۶-۳۴: ۳۱۶ ،بهائى

 بهائىى انتشارات  مؤّسسه: ، هوفهايم آلماندوستان راستان) ۲۰۰۲. (فريدانى، س

  .آلمان

 امر مناظر تاريخى نهضت:  در خراسانبهائىتاريخ ديانت ) ۲۰۰۷. (فؤادى بشرويى، ح
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عصر : ، دارمشتات، به کوشش مينو دخت فؤادى و فريدون وهمن در خراسانبهائى

 .جديد

ى  مؤّسسه: ، ويلمتبه ياد دوست، ‘چهار سال و نيم در نجف آباد’) ۱۹۹۸. (فيضى، ا

  . امريکابهائىانتشارات 

  .ى سعادت چاپخانه:  ، کرمان۱. ، جةالرسائل فارسىمجمع) ۱۹۶۷. (ک. کرمانى، م

بنياد :  جلد، تهران۱ جلد در ۴، تاريخ بيدارى ايرانيان) ۱۹۶۷. (االسالم کرمانى، ناظم

  .فرهنگ ايران

  .ى ملى مطبوعات امرى مؤّسسه: تهران جلد، ۵ اسراراالٓثار) ۱۹۶۲- ۸۲. (ف. مازندرانى،ا

. ج. ى ملى مطبوعات امرى مؤّسسه:  جلد، تهران۹ ظهور الحق) ۱۹۷۵، ۱۹۷۴(__ ___

  .۱۹۷۵) ۲بخش  (۸. ، ج۱۹۷۴) ۱بخش (، ۸

ى نشر آثار به زبان فارسى و  لجنه:  جلد، لنگنهاين آلمان۴، امر و خلق) ۱۹۸۶(_ ____

  .عربى

، دارمشتات )رأفتى. به کوشش و (تاريخ امر بديع در نجف آباد) ۲۰۰۴. (مدّرس، ف

  عصر جديد: آلمان

  .ى سحر چاپخانه: ، تهران۲. ، جدائرةالمعارف فارسى) ۱۹۹۵]  (ويراستار. [مصاحب، غ

  .۲۶-۷: ۱۲۴، بهائىپيام ، ‘ ديزجبهائىمدارس ’) ۱۹۹۰. (ميثاقى، ا

پيام ، ‘ى ديگر  و دو مدرسهى هوشنگى يزد ى دخترانه مدرسه’) ۱۹۹۲. (هدايتى، ر
  .۲۹-۳۱: ۱۵۵، بهائى
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   جسم سالمتحفظ داند و بر   مىددر پيون يکديگر با روح و جسم را بهائىآيين 

برتر از  علم پزشکى   در اين آيين.)۶۶: ۱۹۷۸باب ( تأکيد دارد که جايگاه روح است

، به بيان )۲۲۵: ۱۹۷۸ بهاءاهلل(تلّقى شده  »کلّهااشرف العلوم « : علومى همه

 به  و)۱۴۸: ۱۹۷۹عبدالبهاء  (»ستنعمت صّحت بر جميع نعماء مرّجح ا« عبدالبهاء

  .)۱۱۳بند  :۱۹۹۵بهاءاهلل  (مراجعه نمايند »طبيب حاذق« توصيه شده بهبيماران 

 و کند هاى سالم را تشويق مى ، و مصرف غذا در امور نظافت، اعتدالبهائىآثار 

 Fananapazir and Lambdon) ورزد بر پرهيز از مواد مخّدر و دخانيات تأکيد مى

1992: .(18-65; Schaefer 2004  کتاب اقدس، ترين اثر بهاءاهلل مهم)  نگارش در

ى برخى مسايل بهداشتى، از جمله منع  شامل دستوراتى درباره) ۱۸۷۳حوالى سال 

   و مواد مربوطه حشيشبه تفسير عبدالبهاء (زا ى رخوت هر گونه ماده، ۲مصرف ترياک

 محّل فوت بيش از ازى دفن مردگان  دارد که فاصله مقّرر مىو ، ۳ استو الکل) به آن

 افزايشهاى مقاربتى را  که خطر بيمارى (صيغه در اين آيين ۴.يک ساعت نباشد

؛ ۱۹۰، ۱۳۰، ۱۵۵، ۱۱۹بندهاى : ۱۹۹۵بهاءاهلل  (گرديده نسخ  )۵دهد مى

مورد معطوف به بهبود نظافت و تعاليمى ) ۴۲۹، ۴۲۸، ۱۷۸: ۱۹۷۷خاورى  اشراق

منع ورود به   استحمام با آب تميزى که قبًال مصرف نشده،اهميت قرار گرفته مثل

ن و ناشر هايى متعفّ  حوضچهها را  که آن (ها خانه عمومى يا هاى  در حمام خزينه

 بدن بايد خود را با آبى که بر  شدن در آبور غوطهبه جاى و اينکه  )داند  مىامراض

ها نيز تأکيد شده است  م بدن و چيدن ناخنبر شستشوى منّظ . شستريزد  فرو مى

ى تعامل جسم و   در بارهبهائى يک نمونه از ديدگاه .)۱۰۶بند : ۱۹۹۵بهاءاهلل (

نظافت ظاهره هر چند امرى است « :اين که روح، گفتار عبدالبهاء است مبنى بر

  .)۱۴۳: ۱۹۷۹عبدالبهاء  (»دانى، ولکن تأثير شديد در روحانيّات دارجسم
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 به خاطر کمبود ن ايرابهائىى  هاى بهداشتى در جامعه ى ابتکار پژوهش درباره

دو  آنچه که در دست است گفتگو از.  استى باقى ماندهمحدودتاکنون در حّد  منابع

تأسيس ديگر هاى عمومى و   ساختن حّمام بهداشت دارد يکىى گام عمده در زمينه

روزى  ان يک مدرسه عالى پزشکى، آموزشگاه شبانهبهائيعالوه بر اين، . بيمارستاندو 

هاى   و در روزهاى جمعه گروه درمانگاه ساختندىى سالمندان و تعداد بهيارى، خانه

اين ابتکارات به . نددفرستا به دهات اطراف مىاز شهرهاى بزرگ  و پرستار کپزش

  . بوده استبهائى تعاليمر از احتمال زياد متأثّ 

  

  هاى سنتى و حّمام دوش   حّمام

  

 به به ويژه پس از ورود اسالم و ى ديرينه دارد سابقههاى عمومى در ايران،  حّمام

 حرمت آب نزد زرتشتيان مانع از ساختن  حمام رواج بيشترى يافت زيراايران

 با صدور کانىش پادشاه اها بالش  بنا به برخى گزارش،گر چه. بودهاى عمومى  حّمام

 :Floor 1989( زرتشتى را بر انگيخت انموبدها، خشم  بناى اين حّمامى مبنى بر فرمان

مسلمانان . ناپذيرى از زندگى مؤمنين شد  انفکاکء با ورود اسالم، استحمام جز.)863

تنى در  افزون بر اين، اطبّاى سنّتى آب. کردند ف مىآب را براى وضو و طهارت مصر

  .دندنمو هاى آب معدنى را براى تندرستى تجويز مى هاى طبيعى و چشمه چشمه

شهرهاى بزرگ در دست در ها  هايى که از قرن نوزدهم از وجود گرمابه گزارش

،  اصفهان مثلشهرهايى. باشد مى هرانت  درحّمام عمومى۱۴۶است حاکى از وجود 

 Floor(گرمابه داشتند  سى تا پنجاه  هر يک تقريبًا، کرمانشاه، قزوين، شيرازکرمان

 سطح زمين پايين تر از :ى داشتهاى مشترک ويژگى ها  اين حّمام.)863-4 :1989

احى آنها سه فضاى  در طرّ .تان گرم و در تابستان خنک بماندشد تا در زمس ساخته مى

ن که به ک  رختمراجعين، در .خانه و خزينهن، گرمک رخت: شد جداگانه منظور مى

هاى خود را روى  ها و حوله شدند و لباس راهروى باريکى متّصل بود لخت مى

رد وجود اى از آب س اره و حوضچهن، فوّ ک در مرکز رخت. گذاشتند ها مى مکتني

 با کف مرمرين يا  محلّى ،خانهگرم.  تندشس هاى خود را در آن مى که پا داشت



  

  

  

  يک بررسى مقدماتى: ى بهداشتى بهائيان در ايرانابتکارها

 

۲۱۴

شد و مراجعين  اى گرم مى که توسط تون يا آتشدان سر پوشيدهبود کارى شده  کاشى

  شاملقسمت سّوم. گذراندند  مىگفتگويا بيشتر وقت خود را در آن جا به شستشو و 

ى  به وسيلهآب آن که  بود، قريبى سه متر در سه متربا ابعاد ت اى حوضچهيعنى خزينه 

خانه مراجعين چند پس از شستشو در گرم. شد داشته مىحرارت زير زمينى گرم نگاه 

  . زمان وارد خزينه شوند توانستند هم حّد اکثر ده نفر مى. کردند بار در خزينه غسل مى

به شد و  عوض مىفواصل طوالنى، شايد يک تا سه بار در سال در ها  آب خزينه

خزينه بهداشت عمومى را به مخاطره   آنکهتر مهم. داد همين سبب بوى تعّفن مى

هاى پوستى، چشم و  هاى واگيردار، به ويژه بيمارى انداخت و منشأ بيمارى مى

،  Edward Dobsonسنبعالوه بر اين، به قول دکتر ادوارد دا. دستگاه گوارش بود

مراجعه به حّمام عمومى پس از ابتال به «:  کليسا در کرمانميسيونرىجمن  انعضو

از اينرو، . )Morton 1940: 217-18( »يک بيمارى واگيردار، امرى کامًال عادى بود

 :Floor 2004( بدل شده بود »ى عفونت هاى عمومى به يکى از منابع عمده حّمام«

 در صورت دسترسى، دو يا سه هفته يک ،مردم. کودکان به ويژه در خطر بودند و ) 62

 اين بار  خارجى اوضاع نفرتسيّاحان ۶.)همان(رفتند  هاى عمومى مى بار به حّمام

ها   ايرانيان به خطرات غسل در اين خزينهيى و از بى اعتنا ها را گزارش کرده خزينه

 .)Floor 1989: 865-66(اند  سخن گفته

 ى براى شستشو و استراحتنه فقط محلّ  .ها نقش اجتماعى مهّمى داشت گرمابه

نيز بشمار طبقات گوناگون جامعه بين زدن و شايعه پراکنى  ى براى گپ، بلکه محلّ بود

. ماندند تا پنج ساعت در آن جا مىگاه مردم هر بار  بى جهت نبود که .رفت مى

هاى کوچک رايج نبود،   در روستا گرمابه. هاى خود حّمام داشتند ثروتمندان در خانه

 داراى حّمام عمومى بود سفر  کهشستند يا به شهرى  يا در خانه مىان خود راييروستا

هاى زنانه وجود داشت، و در ديگر نقاط مردان و  ها، حّمام در برخى محل. کردند مى

حّق تقّدم (کردند  هاى مختلف از حّمام واحدى استفاده مى ساعتروزها يا زنان در 

رفتند و مجاز به استفاده از   به شمار مى غير مسلمانان نجس.)معموًال با مردان بود

   .)866: همان(هاى عمومى نبودند  حّمام

ها را  هاى قرن بيستم ساختن حّمام ايران از نخستين سالسراسر  بهائىجوامع 
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ابتدا در بلکه  بودنى ملّ طح عمومى در ساين کار بخشى از يک راهبرد . شروع کردند

 به سبب نجس(هاى عمومى   به حّمامانبهائيورود شهرهايى آغاز شد که در آن از 

عبارت بود از ها  در اين حّمامان بهائيدو نوآورى . کردند جلوگيرى مى) دانستن ايشان

 مبنى بر منع )در کتاب اقدس  بهاءاهللتعليمپيرو ( کنار گذاردن خزينه و نصب دوش

 و ساختن حّمام در داخل ،)۱۰۶بند : ۱۹۹۵بهاءاهلل (استفاده از حمام خزينه 

هاى  افزون بر اين، حّمام. نمودند  تأسيس مىانبهائيکه ى يها  و شرکتها کارخانه

  .ى مردم از هر دينى باز بود  به روى همهبهائى

ى قرن بيستم توسط دکتر حسين خان   در اّولين دههىبهائنخستين حّمام عمومى 

 .)۲۰۰۶جو  حّق ( ساخته شد کوچکى نزديک شيراز، شهر  در آبادهضياء الحکماء

 بانى نخستين ا او راى  وى در نامه، قرار گرفتاين اقدام او مورد تشويق عبدالبهاء

آن «ان بايد جشن بگيرند که از استحمام در بهائي افزود که  وحّمام داراى دوش خواند

 اشراق خاورى( نجات يافتند »ى پر عفونت ى کريهه ى کثافت، يعنى خزينه چاله

۱۹۸۴ :۳- ۳۲(.  

 و مدارک حاکى با اين همه، اسناد.  وجود نداردبهائىهاى  آمار دقيقى از حّمام

 هرانتدر . ى ايران حّمام ساختند هاى عمده ان در تمام شهربهائياز اين است که 

از ديگر . ، توسط عزيزاهلل عزيزى ساخته شد، حّمام عزيزىبهائىنخستين حّمام 

در .  اشاره کرد و حمام ميثاقيهتوان به حّمام منشادى  در تهران مىبهائىهاى  حّمام

، در تبريز. ان به خاطر ساختن حّمام مورد آزار و اذيّت قرار گرفتندبهائيها  برخى شهر

ند که آب  منع ساختند و ادعا کردبهائىهاى شهر، مسلمانان را از ورود به حّمام  مّال 

، روحانيّون مسلمان تأسيس در نجف آباد.  اسالمى ُکر نيستاين حّمام مطابق فقه

 غسل کردن زير هاى عمومى داراى دوش را ممنوع کردند چه که به نظر آنها حّمام

 ان دو حّمام ساختندبهائي در نجف آباد، .)۴۱: ۱۹۹۹مهرابخانى (ممکن بود دوش نا

. )۱۴۳: ۲۰۰۴س مدرّ (هنوز مورد استفاده است ) حّمام نور(که ظاهرًا يکى از آنها 

ى بناى  يشان خود هزينهکان شرکتى تأسيس کردند تا با فروش سهام به همبهائي در يزد

 مبلغ سه هزار ان هم براى تأسيس اين حمامبهائييکى از . يک حّمام را تأمين کنند

ان شهرت بهائييزد به آزار و اذيّت شهر  .)۷۱-۲: ۲۰۰۰يکتا (تومان کمک مالى کرد 
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 بهائى حّمام تازه تأسيس ى مسلمانان به تون تابچند تن از ۱۹۴۰ در سال .داشت

تند ى حّمام انداخ  بود در کورهبهائى که شخصى غير حمله کردند و تون تاب را

ان يزد بهائي و نه عضو محفل شدندهم ان به اين قتل متّ بهائي سپس .)۱۹۹۷افنان (

ن، به يي آ صاحب حّمام، آقاى سلطان نيک.نديدردگبراى مّدت کوتاهى زندانى 

  .)همان (شدهفت سال زندان محکوم 

در . کردند ده مىاستفا بهائىهاى  از حّمامان هم بهائيغير ها  بنا به بعضى روايت

، پس از مّدتى مخالفت از طرف ساکنين ستان اصفهان، شهر کوچکى در اشهرضا

 کردند بهائى شهر، شروع به استفاده از حّمام سمحّل، برخى از افراد سرشنا

حمام را مصادره نمودند و به بعد   ]۱۹۴۵ [۱۳۲۴ولى از سال  .)۲۰۰۵سفيدوش (

، در نجف آباد ).۱۶۰: ۲۰۱۱امينى  (!شان راه ندادند ايان را به حمام خودبهائي

 در .)۴۱: ۱۹۹۹مهرابخانى (کردند   استفاده مىبهائىمسلمانان با احتياط از حّمام 

يکى از توسط  “حمام ميرزا جعفر” ،، خراسانسفى قرن بيستم در خو نخستين دهه

هم  مسلمانان و  هم که از قرار معلومه شد ساخترفسنجانى ان به نام ميرزا جعفربهائي

   .)۲۰۰۶نخعى (کردند  ان هر دو از آن استفاده مىبهائي

  خصوصًا“ام دوشحمّ ”س سيأت) ۱۵۹ :۲۰۱۱امينى (بنا به گزارش تورج امينى

نشين ايران  بهائى اکثر مناطق داد و تقريبًا  رخ مىبهائىى  در روستاها تنها توسط جامعه

هايى که   در هجومدهد امينى با آوردن اسناد رسمى نشان مى. داراى حمام دوش بود

 محسوب بهائىام دوش که از نمادهاى گرفت، حمّ   صورت مىبهائىى  به جامعه

هاى  ها و يا قبرستان ها، مسافرخانه لين نقاطى بود که در کنار حظيرةالقدس از اوّ شد مى

دانستند و در اين  گرفت زيرا مسلمانان آن را غير شرعى مى  مورد حمله قرار مىبهائى

آوردند  ها را از جاى در مى  هاى حمام دوشها،   پس از آتش زدن حمامحمالت

ان بهائي از تخريب و حمله به حمام ردموها   ده آنکهبا). ۷۱۶، ۱۷: ۲۰۱۱امينى(

: ۱۳۲۵اخبار امرى (ان ايران بهائيى محفل ملّى  گزارش شده با اين حال در نشريّه

به تأسيس حمام پاک و ...در قراء و قصبات«شوند که  ان کماکان تشويق مىبهائي) ۱۶

  ). ۱۶۰: ۲۰۱۱امينى( اقدام نمايند »بهائىنظيف، مطابق نصوص الهيه و احکام 

ى   جامعهابتکار، ديگر  و طرز استفاده از آندوش فىغير از معرّ مانطور که گفتيم ه
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ها و  ان در شرکتبهائي.  ساختن حّمام در محّل کار بود در اين زمينهبهائى

) بودندن بهائىاکثريّت آنها گاه که (ى براى تمام کارکنان يها هاى خود حّمام کارخانه

  . بعدًا به شهردارى محّل واگذار شدها  بعضى از اين حّمام۷.ساختند مى

  

  پزشکى در ايران قرن نوزدهم و قرن بيستمى  حرفه

  

 بر ايران حاکم بود و آراى ابن سينا و رازى رواج تا قرن بيستم طّب جالينوسى

هاى درمانى  هاى پيرو طّب سنّتى روش  حکيم باشى.):Faqih 1989 100(داشت 

ها و  ها، جوشانده بردند و از زالو کش را به کار مىدابحجامت و گوناگونى شامل 

ايران همواره در . )۱۹۶: ۱۹۹۰ى گيب حسن(کردند  هاى گياهى استفاده مى پماد

ى زيادى را در کام  ه عدّ  قرار داشت کههاى واگيردار  موسمى بيمارىشيوع معرض

در (فارس، از قبيل بصره وبا و طاعون مکررًا از طريق بنادر خليج . برد مرگ فرو مى

ها  ها و شهر و گاهى تمام اهالى روستا شد  به ايران وارد مى و بوشهر بندر عباس،)عراق

هاى دولتى چندان   از نهاد موارددر اين .)۵۵۰-۷۲: ۲۵۳۶الگود (برد  را از بين مى

 وبا در ايران گيرى همه ميالدى هفت ۱۸۲۰- ۱۹۰۳هاى بين سال. کارى ساخته نبود

هاى  هاى پياپى به شيوع بيمارى  افزون بر اين، قحطى.)Floor 2004: 18(شيوع يافت 

هاى خارجى بسيارى از  خانه  سفارتهاى  گزارشدر. کرد واگيردار کمک مى

 .)۵۶۷-۷۰: ۲۵۳۶الگود  (منعکس شده استمشکالت مربوط به بهداشت عمومى 

اعم از بيمارستان يا داروخانه ردم ايران در قرن نوزدهم به پزشکى مدرن ى م هعامّ 

اى در  براى مثال، در اواخر قرن نوزدهم، پس از افتتاح داروخانه. مشکوک بودند

 خارجى از سيّاحانهاى  سفرنامه .)Ebrahimnejad 412 :2005( براه افتاد يى بلواتهران

براى مثال به کسى که تب داشت . کند  زمان حکايت مىخرافات رايج در ايران آن

ه کاغذ يا پوست تخم مرغى  که بر روى آن خطوطى عمدًا ناخوانا نوشته بود تکّ 

 جواهر ى ازبند ا عامل تسکين درد، و آويختن گردندادند، رؤيت خر يا بز حامله ر مى

 در سال .)۱۹۶ -۸: ۱۹۹۰ى گيب حسن(شمردند   موجب درمان صرع مىگردن  بررا

 )Kotobi 1995: 282 ( که براى نخستين بار اقدام به تلقيح واکسن ضد آبله شد۱۹۱۰
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زدگى ن زيرا واکسن را عامل جدگرديى مردم روبرو  عاّمه مقاومت اين کار با

 واکسن مقاومت تلقيحى وضع مجازات براى کسانى که در برابر حتّ . دانستند مى

تلقيح همگانى  عالوه بر اين، .)۲۰۱-۳: ۱۹۹۰ىگيب حسن(ر واقع نشد کردند مؤثّ  مى

هاى   صرفًا منحصر به ساکنين تهران بود و واکسن۱۹۱۱در سال کوبى  واکسن آبله

)  خراب شده بودچه که بر اثر سفر ده روزه از اروپا(تأثير ماند  مصرفى هم عمدتًا بى

ها به  باشى وه بر حکيمهاى خود عال ى مردم براى درمان بيمارى هامّ ع. ) همان(

اعتقاد به ارواح خبيثه به عنوان عامل . کردند  هم مراجعه مىها دعانويسها و  الرمّ 

در . نگريستند با شک و ترديد مىبه پزشکى مدرن اغلب ها رايج بود و  مردم  بيمارى

 Ebrahimnejad(بردند   پزشکان ترکيبى از طّب سنّتى و مدرن را به کار مىنتيجه

2005: 413(.  

ها، نياز به تأسيس بيمارستان  هاى مکّرر وبا، طاعون، آبله و ديگر بيمارى اپيدمى

چند بيمارستان ) ۱۷۹۷ -۱۸۳۴ (عليشاه ى سلطنت فتح  و در دورهدو چندان کردرا 

 که ،عهد و والى آذربايجان ولى) ۱۷۸۹ -۱۸۳۳ (عبّاس ميرزا. کوچک بنا شد

ى بيمارستان سازى   نقش محورى را در برنامهسازى ايران داشت، کوشش در مدرن

، کمى جمعيّت ناشى از  کرد زيرا به نظر او يکى از علل شکست ايران از روسيهايفا

 .)Ebrahimnejad 2005: 410(مرگ و مير زياد بود 

شاهد تغييرات نهادى به ابتکار ) ۱۸۴۸ -۱۸۹۶ (ين شاهسلطنت ناصرالد

اين تغييرات عبارت بود از .  بودصدراعظم اصالح طلب، ميرزا تقى خان امير کبير

که در ) ۱۸۵۱ در سال تأسيس در تهران (دارالفنونبنام ايجاد نخستين پلى تکنيک 

-402 :همان(شد، و احداث يک بيمارستان نظامى  آن پزشکى مدرن تدريس مى

 تأسيس شد و به ۱۸۵۰ى   نخستين بيمارستان دولتى مدرن در تهران در دهه.)12

بر اساس دست   Ebrahimnejad 2004: 58-9(.۸(ى دولتى شهرت يافت   مريضخانه

 بيمار داشت ۳۰۰  تا۲۰۰ش  اين بيمارستان گنجاي۱۸۶۵خ سال اى مورّ  نوشته

 گزارش شد پنجاه تختخواب  ظرفيت اسمى آن۱۹۲۴سال اما در  .)82: همان(

)Floor 2004: 194(.  فاقد  شهرت يافت “ها قبرستان زنده”به اين بيمارستان که

اين بيمارستان مّدتى  .)Ebrahimnejad 2004: 82( امکانات کافى بود کفا وى بامديريّت
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 واگذار شد  و سپس به شرکت نفت ايران و انگليسقرار گرفت يتانيازير نظر سفارت بر

 دولت ۱۹۴۰مديريّت، سر انجام در سال تغيير هاى متمادى  تا اين که پس از دهه

پس از آن .  تغيير دادى آن را به عهده گرفت و نامش را به بيمارستان سينا اداره

ديگر از . مديريّت آن به دانشگاه تهران واگذار شد، که تا امروز ادامه يافته است

 بيمارستان نظامى بود که در دوران حکومت  يکى هم مدرن تهران،هاى بيمارستان

 بيگى حسن( شهرت خوبى نداشت نيزاين بيمارستان . ه ساخته شدناصرالّدين شا

هاى ديگرى هم خارج از   قرن نوزدهم، بيمارستان دومى  در نيمه.)۱۱-۲۱۰: ۱۹۹۰

 يىها و بيمارستان) ۱۸۹۷حوالى سال  (دارالشفاء در مشهد مثل تهران وجود داشت

ر منابع که دتاسيس شد هاى ديگرى هم    به احتمال زياد بيمارستان. و يزددر کرمان

 ، خرمشهر و مالير، همدان، تبريز انزلى.)Ebrahimnejad 2004: 69-74(اند  ت نشدهبث

 سه بيمارستان دولتى در تهران ۱۹۲۴ در سال .)Floor 2004: 195(بيمارستان داشت 

 توسط ۱۹۰۲رى که در حوالى سال بيمارستان دولتى، بيمارستان وزي. وجود داشت

و سى تختخواب ) Ebrahimnejad 2004: 74(اى خصوصى تأسيس شد  هبنياد خيريّ 

 با بيست تختخواب ۱۹۱۸و بيمارستان زنان که در سال ) Floor 2004: 194(داشت 

  .)195: همان(گشايش يافت 

ى تکنيک  پل ازيىکه جز) اش ساله ى آموزشى پنج با برنامه (غير از کالج پزشکى

هر (ى يى ماما  کالج  دارو سازى و دانشکدهشاملچنين  هم  بود، پلى تکنيکتهران

ى پرستارى توسط   يک دانشکده۱۹۱۵در سال . بود) ى سه ساله دورهيک با 

 هاى با کوشش .)Faghih 1989: 102( تأسيس شد هييى در رضايهاى آمريکا سيونريم

 به ۱۹۰۵کالج پزشکى در سال ،  Schneiderرانسوى به نام دکتر اشنايدرفطبيب يک 

 به علت شرايط نامناسب .)Kotobi 1995: 281(ل شد يبدت “ى طّب  مدرسه ”اّولين

، هاى خصوصى از قبيل شرکت نفت ايران و انگليس هاى دولتى، شرکت بيمارستان

اغلب  خود را تأسيس و هاى خاّص  ، بيمارستان مسيحىميسيونرهاى، پليس، و ارتش

ى و يها، بيمارستان آمريکا ترين اين معروف. کردند مىپزشکان خارجى را استخدام 

  هيأت توسط ۱۸۹۳ تهران بود که اّولى در سال ى دربيمارستان روسى کوچک

 ميسيونرهاى  هيأتو دّومى توسط  Presbyterian ينتر ىب کليساى پرسميسيونرى
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ى چند ي تبليغى آمريکا هيأت Sajjadi 1990: 260-61(.۹( تأسيس شد هيارتدوکس روس

و در  )۱۸۹۷ (کردداير  زنان در تهران ى مخصوصبيمارستان ديگر از جمله بيمارستان

ها فقرا به طور رايگان  در اين بيمارستان. کرد  هفت بيمارستان را اداره مى۱۹۲۰سال 

 پزشک، از جمله دو پزشک زن، در اين ۱۱ها  بنا به گزارش. شدند درمان مى

 ۲۱ مجموع در ۱۹۲۰ى   در دههFloor 2004: 198(.۱۰(ند دکر ها کار مى بيمارستان

 ۶۵۰( بيمارستان ۱۰واب وجود داشت، که از ميان آنها  تختخ۹۰۶بيمارستان با 

 ميزان. )Faghih 1989: 100(شد   اداره مى خارجىميسيونرهاىتوسط ) تختخواب

گير شيوع  هاى همه ى که بيمارىيها  و در سال۱۱ در صد بود۲۵مرگ و مير نوزادان 

  .)103: همان(سپردند  ى نفر بر اثر آبله جان م۲۷۰نداشت، ساالنه 

  

  کردند ان اداره مىبهائيکه ى يها بيمارستان

  

ى ان نسبتًا باال بود و تحصيل پزشکى محبوبيّت خاّص بهائيسطح تحصيالت 

، تنها دانشگاه آن زمان، تحصيل ان در دارالفنونبهائيتعداد زيادى از . داشت

يکى از . راه يافتندى به ويژه فرانسوى يروپاهاى ا  هم به دانشگاهتعدادىکردند و  مى

ى  که در دهه) ۱۸۵۳-۱۹۲۰ (، سيّد محّمد ناظم الحکماءبهائىن کانخستين پزش

، به رياست تيم پزشکى گارد ين شاه شد، توسط ناصرالدبهائى عمر خود سّوم

ديگر حکيم يعقوب . )۳۹۳، ۳۷۴، ۳۷۱: ۱۹۵۰مانى سلي(سلطنتى منصوب گرديد 

 لقب ى حاکم کاشان  بود که به خاطر ابراز لياقت در معالجهاز اطبّاى حاذق کاشان

 معروف کديگر پزش ).۷۰۳: ۱۹۷۵فاضل مازندرانى (کماء گرفت الح شمس

از طرف دولت نشان افتخار دريافت کرد چه که در هنگام ، ، عطاءاهلل بخشايشبهائى

 صّحت به نيازمندان بهائى ماند تا در بيمارستان گيرى موسمى وبا در تهران همه

 به  بايد مشهور تهرانبهائىان ک از ديگر پزش.)۲۴: ۱۹۸۷ثابت (کمک کند 

اشاره ) ۱۸۶۹ -۱۹۴۸ (ونس خان افروختهو ي) ۱۸۷۷ -۱۹۳۴ (ارسطوخان حکيم

  .کردند کرد که هر دو در بيمارستان صّحت کار مى

 ۱۲.ان در ايران تأسيس کردند بيمارستان صّحت بودبهائيستين بيمارستانى که خن
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 و عطاءاهلل بخشايش، هاى ارسطوخان  به نامبهائى سه پزشک ۱۹۰۸ -۹در سال 

 بودند، دارالفنونالتحصيل  که همگى فارغ) ۱۸۵۵ -۱۹۲۰ ( خان منّجمدمحمّ 

ى اين پروژه به  بودجه). ۲۳-۲۵: ۱۹۸۷ثابت ( تصميم به تأسيس بيمارستانى گرفتند

بيمارستان، و ان، فروش سهام بهائيهاى مالى ديگر  ى اين سه نفر، کمک وسيله

  فروش سهام بيمارستان براى تأمين هزينه . تأمين شدان تهرانبهائيمحفل روحانى 

 . بوده باشداى ابتکار تازهبايست در آن زمان  مى

، خيابان  پس از مشورت با مشاوران امالک، ملکى در محّل مرغوبى در تهران

اى بازسازى  اين ساختمان را به طور گسترده. ل اجاره شدداء براى دو سابتزار، االله

 بيمارستان را به روى همگان ۱۹۰۹کردند و به تجهيزات مدرن آراستند و در ژوئن 

هاى دولتى، بيمارستان صّحت هيچ کمکى از دولت  بيمارستانالف بر خ. گشودند

 از کمک اندکى بعد، پس.  اين بيمارستان در آغاز ده تختخواب داشت.گرفت نمى

چهار تختخواب ديگر بر آن ) که نامش معلوم نيست (بهائىمالى شاهزاده خانمى غير 

  .)۲۹-۳۱: ۲۰۰۴بدون نام (افزوده شد 

ى وى، خط تلفنى به  به سفارش اين شاهزاده خانم و به احتمال زياد به هزينه

مداواى . مدتى بعد، اين بيمارستان پانزده تختخوابى شد. بيمارستان وصل شد

يماران رايگان بود و فقط کسانى که استطاعت مالى داشتند مبلغ ناچيزى در ازاى ب

بدون نام (شد  هاى بيمارستان مى پرداختند که صرف تأمين هزينه هر عمل جراحى مى

  . مشکالت مالى همچنان پا بر جا بود با اين حال.)۴-۵: آ۱۹۱۱

 اى از عبدالبهاء نامه ى برى بيمارستان که توسط مديران آن تهيّه شد مبتن نظامنامه

) ۲۵: ۱۹۸۷ ، ثابت ۵:همان(بود که اندکى پس از افتتاح بيمارستان دريافت گرديد 

  :اين اظهاريه به شرح زير است

  .ها، اديان و ملل خدمت به نوع انسان از جميع نژاد •

  .اهميّت فراوان شأن و حرمت بيماران •

 هاى ان و کسانى که به علت فقر از مراقبتى اّول کمک به مستمند در درجه •

  .پزشکى محرومند

 و نواحى مجاور، در حّل مشکالت مربوط به مساعدت به پزشکان در تهران •
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  .)ها بيمارى(تشخيص 

استفاده از بهترين امکانات پزشکى موجود و مشورت با پزشکان غربى و کسب  •

  .ها هدايت از آن

 منظور ، بهتوانستند بيماران خود را  ديگر پزشکان مىنامه، بر اساس اين نظام

هاى بيشتر به بيمارستان   براى انجام آزمايش،ها کمک به تشخيص بيمارى آن

ص افزون بر اين، اگر بيمارى نياز به عمل جراحى خارج از تخّص . صّحت بفرستند

ين ديگر نوآورى ا. توانست در بيمارستان صّحت بسترى شود پزشک خود داشت، مى

صى و به ويژه بخش زنان در حوالى هاى تخّص  بيمارستان عبارت بود از ايجاد بخش

هاى زنان رضايت بخش نبود و  در آن زمان در ايران، مداواى بيمارى. ۱۹۰۹سال 

 .)۵۹۹: ۲۵۳۶الگود (اى براى زنان نداشتند  هاى دولتى، بخش جداگانه بيمارستان

 زنان را در کلينيک تخصصى زنان بر عکس در بيمارستان صّحت، يک پزشک زن،

اين کار در ابتدا بر  .کرد ها را در بخش زنان بسترى مى معاينه و در صورت لزوم آن

 بهائى يىپزشک آمريکا) Susan Moody)۱۹۳۴- ۱۸۵۱  ى دکتر سوزان مودى دههع

يمارستان به ايران هاى زنان و زايمان بود که صرفًا براى کار در اين ب متخصص بيمارى

 به نام بهائى يىى آمريکا  يک پرستار تعليم ديده.)۲۵: ۱۹۸۷ثابت (آمده بود 

 هم به ايران آمد و ۱۳)۱۹۲۶ در سال ىمتوف ( Elizabeth Stewartاليزابت استيوارت

زمان پرستار اين امر غير عادى بود زيرا در آن . در اين بيمارستان مشغول به کار شد

پزشک خانم تى بعد يک مدّ  ۱۴. به ندرت وجود داشتتحصيل کرده در تهران

هاى  که متخصص بيمارى) ۱۹۲۲متوفا  (Sarah Clock  به نام سارا کالکيىآمريکا

، يى آمريکاعالوه بر اين سه زن . به ايران آمدزنان بود براى کمک به دکتر مودى

 و پزشک و جراح عمومى در  فارغ التحصيل دانشگاه بيروتدکتر يونس خان افروخته

صين  استفاده از متخّص .)همان( در اين بيمارستان شروع به کار کرد ۱۹۱۰سال 

 هر دو ى و کالک هم رايج بود و مودبهائى، در مدارس يىخارجى و به ويژه آمريکا

 . کردند  مىتدريس تهران نيز بهائىى  ى دخترانه در مدرسه

 و به معاينه و مراجعين فراوانى داشتى اين بيمارستان يپابخش بيماران سر

در چند سال . پرداخت مى يىهاى جز مداواى زنان ، مردان و کودکان و انجام جراحى
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کرد و در  خود را تعطيل مىخصوصى  نخست، هر روز حّد اقل يک پزشک مطب

بيشتر شدن مراجعه به  با .)۲۵: ۱۹۸۷ثابت (شد  ى حاضر مىيرپاسبخش بيماران 

: ۲۰۰۴بدون نام (کردند  ى پزشکان آن در اين بخش کار مى بيمارستان، همهاين 

 بيمارستان صّحت دربيماران خود به بسترى نمودن  بهائى در ابتدا پزشکان غير .)۳۱

 بخورند و بيمارانشان را از بهائى انگ بيم داشتندچه که  دادند نشان نمىتمايلى 

. دانستند  مىبات رايج، بيمارستان را نجست تعّص عالوه بر اين، به علّ . دست بدهند

ى مردم به بيمارستان صّحت تغيير يافت و شهرتش فزونى  هبه مرور زمان نگرش عامّ 

گيرى انفلونزا پس از  اين بيمارستان در دوران همهرسد خدمات  به نظر مى. گرفت

در آن هنگام، . جنگ جهانى اّول، نقش مهمى در اين تغيير نگرش داشته است

 گريختند، ولى پزشکان بيمارستان صّحت شهر را ترک نکردند و اکثر پزشکان از تهران

هاى  ن بيمارستان در سال اي.)Revell 1937: 485(به مداواى بيماران ادامه دادند 

در حال حاضراسناد مربوط به تعطيلى آن در دسترس  . تعطيل شد۱۹۲۰ى  ميانى دهه

ى  اوضاع آشفته ،ى کامل بيمارستان توان گمان برد که تأمين هزينه نيست، ولى مى

کمبود کارکنان در اين امر دخيل بوده مريکايى بيمارستان و آکشور، تهديد کارمندان 

افروخته در سال .  از دنيا رفتند۱۹۲۲ در سال  و کالک۱۹۲۰م در سال منجّ . باشد

در مقايسه . گرديدايران مجبور به ترک  ۱۹۲۵ در سال  رفت و مودى به آمريکا۱۹۲۴

 ۱۹۰۹صّحت که از بيمارستان هاى خصوصى ايران در آن زمان،  با ديگر بيمارستان

 والى ۱۹۰۴در سال . ال بود عملکرد بهترى داشت فعّ ۱۹۲۰ى  هاى دهه نهتا ميا

هاى  بيمارستان.  بيمارستانى در آن شهر ساخت که فقط يک سال دوام آوردکرمان

  قزوين بابيمارستان. ى فراموشى افتاد و اوايل قرن بيستم از کار باز ماند  در ورطهمشهد

 که مشکالت مالى پيدا کرد به کار ۱۹۲۷ تا )۱۹۱۶تاسيس ( اب تختخو۳۰-۲۵

هاى ماليات بر   از محّل درآمدى در همداندوازده تختخواببيمارستان . دامه داداخود 

ى خدمات جراحى  هئحمل و نقل تأسيس شد ولى قادر به بسترى کردن بيماران يا ارا

به  John Gilmour  جان گيلمور۱۹۲۴ در گزارش سال Floor 2004: 196).(نبود 

 . خورد ى ملل، نام هيچ بيمارستان خصوصى به چشم نمى جامعه

 در سال  بيمارستان صحت نقش بزرگى ايفا کردى  هکه در ادار، سوزان مودى
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 از ى عمر تا پنجمين دههاو .  به دنيا آمدت نيويورک، واقع در ايال در آمستردام۱۸۵۱

 و در  پرداختبه تحصيل پزشکىاما پس از آن . کرد مىفرزندان برادرش نگهدارى 

  ايزابال بريتينگهامبا ،ان آشنا شدبهائياى از  در آن جا با عده . مطبى دائر کردشيکاگو

Isabella Brittingham بهائىين يى آ ان سرشناس شيکاگو، به مطالعهبهائي، يکى از 

اهلل   ايرانى به نام امينبهائىيک . دگروي بهائىبه دين  ۱۹۰۳پرداخت و در سال 

با فرهنگ و او را  و آموخت فارسى  که در منزلش اطاقى کرايه کرده بود به اود،فري

در سال هنگامى که  .)Armstrong-Ingram 2003(  کردداب و رسوم ايران آشناآ

 زشک پدرخواست کردند  آمريکابهائىى  ان بيمارستان صّحت از جامعهک پزش۱۹۰۹

او در نوامبر . گرديد داوطلب انجام اين کار  سوزان مودى،زنى را به ايران بفرستند

و شخصًا از تمام بيماران زن مراقبت کرد ايجاد بخش زنان را ،  شدارد تهران و۱۹۰۹

 به اين منظور . را فراهم نموديىى آمريکا و مقدمات حضور يک پرستار تحصيل کرده

 به ۱۹۱۱ بود در سال ى ايزابال بريتينگهام  و خواهر زادهبهائى که اليزابت استيوارت

 با افزايش حجم کار، مودى  ;Ma‘ani 1998: 1102).۲۵: ۱۹۸۷ :ثابت (.ايران رفت

براى هاى زنان و زايمان   متخصص بيمارىيى آمريکابهائى، يک از دکتر سارا کالک

 :Ma‘ani 1998( وارد تهران شد ۱۹۱۱ر زمستان  دکالک .آمدن به ايران دعوت نمود

1101; Clock 1911: 6 ( عالوه بر .  همان جا ماند۱۹۲۲ ژانويه ،عمر خودپايان و تا

 تأسيس کرد که  پر رفت و آمدىنيک خصوصىييمارستان صّحت، مودى کلبدر کار 

س در  به تدري۱۹۱۰ از سال مودى .بود ى زنان از جمله افراد فقير باز به روى همه

 ;Stockman 1995: 360(ان پرداخت  تربيت در تهربهائىى  ى دخترانه مدرسه

Armstrong-Ingram 2003(. ّدر ايران، يى آمريکا به علت افزايش احساسات ضد 

 .)Ma‘ani 1998: 1102 (۱۵گشتندباز  به آمريکا۱۹۲۵ در سال مودى و استيوارت

 پرداخت و از بهائىى  ى دخترانه هاى مالى براى مدرسه مودى به جمع آورى کمک

تا اين که استيوارت در سال . کرد برد، پرستارى مى استيوارت که از سرطان رنج مى

، از هانــان جهائيـب برــره، در همان سال شوقى افندى . ديده از جهان فرو بست۱۹۲۶

اين زمينه با مودى واست يک يا دو زن را به ايران بفرستند و در ـ خريکاــان آمهائيـب

  . مشورت کنند
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نفر سوم اليزابت : ، رديف باال از چپ به راست۱۹۲۰ تقريبا گروهى از بهائيان تهران

نشسته ). امين امين( حاجى غالمرضا اصفهانى –) با عکس عبدالبهاء( ناشناس – استيوارت

  ، سيد اسداهلل قمىمال بهرام اختر خاورى، دکتر سوزان مودى: از چپ به راست

 جوانترى به نام همراه با معلم ىــگــالـ س۷۷، در ۱۹۲۸ال ــودى در ســه مـجـيـتـدر ن

هاى خود را به کلنيک  اليتاو فعّ . به ايران باز گشت Adelaide Sharp د شارپدليآ

 در تهران فوت کرد و ۱۹۳۴مودى در سال . اش محدود ساخت يىبيماران سر پا

به نظر  (Revell 1937: 484). ى او شرکت کردند ع جنازهيها نفر در مراسم تشي صد

. آمد در خدمت به عالم بشمار مى  مهّمى الگوىبهائىان او براى زنان و دختران يبهائ

 ۱۹۱۰ در سال .)همان( دادند ]کنيز خداى تعالى [امةاالعلى به او لقب عبدالبهاء

  . ستودچنين او را  اماتداى اق هاى تهران، در سر مقاله يکى از روزنامه

  

داند، بلکه در علم قابلگى و   نه فقط پزشکى مىيى بانوى آمريکا مودىدکتر
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ى  اين بانوى نيکو خصال به همه. ص داردهاى زنان هم تخّص  بيمارى

هر روز از صبح تا . ورزد خواهران شرقى ايرانى خود به طور يکسان عشق مى

 ] فردوسى کنونىخيابان[له والد  خيابان عالء۱۰ى  اش، شماره ظهر در مطب

جمعه و  ىها غير از عصر. پردازد به مشاوره، معاينه و معالجه بيماران مى

. تر بپردازد هرود تا به مداواى بيماران مرفّ  يکشنبه  که به بيمارستان صّحت مى

ما نسبت به اين بانوى شريف و محترم نهايت تشکر و قدردانى را ابراز 

. دانيم ا موهبتى عظيم براى ايران مىکنيم و حضور ايشان در اين کشور ر مى

هاى عالى اين شخص ملکوتى، بيماران از هر مليّت و  ى مراقبت در سايه

از . يابند مذهبى، مسلمان و غير مسلمان، سالمتى و تندرستى خود را باز مى

  .م که اين وجود نازنين و محترم را براى ما حفظ کنديينما لت مىئخداوند مس

  ) در اينجا از متن اصلىRevell 1937: 484-5نقل از (      

  

 تربيت بهائىى  ى دخترانه ى مدرسه  به شّدت درگير ادارهغير از کار پزشکى، مودى

متوفا در  ( Lillian Kappes به نام ليليان کپسيى آمريکابهائىبود و ترتيبى داد تا يک 

  .براى تدريس در اين مدرسه به ايران بيايد) ۱۹۲۰سال 

 بهبود سالمتى زنان با تعليم و تربيت آنها پيوندى ناگسستنى داشت و به نظر مودى

شد  هاى بهداشتى رعايت نمى ترين معيار هاى بيماران حتى ساده از اين که در خانه

 Sarahمکاتبات سارا کالک). Armstrong-Ingram 1986: 187(کرد  شکايت مى

Clockاّولى  .سازد ص مىى تربيت را مشخّ   رخى از ابتکارات بهداشتى مدرسه ب

ى دخترانه  اى يک بار در مدرسه  هفتهکالک. عبارت بود از تدريس مبانى بهداشت

 به تدريس در حالى که استيوارت. داد ى و فيزيولوژى درس مىم آناتوبهائى

 سراسراين تنها مدرسه در «  به قول کالک، .پرداخت  مىهاى اّوليه و پرستارى کمک

مين  دوّ .)Platt 1916: 7-8 (»داد  را به اين ترتيب آموزش مىموادى چنين بود کهکشور 

 مدرسه با واکسن آبله ى شاگردان  همهتلقيحتر است،  نوآورى که احتماًال جالب

 در مبتاليان به آبله ز ا ديدن چند تن ا ب۱۹۲۰در سال ” : کهنويسد کالک مى ۱۶.بود

  ن آبله تلقيح واکسبا  دختر را ۲۰۰ حدود ن بيمارىـيوع ايــيم از شــو بودى، ــطّب مـــم
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   ، دکتر سوزان مودى، دکتر کالک ليليان کپس:از چپ به راست

  .) تکيه داده استکه به دامن دکتر مودى(و طائره خانم 

فقط دو يا سه نفر از آنها سر و بود و  آرامشدر نهايت  ها دختررفتار و اين که کرديم 

 هاى خود را هم براى ى همين دخترها ديگر بچه وادهـانـه خـن کــالب ايــج .ردندــدا کـص

  ).Robarts 1920: 3 (“واکسن زدن نزد ما آوردند

 هاى واگيردار، نظير تيفوس،  افزايش وقوع بيمارىبا تعطيلى بيمارستان صّحت و

 ان به ويژه فقرا و کسانىبهائي جنگ جهانى دّوم، بسيارى از درونى ـهال خــصبه و اسـح

: ۲۰۰۴يزدانى (هاى پزشکى محروم ماندند  تبزيستند از مراق  مىکه بيرون از تهران

تى أ هي۱۹۴۸ -۴۹ان تهران در سال ئيبها براى بهبود اين وضعيّت محفل محلى .)۴۲

هاى  اش رسيدگى به نياز که وظيفه  تشکيل داد“هحالّص   حفظکميسيون”به نام 

 ، راسخ۴۵: همان(هاى مجاور تهران بود   و روستااه ان تهران و شهربهائيپزشکى 
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دان پزشکان و  عبارت بودند از پزشکان عمومى، دن هيأت اعضاى اين .)۲۰۰۵

 تعطيالت ها اين گروه. کردند داروسازانى که داوطلبانه و به صورت رايگان خدمت مى

هاى مختلف و رسيدگى به   و تعطيالت عمومى را صرف بازديد از محلهفتهآخر 

ان را مداوا بهائيان و غير بهائيجا   و در همهدندنمو ى بيماران مىکهاى پزش نياز

که در هاى آموزشى   فيلم  هيأت اين ، به عالوه.)۴۲-۵: ۲۰۰۴يزدانى  (کردند مى

هاى واگيردار نظير  پيشگيرى و درمان بيمارىى  شيوهى   در بارهغرب تهيه شده بود

ى آب آشاميدنى و جلوگيرى از گزيدگى توسط حشرات  الريا و طرز تصفيهاتيفوس و م

دليل آن .  تعطيل شد هيأت اين ۱۹۵۰ى   در دهه.)۲۰۰۵راسخ (داد  نمايش مى

 روزافزون اعضايش در اشتغاالت ى يکى بهبود نسبى وضع بهداشت و ديگرتواند مى

 ، اين ابتکار با اين همه.باشد ، يعنى بيمارستان ميثاقيهبهائىدّومين بيمارستان 

ى مردم بود که براى   بهداشت عمومى در سطح تودهبهبود وضعى خوبى از  نمونه

   .اى در برنداشت  هيچ هزينهبهائىى  عهجام

  

  بيمارستان ميثاقيه

  

 در ىمتوف ( به نام عبدالميثاق ميثاقيه تهران ثروتمندانبهائييکى از  ۱۹۴۹در سال 

.  آن اقامت کنند شهرستانى دربهائىساختمانى خريد تا دانشجويان ) ۱۹۸۱سال 

 با دوستانش به اين نتيجه رسيد که آن بنا را به يک بيمارستان گفتگوولى پس از 

  هيأت تأسيس بيمارستان را تصويب کرد و  ايران بهائيانىمحفل ملّ . دسازتبديل 

  هيأتميثاقيه به عنوان عضو دائم اين .  نمودانتخاب پزشک ۹اى شامل  مديره

، شامل خريد تجهيزات پزشکى و ديگر وسائل را طرحين ى ا او بودجه. انتخاب شد

ايجاد  راىعد، چند ساختمان مجاور بيمارستان را هم خريد تا بمّدتى ب. نمودتأمين 

  .)۴۹ -۵۱: ۱۹۹۶راسخ . (ى جا نباشد مضيقههاى جديد پزشکى و جراحى  بخش

 هدف اين. کرد اين بيمارستان خصوصى بود و هيچ کمکى از دولت دريافت نمى

ى  گر چه بودجه.  ايجاد گرددبود که بيمارستان مدرن مجهزى که در خدمت همه باشد

ى اين بيمارستان توسط يک نفر تأمين شد، پزشکان و ديگر متخصصين، از  اّوليه
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ى   مديره هيأت. کردند جمله مهندسين ساختمان، خدمات خود را رايگان ارائه مى

 و يهودى يک ى، زرتشت، سنّى، آشورىنى ارمهاى قليّتبيمارستان براى هر يک از ا

نامحدود مسلمانان هاى رايگان  تعداد تختخواب. تختخواب رايگان در نظر گرفت

   .بود

 تخت براى کودکان ۶۰ تخت براى بزرگ ساالن و ۱۱۰ بيمارستان ميثاقيه

هاى بيماران راحت و  اتاق. آمد ود بيمارستان بزرگى بشمار مى و در حّد خداشت

 .چند اطاق عمل جراحى و يک بخش زايمان داشت. داراى امکانات مدرن بود

تراپى و امکانات و فيزيشلژى، بخو راديش داراى چند آزمايشگاه، بخچنين هم

  .)۲۲ -۲۳: ۱۹۸۸عزيزى (هيدرو تراپى و توان بخشى بود 

براى که پلى کلينيک بيمارستان : بيمارستان عبارت بود ازهاى  برخى نوآورى

 و بيماران را در سراسر روز به رايگان  داشتآمادگىها  رسيدگى به انواع بيمارى

. روزى و هميشه داراى پزشک کشيک بود  شبانهسوانح کهبخش . کرد معاينه مى

ان داراى دستگاه توليد برق ستبيمار.  شب باز بود۱۰ز بيمارستان تا ى مجهّ  داروخانه

 به کار خود ادامه دهد، امرى که در آن  شهرهاى قطع برق مستقل بود تا در ساعت

 و حرارت بزرگهاى   دو دستگاه زباله سوزى با کوره.زمان در نوع خود بى نظير بود

ى هم استفاده هاى محلّ  آورى جديد بعضى از ديگر بيمارستان فناز اين زياد داشت، 

  .کردند مى

ى پزشکى اين شهر نظر مثبتى به اين بيمارستان   و جامعهدر ابتدا اهالى تهران

ى  هزيرا بنا بر باور دينى عامّ  هاى بيمارستان خالى بود نداشتند و هميشه نيمى از تخت

ب حتى پزشکان غير متعّص .  بود نجس وها بهائى متعلق به مردم، بيمارستان ميثاقيه

ى  ناراحت موجبهم نگران بودند اگر بيماران خود را در اين بيمارستان بسترى کنند

اّولى .  شهرت بيمارستان را بهبود بخشيد با وجود اين، چند واقعه. گرديد خواهند آنان

هاى ميانى  ن در سالعبارت بود از بسترى شدن ورزشکار معروفى در اين بيمارستا

ى  ى دو مدال نقره و برنز المپيک در رشته محّمد نامجو دارنده. ۱۹۵۰ى  دهه

، يکى از مديران دکتر على راسخ.  داشت  لوزهعمل جراحىبردارى، نياز به  وزنه

 را مى شناخت، ترتيبى داد تا اين  پرفسور جمشيد اعلماح نامجوبيمارستان، که جرّ 
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 خبر بسترى .)۲۰۰۵راسخ ( انجام شود جراحى به طور رايگان در بيمارستان ميثاقيه

ى زيادى از جمله ديگر ورزشکاران براى  شدن نامجو در اين بيمارستان پيچيد و عده

، وزير اندکى بعد، پروفسور جهانگير صالح.  رفتندعيادت نامجو به بيمارستان ميثاقيه

ى به طور اهلل زنجان بهدارى وقت ترتيبى داد تا يک روحانى سرشناس، به نام آيت

فسور وظر پرنبه . رايگان در بيمارستان ميثاقيه تحت عمل جراحى معده قرار گيرد

اهلل   همچون آيتبسترى شدن شخصيّتىهاى دولتى تهران براى  رستانصالح، بيما

و از  ى زيادى از روحانيّون از زنجانى عيادت کردند هعدّ . ى مناسب نبودندزنجان

 پس از آن شمار مراجعين غير .)همان(نزديک با امکانات بيمارستان آشنا شدند 

 بيماران خود را در اين بيمارستان جراحى بهائىغير  افزايش يافت و پزشکان بهائى

هاى مجاور را خريدند و   به اين تقاضاى روز افزون، ساختمانيىگو براى پاسخ. کردند

سرانجام دولت اين بيمارستان را يکى از بهترين . به بيمارستان ضميمه کردند

 پس از .)۲۳: ۱۹۸۸عزيزى ( ى ممتاز داد ها ارزيابى کرد و به آن درجه بيمارستان

  . واگذار شدسازمان مستضعفين اين بيمارستان مصادره و به انقالب اسالمى

در هاى بيمارستان و کمبود کارکنان آن باعث شد تا مديران بيمارستان  افزايش کار

و يک آموزشگاه عالى ) ۱۹۶۹ -۷۰( تأسيس يک آموزشگاه بهيارى خصوصى صدد

 ها خريدارى شد  امالکى براى اين آموزشگاه.)۲۰۰۵راسخ (د رآين ب)۱۹۷۴(پرستارى 

  . دگردي مستقر ى پرستارى در ساختمان بزرگى در خيابان کاخ تهران  مدرسهو

 بودند که به طور رايگان به  دانشگاه تهرانبهائىآموزگاران اغلب استادان 

ى پرستارى   دو ساله و دورهىى بهيار دوره. پرداختند ى مواد آموزشى مى تدريس و تهيّه

برغم . ندبودمند  نيز بهره خوراک و مسکن رايگان دانشجويان از.  بودسه ساله

ز هاى دولتى، وزارت آموزش عالى به اين دو آموزشگاه مجوّ   بخشبرخى ازمخالفت 

صيل  شوراى بيمارستان هر سال چند فارغ التح.)۲۲: ۱۹۸۸عزيزى (رسمى داد 

فرستاد که با توّجه  هاى دولتى مى بهيارى را براى انجام خدمات رايگان به بيمارستان

بر . رفت اى که صرف آموزش آنها شده بود، کارى سخاوتمندانه به شمار مى به هزينه

: ۱۹۹۶راسخ (کردند   کار مىهاى موجود صد بهيار در بيمارستان ميثاقيه اساس برآورد

 پس از چند سال به علت افزايش تقاضا براى ورود به آموزشگاه عالى .)۵۰
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قيه نخستين ثابيمارستان مي. پرستارى، اين آموزشگاه امتحان ورودى بر قرار کرد

ى  اى نظير آموزشگاه بهيارى و مدرسه هاى وابسته ى بود که نهادبيمارستان مستقلّ 

  .پرستارى تأسيس کرد

ى خوش آب و  ى بزرگى را در حومه اى بيمارستان خانه شور۱۹۷۰حوالى سال 

ان به مبلغ اندکى اجاره کرد و بهائيى دروس، از يکى از  ، در محلههواى شمال تهران

هدف از تأسيس اين خانه . ل ساختيبدت مدرنى “ى سالمندان خانه”آن را به 

ت مزمنى نظير بيمارى که از اختالالبود هاى بلند مّدت از بيمارانى  مراقبت

 اين خانه داراى کتابخانه، .بردند  رنج مى)حافظهزوال (الزايمر پارکينسون، سکته و 

ى منظم و دو پرستار ورزيده شبانه روز به  چند خدمه. اتاق موسيقى و سينما بود

ى  ى سالمندان به وسيله هاى جارى خانه هزينه. کردند سالمندان رسيدگى مى

). ۲۰۰۵راسخ (شد  ان و بعضى از ساکنين آن خانه تأمين مىيبهائهاى مالى  کمک

 که تنها بودند، يا به پرستارى احتياج داشتند، در اين بهائىافزون بر اين، سالمندان 

ى  به احتمال زياد اين نهاد نخستين خانه. شدند ى سالمندان بسترى مى خانه

 نفر ۲۰ تا ۱۵ بين مىدر زمان انقالب اسال. سالمندان خصوصى مدرن در ايران بود

ى اين ساختمان توسط  مصادرهانقالب اسالمى و پس از . ودندبساکن اين خانه 

ان تهران اين افراد را به خويشاوندان و دوستانشان بهائيدولت، محفل روحانى 

  .)۲۰۰۶قديمى  (بازگرداند

  

  کردند  اداره مىانبهائيکه ى يها درمانگاه

  

 توسط نخستين آنها در تهران. ى قرن بيستم سه درمانگاه ساختند در نيمهان بهائي

ان ايران بهائيمحفل ملى  .انى که به سوئد مهاجرت کرده بود تأسيس شدبهائييکى از 

 ولى ساختن درمانگاهى در شرق تهران موافقت ننمودبا تأسيس يک بيمارستان ديگر 

گاه در خيابان بهبودى ساخته شد و به ياد حامى اين درمان. را ارزشمند دانست

 مدير آن دکتر منصور . نام گرفتار، درمانگاه عّط اراش، دکتر هوشنگ عّط  مالى

نگاه در ااين درم . بودار، پزشک مخصوص اطفال و برادر دکتر هوشنگ عّط ارعّط 



  

  

  

  يک بررسى مقدماتى: ى بهداشتى بهائيان در ايرانابتکارها

 

۲۳۲

هاى عمومى و کودکان، و کلنيک چشم   گشايش يافت و داراى بخش۱۹۷۳سال 

درمان بيماران فقير رايگان بود، ولى ديگران مبلغ . پزشکى و دندان پزشکى بود

 اين دو سال پس از انقالب اسالمى. )۲۰۰۵راسخ (پرداختند  اندکى براى مداوا مى

 آن بهائىى کارکنان  تغيير يافت و همه دربه عطامصادره گرديد، نامش درمانگاه 

   .)۲۰۰۷ار عّط (اخراج شدند 

ساخته  ، واقع در استان مازندراناى تاکر دّومين درمانگاه در روستاى دور افتاده

به علت دورى .  بود، ميرزا عباس نورىى آباء و اجدادى پدر بهاءاهلل تاکر دهکده. شد

ى اسفالت، ساکنانش به خدمات پزشکى دسترسى چندانى  اين روستا از جاده

سئوالن  رسيد و سرانجام مبهائىى هاى ملّ  اين مشکالت به اطالع نهاد. نداشتند

 عبدالميثاق ميثاقيه.  شدند داوطلب تأسيس درمانگاهى در تاکربيمارستان ميثاقيه

مله يک جان از بهائياى از  هبا کمک عدّ . ى اين پروژه را تأمين کرد شخصًا بودجه

 راه و ساختمان، درمانگاه ساخته شد و کارکنان آن آرشيتکت و يک مهندس

ف  اشر قدسيهبه نام ى اين درمانگاه  ان برجستهيکى از کارکن. استخدام شدند

 ۱۷. ايرانى بود که براى تحصيل به خارج رفته بودبهائىنخستين زن ) ۱۸۸۹ -۱۹۷۶(

 هيأتدرخواست گذراند   مىنخود را در تهرا گىبازنشستدوران  وى ى کههنگام

ى بيمارستان را پذيرفت و به رغم بيمارى، به مّدت دو سال و نيم در اين  مديره

 سرپرست فنى بيمارستان ميثاقيه، .)۵۰: ۱۹۹۶راسخ (درمانگاه خدمت کرد 

هر دو هفته يک بار با ها و ديگر مواد مصرفى درمانگاه را  ى دارواهلل حقيق رحمت

  .خدمات هر دو نفر رايگان بود. )۵۰: همان(برد  اتومبيل شخصى خود به تاکر مى

اين استان که اکثر اهالى آن . ( ساخته شدى سّومين درمانگاه در استان بوير احمد

 .)۵۱: همان) ( قرار دارد و اصفهانيرازشند در مرکز ايران بين هد را عشاير تشکيل مى

که نمايندگانى از سراسر ايران ان ايران بهائيى  هاى ساالنه يىدر يکى از گردهما

از وضع  ىى استان بوير احمد نمايندهداشتند  گزارشى از وضع محل خود بيان مى

  انبهائي درصد از ۹۰ تا ۶۰گفت که بين نابسامان بهداشت محل خود شکايت کرد و 

ها  ت بدى راهبه علّ . اند هاى اين استان تقاضاى تأسيس درمانگاه کرده ها و روستا شهر

. دسترسى نداشتند هاى پزشکى  به مراقبتاهالىى، لّ و فقدان امکانات پزشکى مح
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 ى تأسيس يک درمانگاه را بر عهده  هزينه که در جلسه حاضر بودميثاقيهعبدالميثاق 

اين درمانگاه  . ساخته شدى بيمارستان ميثاقيه  مديره هيأتزير نظر  درمانگاه و گرفت

ى  شستهن زيبا و با صفا در کنار رودخانه بنا شد و پزشکان بازىشش تختخوابى در محلّ 

  .)۵۰: همان( در آن به کار مشغول شدند بهائى

 چندان عجيب . ابتکارات بهداشتى جالبى بودند و بويراحمدهاى تاکر  درمانگاه

 ولى چگونگى ۱۸کيشان خود بر آمدند هاى هم ان در صدد رفع نيازبهائينيست که 

ى مشکالت خود را با  محلّ انِ بهائي .ها جالب توّجه است تأسيس اين درمانگاه

ها   براى تأسيس درمانگاهبهائىهاى  گذاشتند، شبکه ىم در ميان بهائىى هاى ملّ  نهاد

 ترتيب  اينند، و بهشد مى پزشکان و پرستاران بازنشسته استخدام ،شد مىتشکيل 

 بهائىتعداد مراکز پزشکى . افتادند براه مىى نسبتًا مقرون به صرفه  ها به شيوه درمانگاه

ى  ه احتمال زياد ناشى از هزينهاين امر ب.  نسبتًا اندک بودبهائىدر مقايسه با مدارس 

  .ها بوده است ها و بيمارستان ى درمانگاه زياد اداره

ب، نمى توان با سهاى تطبيفى منا دامات به علت فقدان آمارقى ا به رغم همه

ى  در دهه. ان از ديگر ايرانيان بهتر بوده استبهائياطمينان گفت که اوضاع بهداشتى 

 و مسلمان از بهائى زوج ۲۴۵ريزى خانواده در ميان ى برنامه   تحقيقى در باره۱۹۷۰

اين پژوهش نشان داد که حتى پس از .  انجام شديىطبقات گوناگون شهرى و روستا

ى  ان کمتر و استفادهبهائي باردارى ميزانها،  ى اجتماعى و سّن زوج جور کردن طبقه

توّجه اصلى  .)Jensen 1986: 230-33(آنها از وسائل پيشگيرى از باردارى بيشتر بود 

رسد که زنان  بود، ولى با اين همه به نظر مىمتمرکز سطح تحصيالت بر اين تحقيق 

  .  کنترل بيشترى روى بارورى خود داشتند بهائىنسبت به زنان غير  بهائى

  

  پس از انقالب اسالمى

  

 هم به بهائى و ديگر مراکز پزشکى ثاقيه، بيمارستان ميپس از انقالب اسالمى

دادگاه .  و توسط دولت مصادره شدگرديد دچار بهائىهاى  سرنوشت ديگر نهاد

 با صدور حکمى از تجديد جواز کار بيمارستان ميثاقيه  اسالمى در تهرانانقالب
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 دادگاه انقالب با صدور حکم زير ضمن ايراد چندى از پس. خوددارى ورزيد

  .ان، بيمارستان ميثاقيه را مصادره کردبهائياساس عليه  هاى بى اتهام

  

               

  ۱ى   مرکز شعبه اسالمىدادگاه انقالب

، دکتر  به اسامى پروفسور منوچهر حکيمسين بيمارستان ميثاقيهى مؤسّ  پرونده

، دکتر بهرام ه، دکتر محّمد افنان، منوهر قائم مقامىاهلل مشرف زاد ماشاء

 در ميثاقيه) دالميثاقبع(ى، و اهلل ايقان ، نصرت، دکتر عارف خادمسراج

 تحت بررسى قرار گرفت و با توّجه به ضمائم و ى سّوم دادگاه انقالب شعبه

  :شرح زير صادر گرديدحکم به مدارک آن 

  

  رأى دادگاه

  

 که سين بيمارستان ميثاقيه اين پرونده حاکى از اين است که مؤسّ ماحصل

ت يبهائى  هى ضالّ  باشد و از پيروان فرقه اسامى آنان در مقّدمه مندرج مى

 يک به) را) (کذا( ، بيمارستان مذبوريم منحط پهلوىژستگى به ربهستند با وا

هاى آمد ت و تبليغات ضد اسالمى در آوردند و با کسب دربهائيى  مرکز عمده

 نموده و در ليي اسرالهاى مالى متعّددى به بيت العد فت نامشروع کمکگهن

در اين . دان المللى کوشيده  بين و صهيونيسمع امپرياليزمفجهت حفظ منا

باشد و اّولين  لى مىبيمارستان که بسيار معظم و داراى تشکيالت مهم و مفّص 

 رسمى تحت پوشش آموزشگاه عالى پرستارى تأسيس شده، بهائى  دانشکده

اند و اهمّيت   بودهبهائى نفر ۴۰ نفر از محصلين آن ۸۷در اين آموزشگاه از 

 بوده است که ساليانه مبلغ اى  به اندازهبهائى آموزشگاه براى تشکيالت ناي

در . ليون ريال بالعوض به اين بيمارستان پرداخت مى نموده استيدو م

ى اين بيمارستان پروفسور حکيم، مدير عامل اين شرکت در  خصوص اداره

ان ايران، صراحتًا بهائي گزارش ارسالى به محفل روحانى ملى ۱۲ى  صفحه
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مقّدس ملى هميشه براى شته است اين بيمارستان تحت هدايت محفل نو

 و باشد  کوشا مىبهائىالعدل در بر قرارى حيات  تنفيذ دستخط پيام بيت

العدل در  ذکر اين نکته ضرورى است که بيت .گردد   مىبهائىمعّرف اخالق 

ل ييباشد که ارتباط و همکارى با گردانندگان بيت العدل در اسرا ل مىيياسرا

ت بهائيگرديده است و مسلک   در ايران مىى صهيونيسم موجب بسط توسعه

 ريتانياى استثمارگر و روسيهبى نامشروع همکارى و به هم آغوشى  که ثمره

ى مسلمان  يدن ملت رنجديدهشباشد هدفى جز به انقياد ک استثمارگر مى

 ۲۹۰باشد اين است که از   مطلب ديگرى که قابل توّجه مى.نداشته و ندارد

ى ضاله بوده و مسلمًا در اجراى   نفر پيرو فرقه۱۲۳نفر کارکنان بيمارستان 

طبق  .اند عوامل سياست استثمارى و ضد اسالمى صهيونيسم کوشا بوده

 هزار ريال صدمبلغ پان)  پرونده۲۶برگ (مدارکى که در پرونده ضبط است 

ل ييت اسراظاهرًا براى کمک به ساختمان دارالتشريع و در واقع کمک به دول

 گزارش مدير عامل ۱۲ى  از طرف بيمارستان ارسال گرديده است و در صفحه

 ايران، يکى از اقدامات بيمارستان به اين شرح نابهائيبيمارستان به محفل 

 منظور بهائىى مهاجرتى بعضى از بهياران  به منظور کمک به نقشه(است 

ت در بهائي مسلک که البته واضح است که منظور از مهاجرت تبليغ) گردد

  ...           نقاط جهان و استفاده منبع صهيونيسم بوده است

  )Martin 1984: 42سند چاپ شده در (

  

 بيمارستان بهائى جالب اين سند اشاره به تعداد کارکنان و دانشجويان کاتاز ن

 ۴۰ کارمند بيمارستان و ۲۹۰ نفر از ۱۲۳.  و آموزشگاه عالى پرستارى استميثاقيه

ى بيمارستان و اخراج  پس از مصادره.  بودندبهائى دانشجوى آموزشگاه ۸۷نفر از 

 تغيير دادند که تا  آن، نامش را به بيمارستان شهيد مصطفى خمينىبهائىکارمندان 

هيارى را ه بادولت تمام ديگر مراکز پزشکى و آموزشگ. امروز بر قرار مانده است

  .  را اخراج کردبهائىى کارکنان  مصادره و همه

ان ايران چند ابتکار بهائيتوان گفت از اواخر قرن نوزدهم،  بندى مى به عنوان جمع
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اين ابتکارات عبارت بود از به کارگيرى دوش در  .بهداشتى از خود نشان دادند

 بيمارستان ،ين مرکزاّول. هاى پزشکى هاى عمومى، و تأسيس چند مرکز مراقبت حّمام

ى جداگانه با   گشايش يافت و داراى بخش زنانه در تهران۱۹۰۹صّحت، در سال 

ى   ميثاقيه، در دهه،دّومين بيمارستان.  بودان و پرستاران زن مخصوص به خودکپزش

اى نظير آموزشگاه عالى پرستارى،  هاى وابسته  در تهران گشايش يافت و نهاد۱۹۴۰

چه اين گر.  سالمندان مدرن را تأسيس کردى وزشگاه بهيارى و يک خانهيک آم

هاى مدرن را به کار بستند، معلوم نيست تا  ها براى اّولين بار بعضى روش بيمارستان

هاى بهداشتى در ايران تأثير  ى کلى مراقبت ها، يا توسعه چه حّد بر ديگر بيمارستان

 از موثّرى  ان سه درمانگاه ساختند و با استفادهئيبها ،ها غير از اين بيمارستان. گذاشتند

ها به  ستگى اين درمانگاهب وا،بهائىى  منابع انسانى موجود در داخل جامعه

سات  اين مؤسّ پس از انقالب اسالمى. هاى مالى مرکز را به حّد اقل رساندند کمک

  . استا اسامى ديگرى فعالمصادره شد ولى حّد اقل دو تا از آنها همچنان ب

 

  ها  نوشت پى

  

 دکتر ، را در اختيار ما گذاشتنداطالعات مربوط به بيمارستان ميثاقيهکه  دکتر على راسخاز   ۱

هاى سارا  امهنکه واقع در ويلمت، ايلى نوى  ان آمريکابهائيدال از آرشيو ملى  آرتور

دکتر منصور عطار براى اطالعات در مورد درمانگاه عطار  ، از را براى ما فرستادندکالک

 ، تلقيح آبلهى منابع مربوط به   در زمينهHeather Empey يزدى و -يىدکتر نامدار بقاو از 

ان ميثاقيه دادند، ى بيمارست توضيحاتى در بارهکه روشن موّدت و دکتر رحمت کاشف از 

 از دستنويس منتشر  يزدبهائىى  اطالعات مربوط به گرمابهبه خاطرخانم پريوش افنان از 

به ما  ى سالمندان و از منيب قديمى که اطالعاتى از خانه ،ى شوهر مرحومشان نشده

خاطر به  Stephen Lambden  عنايتى و دکتر استيفن لمبدنياسمنسرانجام از و دادند 

  .ارائه کردند بسيار سپاسگزاريمکه  ارزشمندىظرات ن

 در ۵۰ها به   در برخى شهرستان شيوع اعتياد به ترياکاجارقزنند که در دوران  تخمين مى  ۲

  .)Floor 2004: 47(رسيده است  مىجمعيت صد 

هاى  مصرف نوشابه. سازد د و فروش اين مواد را هم ممنوع مى توليد، توزيع و خريبهاءاهلل  ۳
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صى نظير نخبگان سياسى بود هاى مشخّ   عمومًا منحصر به گروه در دوران قاجارالکلى

)Floor 2004: 47(.  

انتقال « به نظر فلور. ى براى بهداشت عمومى داشتى مهمّ  هاى بالقّوه اين امر پيامد  ۴

اى براى بهداشت عمومى  فاجعه) ، قمکربال، مشهد(هاى مقّدس  دگان به شهراجساد مر

 يا به طريق ديگر يىى حاوى جسد را به خوبى نمى بستند، اجساد را موميا محفظه. بود

اوضاع  .زدند ىمها بار  چاندند و بر پشت قاطرپي  مىبا نمدصرفًا آنها را . کردند حفظ نمى

  .»ى از اين هم بدتر بودول راه و هنگام ورود اجساد به ضريح براى دفن حتّ در ط

)Floor 2004: 61(. 

     بيمارى مقاربتى داشتند در صد از اهالى تهران۴۰ تا ۲۰ هزنند ک ين مىمتخ  ۵

  )Floor 2004: 33(.  

ها  در اين حّمام ود اوضاع بهداشتى به منظور بهب تهران]ىشهردار [  بلديه۱۹۱۴در سال   ۶

  .)Floor 2004: 228( اين قوانين نبود ءقوانينى وضع کرد، ولى تعويض آب جز

 نطنز ى توليد برق امى که توسط سفيدوش در کارخانهيک نمونه عبارت است از حمّ   ۷

  .)۲۰۰۵سفيدوش (ساخته شد 

هنگامى که در سال . انندد تأسيس بيمارستان نظامى مىسال برخى منابع را اين تاريخ   ۸

د گرديل يبدت بيمارستان عمومى بنا شد اين بيمارستان بهبيمارستان جديد ارتش  ۱۸۷۴

)Floor 2004: 193(.  

اين بيمارستان هم مثل بيمارستان فرانسوى و بيمارستان آلمانى پس از جنگ جهانى اّول   ۹

  .)Floor 2004: 198(تعطيل شد 

بود که از حدود Mary Smith  شک زن دکتر مرى اسميت پزنها نخستي بنا به گزارش  ۱۰

کرده است  ها کار مى يى تبليغ مذهبى آمريکا هيأتهاى   در بيمارستان۱۸۸۰ى  دهه

)Floor 2004: 178(.  

 در صد ۵۰ مرگ و مير نوزادان را بيشتر از ميزانبعضى پزشکان خارجى شاغل در ايران   ۱۱

  .)Floor 2004: 11( اند گزارش کرده

جز شرح نقل شده از روزنامه در متن  ،بهائىى بيمارستان صّحت هيچ منبع غير  در باره  ۱۲

ر از آن نامى نبرده ى قاجا هرهاى دو ايش اخير بيمارستاندفلور نيز در پي. نيافتيماين مقاله 

 .)Floor 2004: 189-203(است 
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 رفت و در هنگام  براى چند ماه به حيفا۱۹۲۱ناخوش احوال بود و در سال  استيوارت  ۱۳

 Jessie and Ethelاوراق (اش را تا حّد زيادى باز يافته بود  بازگشت به ايران سالمتى

Revell ى کالک  ، نامه Clock  به بريتينگهامBrittingham ۱۹۲۱ جوالى ۲۸ موّرخ.( 

کرد   يک پرستار تحصيل کرده در بيمارستان دولتى کار مى۱۹۲۴ها در سال  ه گزارشبنا ب  ۱۴

)Floor 2004: 194(.  

ان مخصوصًا بانوان بهائي به بعد تحريکات مّاليان از باالى منابر عليه ۱۹۲۲هاى  از سال  ۱۵

 ۱۹۲۴در ماه محّرم سال .   امريکايى شاغل در بيمارستان صّحت شدت گرفتبهائى

کوبيدند هنگام رد شدن از  ى خود مى زنى در حالى که با زنجير بر سينه ى سينهها دسته

 در گزارشى که در دکتر مودى. کردند ها مى ترين ناسزاها را نثار آن ان رکيکبهائيى  خانه

مجبور  نگاشته از تهديد روزافزون به جان خود و از اين که سبب بازگشت خود به امريکا

با تقاضاى . شده از کنسول امريکا ايمبرى تقاضاى کمک نمايد شرحى آورده است

رسمى ايمبرى، مقامات ايرانى با اعزام چند پاسبان حفاظت منزل دکتر مودى را بر عهده 

چند . عملى نشد۱۹۲۴ى ايشان در شب عاشوراى سال  ى حمله به خانه گرفتند و توطئه

ى   بيش از يکصد ضربهاب“ ى سّقاخانه ى معجزه واقعه” در روز بعد ايمبرى کنسول امريکا

 مجبور به بازگشت به امريکا  به ناچار دکتر مودى و اليزابت استيوارتچاقو کشته شد و

ى سّقاخانه نگاه  ى معجزه براى شرحى از واقعه). ۴۹-۵۲: ۲۰۱۰راسخ، ب . (گرديدند

  ).  ۸-۱۰۶: ۲۰۱۰وهمن (کنيد به 

 در مدارس ايران بوده، چه که تلقيح واکسن آبلهى  مطمئن نيستيم که اين نخستين برنامه  ۱۶

 مذهبى زودتر به اين کار روى بليغىهاى ت  هيأتممکن است حتى مدارس وابسته به 

 را ترى ى موفق  گشايش يافت و برنامه در تهران۱۹۲۱انستيتو پاستور در سال . آورده باشند

- ت مري۱۹۳۴ در سال با اين حال .)Kotobi 1995: 283(ى آغاز کرد در سطح ملّ 

اميد است که واکسيناسيون آبله طى دو سال « گويد  مىMerritt-Hawkes, O.Aهاوکس 

 »دشو آينده اجبارى و رضايت بخش شود، چه که اين واکسن اکنون در تهران توليد مى

)1935: 14 Merritt-Hawkes, O.A.(.  

 رفت ى تعليم و تربيت به آمريکا ف براى تحصيل در رشته اشر  قدسيه۱۹۱۱در سال   ۱۷

 براى تحصيل  پس از پايان تحصيالت، به تشويق عبدالبهاء.)II :۷-۸ 1911بدون نام (

و کار در بيروت و اردن، به ايران باز گشت و پس از تحصيل .  شدرهسپار بيروت يىماما
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  .را بر عهده گرفت بيمارستان اصلى آبادان ىسرپرستار

  .ها دسترسى داشتند  هم به اين درمانگاهبهائىاهالى بومى غير   ۱۸

  

  نامه کتاب

  

  فارسى

  .۳ى محفل روحانى ملى ايران ، شماره  ، نشريه)۱۳۲۵/۱۹۵۶(اخبار امرى 

 مطبوعات ى سهسّ ؤم : تهران۵. ، جى آسمانى مائده) ۱۹۸۴ (]گرد آورنده [.، عاشراق خاورى

  .امرى

  .ى خطى بيگناهان، نسخه) ۱۹۹۸. (ت.افنان، م

،  ترجمه باهر فرقانى-تاريخ پزشکى ايران و سرزمين هاى خالفت شرقى )۲۵۳۶. (الگود، س

  . امير کبير مؤسسه انتشارات:تهران

  . ، در دست انتشار۱۳۳۱ تا پايان ۱۳۲۰ از ۴، جلد ان ايرانبهائياسناد ) ۲۰۱۱. (امينى، ت

سه ملى مطبوعات مؤسّ : ايلى نوى ، منتخبات آيات از آثار حضرت نقطه اولى) ۱۹۷۸( باب

 . امرى

 Star of the  فارسىبخش (نجم باختر ‘تاول راپرت بيمارستان صحّ ’) آ۱۹۱۱ (نام دونب
West(واشينگتن۵ى  ، مجلد دوم، شماره ،.  

  بخش فارسى (نجم باختر ‘ورود عليا مخّدره قدسيه خانم به امريکا’) ب۱۹۱۱ (_____

Star of the West(واشينگتن۸و۷ى  ، مجلّد دوم، شماره ،.  

  .۲۹۹  شماره،بهائىپيام ، ت در تهرانى بيمارستان صحّ  گزارش ساالنه) ۲۰۰۴ (_____
 مطبوعاتى ى سهسّ ؤم: نوى ، ايلىى حضرت بهاءاهلل ى الواح مبارکه مجموعه) ۱۹۷۸ (بهاءاهلل

  .امرى

   .بهائىمرکز جهانى : حيفا، کتاب اقدس، )۱۹۹۵( _____

مانى ياران الهى در ايران و تأسيس بيمارستان خدمات پزشکى و در’) ۱۹۸۷. (ثابت، ا

  .۹۵ بهائىپيام ، ‘تصحّ 

  .ققنوس انتشارات :، تهرانقديم تهران) ۱۹۹۰(. م، حسن بيگى

  .، مکاتبه با مينو فؤادى)۲۰۰۶(جو  حق
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ى تربيت  رسهنقش بانوان در پيوند خاور و باختر، چگونگى تاسيس مد، )۲۰۱۰. (راسخ، ب
  . A.D.E.L  نشر:لوکزامبورگ، ۱۹۱۰بنات سال 

، شماره بهائىپيام ، ‘ بانى بيمارستان ميثاقيهيادى از عبدالميثاق ميثاقيه’) ۱۹۹۶(. راسخ، ع

۱۹۹.  

  .۲۰۰۵ ژوئن ۵ى  ادى، نامهؤف مکاتبات شخصى با مينو) ۲۰۰۵( _____

  .۲۰۰۵ه يي، ژومکاتبات شخصى با مينو فؤادى) ۲۰۰۵ (.، رسفيدوش

  .سه مطبوعات امرىسّ ؤم: ، تهران۳. ، جمصابيح هدايت) ۱۹۵۰. (عسليمانى، 

  .سه مطبوعات امرىسّ ؤم: تهران، ۹. ، جمصابيح هدايت، قدسيه اشرف، )۱۹۷۶ (_____

  .۲۰۰۵ه يي، ژومکاتبات شخصى با مينو فؤادى) ۲۰۰۵. (ن، عصابرا

 .سه ملى مطبوعات امرى ايرانمؤسّ : تهران، ۵. ، مائده آسمانى، ج)۱۹۸۴( ،عبدالبهاء
سه مؤسّ : نوى يلىا، ۱. ، ج، منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء)۱۹۷۹ (_____

  .مطبوعات امرى

، و اطالعات شفاهى به ۱۰۲ بهائىپيام بيمارستان و زايشگاه ميثاقيه، ) ۱۹۸۸ (.عزيزى، ذ

    .نويسنده

مؤّسسه مطبوعات : تهران. ۲ بخش ۸. ، جتاريخ ظهور الحق، )۱۹۷۵. ( ا. فمازندرانى، 

   .امرى

 .عصر جديد: دارمشتات، ۱۶. ، جادب و هنر از خرمن يىخوشه ها، )۲۰۰۸ (.فؤادى، م

آباد، به کوشش وحيد رأفتى،   در نجفبهائىتاريخ امر ، )۲۰۰۴ (.س، فمدرّ 

  .عصر جديد: دارمشتات

آباد و   نجف– شرح حيات جناب فيضى، مرورى بر ايام بيروت’،)۱۹۹۹ (.مهرابخانى، ر

   .عصر جديد: دارمشتات، ب و هنر از خرمن اديىخوشه ها ،‘قزوين

  .با نويسنده، مذاکرات شخصى )۲۰۰۶ (.نخغى، ح

: ، چاپ سوم، سوئدبهائىيکصد و شصت سال مبارزه با آيين ، )۲۰۱۰. (وهمن، ف

  .انتشارات باران

 ى تهران ان ساکن حومهبهائيهاى درمانى و بهداشتى  رفع نيازمندى’) ۲۰۰۴. (خيزدانى، 

   .۲۹۲بهائىپيام ، ‘  پنجاه و پنج سال پيشاى از خاطره

  .۲۴۹-۲۵۰ ماره ش،بهائىپيام  ،امداستانى از ساختن يک حمّ ’ ،)۲۰۰۰. (يکتا، ف



  

  

  

 بهائيان ايران

  

۲۴۱

  انگليسى

Armstrong-Ingram, J.R. (1986) ‘American Baha’i women and the education 

of girls in Tehran, 1909-1934’, in P. Smith (ed.) In Iran: Studies in Babi 
and Baha’i History volume 3, Los Angeles: Kalimat Press.  

_____ (2003) ‘Susan Moody’ published online at the Bahai Academic 

Resource Library;  http://bahai-library.com/?file=armstrong-

ingram_encyclopedia_susan_moody (accessed 9 October 2006). 

Clock. S., (1911) Letter from Dr. Clock, Star of the West, II. 3.6. 

Ebrahimnejad, H. (2004) ‘Medicine, Public Health and the Qajar State’, in 

Sir Henry Wellcome Asian Series, Leiden: E J Brill. 

_____ (2005) ‘Religion and medicine in Qajar Iran’, in R. Gleave (ed.) 

Religion and Society in Qajar Iran, London: Routledge Curzon.  

Faghih, M.A. (1989) “Behdari”, in Encyclopaedia Iranica Vol. III, New York: 

Columbia University.  

Fananapazir, K and Lambden, S. (1992) ‘Baha’u’llah’s Tablet to the 

Physician: introduction, provisional translation and notes’, Baha’i Studies 
Bulletin 6-7: 18-65.  

Floor, W. (1989) ‘Bathhouses’, in Encyclopaedia Iranica Vol. III, New York: 

Columbia University. 

_____  (2004) Public Health in Qajar Iran, Mage Publishers, Washington D.C. 

Jensen, M.S. (1986) ‘Relgion and family planning in Iran’, in P. Smith (ed.) 

In Iran: Studies in Babi and Bahai History vol. 3. Los Angeles: Kalimat 

Press.  

Kotobi, L. (1995)  ‘L’emergence d’une politique de la sante publique en 

Perse Qajar, XIX-XX siecles: Un aprecu historique de la vaccination’, 

Studia Iranica, 24: 261-284. 

Ma‘ani, B.R. (1998) ‘Interdependence of Baha’i Communities - Services of 



  

  

  

  يک بررسى مقدماتى: ى بهداشتى بهائيان در ايرانابتکارها

 

۲۴۲

North American Baha’i Women to Iran’, in The Baha’i World vol. 20, 

Haifa: Baha’i World Centre. 

Martin, D. (1984) The Persecution of the Bahá’is of Iran 1844-1984, Ottawa: 

Association for Bahá’i Studies. 

Merritt-Hawkes, O.A. (1935) Persia-Romance and Reality, London: 

Nicolson and Wattson.  

Morton. R. (1940), A Doctor’s Holiday in Iran, N Y:Funk & Waynalls. 

Platt papers (Orol Platt), US Baha’i archives, letter dated 20 November 1916. 

Revell, J.E. (1937) ‘A Baha’i Pioneer of East and West - Doctor Susan I. 

Moody (The Hand-Maid of The Most High) Amatu’l-A’lá’, in The Baha’i 
World 1934-1936, vol. 6, Wilmette: Baha’i Publishing Trust. 

Robarts papers (Ella Robarts), US Baha’i archives, letter dated 26 November 

1920.  

Sajjadi, S. (1990) ‘Bimarestan,’ in Encyclopaedia Iranica, Vol. IV, New 

York: Columbia University. 

Schaefer, U. (2004) In a Blue Haze: Smoking and Baha’i Ethics, rev. ed. 

Hofheim: Baha’i Verlag.  

Stockman, R. (1995) The Baha’i Faith in America: early expansion 1900-
1912, Oxford: George Ronald.  

 

 

 

  

  

 

  



  

  

  

  

۲۴۳

۶  

  
  ىالنيمزاده  صادقان يکاو

 

  ى  دربارهبهائىهاى  گفتمان

  انقالب مشروطه
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

 

۲۴۴

 

 

 

  

  

 تـزار. هاى سلطنتى استبدادى بود  افول بخت و اقبال نظامشاهدستم يابتداى قرن ب

معاصـرينى  ر قاجا، و محّمد على شاه عثمانىدي، سلطان عبدالحم روسيهکوالى دّومين

، بـه زمـان، گرچـه در شـرايط متفـاوتىشـان کـم و بـيش هـم ىبودند که حکومـت اسـتبداد

 را در پـــى داشـــت و  تأســـيس جمهـــورى ترکيـــهســـقوط امپراطـــورى عثمـــانى. پايـــان رســـيد

و ) ۱۹۰۵(انحــالل حکومــت اســتبدادى تــزار روســيه بــه ايجــاد مجلــس نماينــدگى دومــا 

  . و مرگ فجيع نيکوالى دّوم انجاميد) ۱۹۱۷ (انقالب بلشويکى

 در سـال ن ايـن سـه کـشور، جنـبش مـشروطهتري ترين و عقب مانده در ايران، مستبّدانه

منجـر ) ۱۹۰۷مـرگ ( بيمـار  توسـط مظفرالـّدين شـاه“مـشروطه” به اعطـاى فرمـان ۱۹۰۵

، کوشيد حکومت استبدادى را دوباره بر قـرار سـازد و جانشين او، محّمد على شاه. شد

پايـــان پـــذيرفت، و ) ۱۹۰۹(حکومـــت اســـتبدادى او در ســـال . زيـــر پـــا گـــذاردمـــشروطه را 

  . از دنيا رفت در تبعيدخود چند سال بعد

تـرين اقليّـت دينـى غيـر مـسلمان   بـزرگبهائىى  ، جامعه)و از آن پس(طّى اين دوره 

ان هـــم در شـــرايط وقـــوع انقـــالب بهائيـــالـــه، اســـتدالل خـــواهم کـــرد کـــه قدر ايـــن م. بـــود

 کـه دهـد مـىشـواهد نـشان .  و تحّول خود مـشروطه نقـش داشـتند  و هم در توسعهمشروطه

پيــــشگام بحــــث در بــــاب نيــــاز بــــه قــــانون، حکومــــت ) ۱۸۶۰(ى   ان از اوايــــل دهــــهبهائيــــ

  . هاى مشورتى و مجلس بودند ، انجمنمشروطه

 ، و تحــت رهبــرى عبــدالبهاء و محّمــد علــى شــاهدر دوران حکومــت مظفرالــّدين شــاه

. کردنـد ان دو هـدف را دنبـال مـىبهائيـ، )۱۹۲۱ تا ۱۸۹۲ از بهائىى  سرپرست جامعه(

. ورزيدنــد ى ايــران تأکيــد مــى ى از هــم گــسيخته نخــست، بــر نيــاز بــه متّحــد ســاختن جامعــه

هـاى روز افـزون ميـان دولـت و نماينـدگان ملـت در  ، توجـه بـه تـنش)۱۹۰۶(پس از سال 

بــــه را بهــــائى آيــــين  فکــــرىواموقتــــى نيروهــــاى مخــــالف مــــشروطه . مجلــــس معطــــوف شــــد
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 را بـه عـدم بهـائىى   محور حمالت خود قـرار دادنـد، عبـدالبهاء جامعـهجنبش مشروطه 

چنــين اســتدالل خــواهم کــرد کــه  هــم.  فــرا خوانــد در انقــالب مــشروطهى سياســى مداخلــه

ى  هــاى عبــدالبهاء حــاکى از آن اســت کــه عــدم مداخلــه شــواهد روشــن موجــود در نوشــته

 ان آنبهائيــو (سياســى عمــدتًا کوشــشى در جهــت حفاظــت جنــبش نــو پــاى مــشروطه بــود 

  ).زمان از اتخاذ اين تصميم چنين درکى داشتند

  

  مشروطه خواهى و بهائىآثار 

  

گـاهى   گـاه و بـىاشاراتفکران ايران قرن نوزدهم ار روشن، در آث)۱۸۷۰(ى  در دهه

حکومـــــت ) ۱۸۶۰(ى  هـــــاى دهـــــه  در ميانـــــهبهـــــاءاهلل  ۱.شـــــد  ديـــــده مـــــى“مـــــشروطيّت ”بـــــه

 جــا برخــى آثــار در ايــن. نمــود را ســتود و از آن پــس در آثــار خــود از آن حمايــت مــشروطه

در لـــوحى خطــاب بـــه . کــنم  مــرتبط بـــا ايــن موضــوع را بـــه ترتيــب زمــانى ارائـــه مــىبهــائى

وجـــود اش و  ، بهـــاءاهلل او را بـــه خـــاطر حکومـــت مـــشروطه)۱۸۶۸حـــدود  (ملکـــه ويکتوريـــا

  :ستايد پارلمانى مىسيستم 

  

در حقيقت . اى سپردهام که زمام مشورت را به دست نمايندگان مردم  شنيده

هاى بناى امور  پايهاى چه که به اين سبب  به کارى شايسته دست زده

 و قلوب رعاياى تو از هر طبقه اطمينان خواهد محکم خواهد شد] کشورت[

بايد مورد اطمينان مردم باشند و خود را نمايندگان  ]نمايندگان[آن . يافت

ترجمه  ( ...ت من در اين لوحاينست نصيح. بدانند  مردمان روى زمين ى  ههم

  )a ۱۹۷۸:  ۳۶  بهاءاهلل (                   ۲ ).به مضمون

  

يکــى از وظــايف مجــالس را قانونگــذارى  ، بهــاءاهلل.)م۱۸۷۳حــدود  (در کتــاب اقــدس

 همـــان اصـــطالح مـــورد رانيـــ بـــراى پارلمـــان ا۱۹۰۶ن کـــه در ســـال يـــ و جالـــب ادانـــست

اى اسـت  د نمونـهيـآ در پـى مـى آنچـه .ده شـديـ، برگز“مجلـس”عنى يى بهاءاهلل،  استفاده

  .نى که به مجالس واگذار شده استيک مسأله تقنياز 
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 در سراسـر زمـين بکـار  آنکـهيـک زبـان بـراى ! اعـضاى مجـالس در سراسـر عـالم

     ۳)مونترجمه به مض( .رود برگزينيد و نيز يک خط انتخاب کنيد

)۸۸: ۱۹۹۳ بهاءاهلل(  

  

دربــــار ” تــــشکيل، فرمــــانى مبنــــى بــــر  ن شــــاهي، ناصــــرالد)۱۸۷۰ســــال (ى  ل دهــــهيــــدر اوا

دگى بــه امــور حکــومتى صــادر ي رســ بــراى هــاى جداگانــه خانــه  بــه صــورت وزارت“اعظــم

 کتــابى بــه ، عبــدالبهاء)۱۸۷۵ در ســال(انــدکى بعــد ). (Bakhash 1972: 139-67 .کــرد

 ن کتـــاب در يـــ ا.گاشـــتران نيـــى ا الحات در جامعـــهى اصـــ ه در بـــارهيّـــدنى مَ  نـــام رســـاله

  ۴.ع شديران توزيسنده در اي بدون نام نوسپس چاپ و يىدر بمب ۱۸۸۳سال 

ران، شـــــامل يـــــ اد درتجـــــدّ  اصـــــالح و ى همـــــ خطـــــوط کلّـــــى برنان اثـــــر عبـــــدالبهاءيـــــدر ا

 صـالح و عـادل، بهبـود شـرايط  هييساالرى، اصـالحات نظـامى، قـّوه قـضا تأسيس ديوان

  ۵.کند  انتخابى را ترسيم مىى ى مقنّنه دهقانان، تفکيک قوا، و قّوه

برابـــرى ”يـــک نظـــام اجتمـــاعى را پيـــشنهاد طرحـــى بـــراى   ايـــن اثـــر عبـــدالبهاء،کـــول

 . داند مى “انهطلب

  

هــا بايــد بتواننــد  کــرد تــوده طلبانــه بــود بــه ايــن معنــى کــه فکــر مــى ى او برابــرى برنامــه

نماينـــدگان دولتـــى خـــود را بـــه طـــور مـــستقيم انتخـــاب کننـــد و مناصـــب دولتـــى و 

اين بينش اجتماعى، . اى بايد به روى استعدادهاى پرورش يافته باز باشد حرفه

قاجــــــار بــــــسيار تفــــــاوت داشــــــت، اعيــــــانى کــــــه بــــــا ديــــــدگاه اعيــــــان محافظــــــه کــــــار 

گرفتنــد،  نــد، بــيش از حــّد از مــردم ماليــات مــىدبر شــان را بــه ارث مــى امتيــازات

بــــى بهــــره بودنــــد، و بــــه ) يــــا هــــر گونــــه تحــــصيالتى(اغلــــب از تحــــصيالت مــــدرن 

  ).(Cole 1988: 88خودسرى و استبداد شهرت داشتند 

  

اســاس «بــر ضــرورت ايجــاد يــک هيــأت مــشورتى کــه بــه مثابــه  افــزون بــر ايــن، عبــدالبهاء

 ).(Abdul-Baha 1990: 17‘کند   باشد تأکيد مى»متين و بنيان رزين عالم سياست

 و ر نــوعى نظــام مهــا،)وکــال( اعــضاى انتخــابى حــضور ، بــه نظــر عبــدالبهاءچنــين هــم 
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بايــد خــاطر نــشان کــرد کــه در . مايــدن ايجــاد مــى) وزرا(موازنــه در برابــر اعــضاى انتــصابى 

ـــه توســـط مـــردم، در “مهـــار”ايـــن چـــارچوب   عبـــارت اســـت از کنتـــرل قـــانونى قـــواى مجريّ

 حاصـل جريـانى آرام بـر اسـاس کنـد کـه  بـه سـاز و کارهـايى اشـاره مـى“موازنه”حالى که 

حاصـــل کلّـــى،  ۶.صر در آثـــار عبـــدالبهاء وجـــود دارد هـــر دو عنـــ.مـــشورت  و مـــذاکره اســـت

 از طريـق معّرفـى مفهـوم اعـضاى منتخـب) و مـشورتى(ز ايجـاد يـک فراينـد آرام عبارت ا

 در آثــار ى اســت کــهيــانبنــا بــر ايــن، عبــدالبهاء يکــى از نخــستين ايران.  اســت عمــومتوســط

. کنــد  از يــک هيــأت منتخــب عمــوم و نظــام مهــار و موازنــه در دولــت طرفــدارى مــىخــود

 متقابل رعايـا اسـت، چـه کـه ميـان شـاه ى او به شاه به عنوان پدر، متضمن حقوق اشاره

سـازد کـه بـه احتمـال زيـاد پـيش از آن در آثـار   بر قـرار مـى“خانوادگى”اى  و رعيّت رابطه

 ى سياســـى مينـــهز Abdul-Baha 1990: 11(.۷‘(لّفين ايرانـــى ســـابقه نداشـــته اســـت ؤمـــ

اظهارات عبدالبهاء در حمايت از اعضاى منتخـب مجـالس شـور عبـارت بـود از تـالش 

بـــراى ســـازمان دهـــى ) ۱۸۷۰ى  در اوايـــل دهـــه( صـــدر اعظـــم اصـــالح طلـــب شيرالدولهمـــ

ى دولـت  دارالشوراى کبرى که قرار بود بـه عنـوان يـک شـوراى مـشورتى بـه قـواى مجريّـه

 بــه کــار ۱۸۷۵ تأســيس شــد و تــا حــوالى ســال ۱۸۷۱ در ســال  هيــأتايــن . کمــک کنــد

ظــور عبــدالبهاء ايــن بــود کــه بايــد اعــضايى کــه بــه صــورت ، منبــدينترتيب. خــود ادامــه داد

  .شدند به ترکيب اين مجلس مقدماتى اضافه شوند دموکراتيک انتخاب مى

هايى که از آن پس در اوايل قرن بيستم بر سر مشروطه خواهى در ايران در  در بحث

ى شـــيخ   مـــشروطه ســـتيزانهارهـــاى گفتدســـتاويز اصـــلى بـــه گرفـــت، عبـــارتى از آثـــار بهـــاءاهلل

در ايــــن . ى و ديگــــر حاميــــان محافظــــه کــــار حکومــــت اســــتبدادى بــــدل شــــداهلل نــــور فــــضل

ى ســـال   اســـت، و بنـــا بـــر ايـــن، در اوايـــل دهـــهعبـــارت، کـــه از منـــدرجات کتـــاب اقـــدس

 در ايـــــران را  مـــــشروطهى تحريـــــر در آمـــــده، بهـــــاءاهلل تـــــشکيل حکومـــــت   بـــــه رشـــــته۱۸۷۰

 حکومتى که از طريق آن، به قول بهـاءاهلل، مـردم قـدرت را در دسـت .کند بينى مى پيش

 :دسوين ، مىهرانتبهاءاهلل، خطاب به  .گيرند مى

روايــى خواهنــد داشــت بــزودى در تــو امــور تغييــر خواهــد نمــود و مــردم بــر تــو حکم

  .۸)ترجمه به مضمون(

  ) ۵۴: ۱۹۹۳ اهللبهاء     (       
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ى و ســيّد علــى اهلل نــور از قبيــل شــيخ فــضل ( مّاليــانى  ه از طبقــســتيز مــشروطهجنبانان ســر

 و ســتيزانه بهــائىخواندنــد و احــساسات   را مــىبــر فــراز منــابر آيــاتى از کتــاب اقــدس) يــزدى

   ۹.انگيختند ى مخاطبين خود را بر مى ستيزانه مشروطه

او . سـاز بـود  هـمپيدايش حکومـت دموکراتيـک در ايـران بـا بيـنش اجتمـاعى بهـاءاهلل

 پارلمـان را همـراه بـا سـلطنت مـشروطه شمرد، و مقام  را بر مىمت مشروطهمحاسن حکو

  :ستود مى
  

 ســلطنت هوريــت نفعــش بــه عمــوم اهــل عــالم راجــع والکــن شــوکتاگــر چــه جم

عـالم از آن محـروم ى ]کـشورها[آيتى است از آيات الهى، دوست نداريم ُمـدن 

  .ن دو را جمع نمايند اجرشان عنداهلل عظيم استياگر مدبّرين ا. ماند

  )۱۹۷۸b :۲۸ بهاءاهلل(       
  

ى قاجـار ظهـور کـرد، بـا وجـود ايـن، بـه  حکومت مستبّد و خودکامه در دوران بهائىدين 

 ن در انتظـــار  ايـــرابهـــائىى  جامعـــه. شـــدت طرفـــدار حکـــومتى دموکراتيـــک و مـــشروطه بـــود

 تـــــاريخى “کـــــارگزارى”ى  مـــــدعبهـــــائى آثـــــار. بـــــرد  بـــــسر مـــــىمـــــشروطهاســـــتقرار حکومـــــت 

خـواهى را، بـه طـور صـريح،   در ايران مـشروطهبهائىهى بود و دشمنان آيين خوا مشروطه

ى زيــر شــاهد ديگــرى بــر   قطعــه۱۰.دادنــد بــا تــضعيف ارکــان حکومــت اســتبدادى ربــط مــى

 بـــــا حکومـــــت اســـــتبدادى اســـــت، در ايـــــن عبـــــارت بهـــــاءاهلل از لــــــزوم مخالفـــــت بهـــــاءاهلل

  :گويد مجلس نمايندگى سخن مىاصالحات در ايران و نياز به تأسيس 
  

  آنکــهاز بــراى ايــران قــانون و اصــولى الزم و واجــب ولکــن شايــسته... اهلل يــا حــزب

اهلل و حضرات علماى اعالم و امراى عظـام  حسب االراده حضرت سلطان ايّده

 بايـد بـه اطـالع ايـشان مقـّرى معـيّن گـردد و حـضرات در آن مقـّر جمـع .واقع شود

ــــت و  آنچــــه ک نماينــــد و تمــــسّ شــــوند و بــــه حبــــل مــــشورت ــــت امنيّ را ســــبب و علّ

نعمت و ثروت و اطمينان عباد است معـيّن فرماينـد و اجـرا دارنـد چـه اگـر بـه غيـر 

  .ت اختالف و ضوضاء گردداين ترتيب واقع شود علّ 

  )۹۲ -۳: ب ۱۹۷۸ بهاءاهلل(
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نوشــته شــده و از مهــار )  در ايــراندر هنگــام جنــبش تنبــاکو( ،۱۸۹۰ســالايــن عبــارات در 

قــدرت مقــام ســلطنتى از طريــق تأســيس مجلــس منتخــب عمــوم مــردم بــه شــدت حمايــت 

 کــه بــه نظــر ر در تــاريخ ايــران و در اوج جنــبش تنبــاکوى متــأخّ  حتّــى در آن برهــه. کنــد مــى

هـا و جـزوات  تـوان در کتـاب  بـود، نمـى بـراى انقـالب مـشروطه“تمرينـى واقعـى”رى ابسي

 مربـوط بـه انقـالب بهـائىهـاى  گفتمان.  ناراضيان طرح منّظمى براى اصالحات يافت

: کنـــد  در عبـــارت فـــوق مطـــرح مـــىاى بـــود کـــه بهـــاءاهلل مـــشروطه مبتنـــى بـــر همـــان دو نکتـــه

يـــــى کـــــه در “ف و ضوضـــــااخـــــتال”حکومـــــت پارلمـــــانى، و دّوم، ايجـــــاد نخـــــست، لـــــزوم 

  .شد صورت عدم تحّقق حکومت پارلمانى به پا مى

  

   به انقالب مشروطهبهائىرويکردهاى 

  

 نوبـرا. جـى. اى .پـردازم  مـى مرتبط با جنبش مـشروطهبهائىهاى    اکنون به گفتمان

بـه توصـيف انـواع مختلـف ايـن  »ان به سياسـت ايـرانهائيبويکرد ر« اى با عنوان در قطعه

  :پردازد ها مى گفتمان

  

 در ايـــران ، بـــه جنـــبش مـــشروطهبهـــائىرويکردهـــاى رهبـــران بـــابى يـــا بهتـــر بگـــويم 

در ايــن خــصوص . اش قــانع کــنم ام خــود را در بــاره موضــوعى اســت کــه نتوانــسته

   ) Browne 1995: 424... (ام از سه ديدگاه مطلّع شده

  

ان بهائيــدالنــه اســت کــه بــر اســاس آن   بــى طرفــى هــم،نخــستين رويکــرد بــه گــزارش بــراون

 را بهـائىکنند چه کـه اهـداف ديـن  در سياست دخالت نمى) اند گرچه طرفدار مشروطه(

  آنهــا از جنــبش مــشروطه“حمايــت”داننــد و بــراين باورنــد کــه اگــر   مــى“کــامًال روحــانى”

 » نسبت بـه ايـن جنـبش خواهـد شـدسنّتىداورى منفى شيعيان  وجب پيشم« علنى شود

Browne 1995: 424)  .(  ان بهائيـ، که پيش از اين به آن اشـاره کـرديم، دّوم رويکرد در

 “بيـــــدارى عمـــــومى آســـــيا”خـــــود را کـــــارگزار تـــــاريخى نـــــه فقـــــط جنـــــبش مـــــشروطه بلکـــــه 

 اســت چــه کــه “مخالفــت بــا مــشروطه”ان بهائيــرايــج در ميــان  دســّومين رويکــر. شــمرند مــى
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.   هــستندگزار روســيه کننــد و هــم ايــن کــه سپاســشــاه را از خــود ناراضــىخواهنــد  مــىنهــم 

لّـــى م«گيـــرد کـــه کنـــد، ولـــى نتيجـــه مـــى  را بررســـى نمـــىنـــاهمگون ى  هنظريـــبـــراون ايـــن ســـه 

ان داشـــته بهائيـــمـــدلى زيـــادى از جانـــب تواننـــد انتظـــار حمايـــت يـــا ه گرايـــان ايـــران نمـــى

  .)Browne 1995: 429 (»باشند

 انـد  را نگاشـته انقالب مـشروطهديگر کسانى که تاريخ،  از اين اظهار نظر براونپس

ان بهائيـ بى اهميّـت جلـوه داده و از سـکون و رخـوتدر آن نهضت ان را بهائيمشارکت 

بـــراى مثـــال، . انـــد  ســـخن گفتـــهايـــشانى   يـــا احـــساسات مـــشروطه ســـتيزانهطهدر امـــر مـــشرو

اســـت  از روســـيهان بهائيـــ طرفـــدارىى  ى افـــسانه يکـــى از هـــواداران برجـــستهکـــه  کـــسروى

بـود ازليـان پـا بـه ن مـى هواخـواه آ چون دولت انگليسدر جنبش مشروطه... «:نويسد مى

 از آن سـوى چـون ...بـريمآبـادى را مـى ا تنها در اينجـا نـام خانـدان دولـتميدان نهادند م

 ،ان بــــــا دســــــتور عبّــــــاس افنــــــدىبهائيــــــدولــــــت روس دشــــــمنى بــــــا مــــــشروطه نــــــشان ميــــــداد 

واخواهـــــان محّمـــــد علـــــى ميـــــرزا  خـــــود را از مـــــشروطه کنـــــار گرفتـــــه از درون، ه،عبـــــدالبهاء

  ).۲۹۱: ۱۳۵۴ کسروى( »بودند مى

  يـــــا کـــــسروىتـــــر از آن اســـــت کـــــه بـــــراون هـــــاى تـــــاريخى بـــــسيار پيچيـــــده در واقـــــع داده

ان نــسبت يــ تمــايالت مــشروطه خواهانــه را بــه ازلعجيــب اســت کــه کــسروى. انــد انگاشــته

دهـــــد، بـــــه رغـــــم ايـــــن واقعيّـــــت کـــــه در آثـــــار يحيـــــى ازل چيـــــز زيـــــادى در حمايـــــت از  مـــــى

 ى بهــاءاهلل  هـيچ يــک بـه آثــار پـيش گفتــهبــراون و کــسروى. تــوان يافـت طلبــى نمـىمـشروطه

هــــاى  ى نامــــه بــــر ايــــن، مطالعــــهافــــزون . کننــــد  اشــــاره نمــــىى حکومــــت مــــشروطه در بــــاره

از وقــايع ايــران بــا ۱۹۰۵ان ايــران حــاکى از آن اســت کــه وى از ســال بهائيــ بــه عبــدالبهاء

رسـد منـابع غيـر  بـه نظـر مـى ).۴۴۲ -۴۳: ۱۹۸۲مازنـدرانى (کنـد  عنوان انقالب يـاد مـى

، بهـائى در متـون غيـر .انـد داده ى بيدارى را بـه انقـالب تـرجيح مـى  آن دوران واژهبهائى

انقـالب ”، حوالى زمـان انتـشار کتـاب )۱۹۱۰سال (ى انقالب تنها پس از  کاربرد واژه
ان بهائيـايـن واقعيّـت کـه اهميت . براون، آغاز شداثر  “ The Persian Revolution ايران

اش بـا زبـان   بـه خـاطر ارتبـاط سـنجيده،ى انقالب را به کار بردنـد چنان زود هنگام واژه

از تأســـيس چنـــين  هـــمکـــه در آن بهـــاءاهلل اســـت   نقـــل شـــده در بـــاالى کتـــاب اقـــدس هآيـــ

ان بهائيــست کـه نيـز هـايـن امـر حــاکى از آن . گويـد حکومـت مـشروطه در ايـران سـخن مــى
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تــرى در حاکميّــت و ســاختار  انتظــار داشــتند انقــالب بــه تغييــرات بــسيار پايــدارتر و عميــق

ى  جامعــــــههنــــــوز کــــــه اســــــت اى   در مرحلــــــهفرامــــــوش نکنــــــيم ايــــــنو جامعــــــه بيانجامــــــد، 

روشــنفکرى و اصــالح طلبــان ايــران بيــنش ايــدئولوژيکى شــّفافى از هــدف و مقــصد ايــن 

  . نداشتند“بيدارى”

يــک  ايــستا و ۱۹۱۴ -۱۹۰۵ى   در دوره مربــوط بــه انقــالب مــشروطهبهــائىگفتمــان 

 در رابطــه بــا مــشروطيت را بايــد بهــائى ى  هاکــنش جامعــبنــا بــر ايــن کــنش و و. دســت نبــود

ان، هــر چنــد منتظــر بهائيــ ۱۹۰۷ تــا ۱۹۰۵از . هــايى جــدا مــورد بررســى قــرار داد در برهــه

هـاى  بودند، از مـشارکت فّعـال در نـاآرامىساالر  ى و حکومت مردمظهور مشروطه خواه

 ران، عبــدالبهاء و در واکــنش بــه آشــوب در ايــ۱۹۰۵در ســال .  خــوددارى کردنــدسياســى

را در ايــران تجديــد ) ۱۸۹۲نگــارش در  (رســاله سياســيّهيکــى از آثــار قبلــى خــود بــه نــام 

در ايــن اثــر عبــدالبهاء بــه شــّدت از جــدايى ديــن و  ۱۱ . )۱۶۴: ۱۹۱۴آيتــى (چــاپ کــرد 

هــــاى خــــود بــــه  او در ايــــن دوره همــــين مــــضمون را در نامــــه. اســــتسياســــت دفــــاع کــــرده 

طرفـــى سياســـى را  عبـــدالبهاء کوشـــيد موضـــع بـــسيار دشـــوار بـــى. ان ايـــران تکـــرار کـــرديـــبهائ

 کـــالن و منـــسجم ايـــران بـــزرگ ى  هعـــبـــراى ايجـــاد جامرا حفـــظ کنـــد، چـــه کـــه ايـــن امـــر 

 را همگرايى دولـت و اصالح دموکراتيک پايدار براى و شرط الزم دانست ضرورى مى

  .عبدالبهاء براى ايران بود آرمان بزرگ ، و اين خودآورد  به شمار مىملّت

ان عقيــــــده داشــــــتند کــــــه بهائيــــــهــــــاى بــــــاال  در آن برهــــــه از زمــــــان و در برزنگــــــاه ســــــال

 آن اسـت کــه ايــن جنـبش هــيچ ارتبــاطى بــا تــرين راه بــراى حفـظ جنــبش مــشروطه مطمـئن

مطـــرح چنـــين اســـتداللى را   هـــمبهـــائى مـــوّرخين ۱۲. نداشـــته باشـــدبهـــائى ان يـــا آيـــينبهائيـــ

  :دسوين براى مثال، حسن باليوزى مى. اند کرده

  

بـا . ، و کـّل مطلـب کـامًال روشـن بـودى نداشـتمابهـا بـه هـيچ وجـه نظر عبدالبهاء

. توانــست مــسأله را درســت ببينــد  نمــىرســد کـه ادوارد بــراون ايـن همــه بــه نظــر مــى

ى انقالب ايران  شت در ضمائم کتابش در بارهفحواى کالم و لحن اين ياد دا

بــه عنــوان ستايــشگر و حــامى پــر شــور جنــبش . آور اســت فگــواه ايــن واقعيــت تأّســ

تـرين راه بـد نـام کـردن  يافت که مطمـئن بايست در مى  مى، ادوارد براونمشروطه
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چنين کـارى .  بودبهائىى  ن با جامعه مرتبط ساختن آ،اين جنبش در نظر عوام

   .کرد اين جنبش را محکوم به فنا مى

  ).۹۲: ۱۹۷۳باليوزى (

  

 ۱۹۰۹ و ۱۹۰۵هـــاى  ى ســـال ان ايـــران در فاصـــلهبهائيـــ بـــه هـــاى عبـــدالبهاء بررســـى نامـــه

بـراى ) از طـرف نيروهـاى مـشروطه خـواه(ان تحـت فـشار شـديدى بهائيـدهـد کـه  نشان مـى

ان ايــران هــم آشــکارا مــشتاق و عالقمنــد بهائيــ. انــد تن بــه صــفوف ملّــى گرايــان بــودهپيوســ

) ۱۹۰۹سـال (با وجود ايـن، عبـدالبهاء پـيش از . ترى آغاز کنند اند که موضع فّعال بوده

ى مداخله در سياست را نداد و با ايـن کـار نيروهـاى مـشروطه سـتيز را از  ان اجازهبهائيبه 

تــا همــان . ســاختاى کــه بــه شــدت بــه آن نيــاز داشــتند محــروم   ســتيزانهبهــائىشــعارهاى 

ضـــد ى نيروهـــاى  زانه ســـتيبهـــائى آکنـــده از مجـــادالت ههنگـــام نيـــز تـــاريخ جنـــبش مـــشروط

ى بــــا مــــرتبط ســــاختن اهلل نــــور حاميــــان اصــــلى اســــتبداد نظيــــر شــــيخ فــــضل. مــــشروطه بــــود

 و بــراون. زدنــد  بــه احــساسات مــشروطه ســتيزانه دامــن مــىبهــائى آيــينمــشروطه خواهــان و 

  ۱۳.کنند هايى اشاره مى هاى مهّمى از چنين تالش  به نمونهکسروى

ى بـراى  نـوراهلل  شـيخ فـضل توسـط شواهِد مربوط به نقـل آيـات کتـاب اقـدسدر باال

ئح، اهاى نـورى، معـروف بـه لـو نامه. تحريک احساسات مشروطه ستيزانه را ارائه کرديم

ان در بهائيـ ۱۹۰۹ و ۱۹۰۵هـاى   ى سـال در فاصـله. گيـرد مجادالت مشابهى را پى مـى

 ۱۴.نــــدبداد طلــــب قــــرار گرفتتاى اســــ، هــــدف حملــــه نيروهــــ و قــــم، تبريــــز، خراســــانکرمــــان

 کوشـش نافرجـام او بـراى حملـه  طـى اغلـب، بـه ويـژه چنين نيروهاى محّمد على شـاه هم

، شــمارى از در يکــى از ايــن وقــايع در مازنــدران. کردنــد ان حملــه مــىبهائيــبــه ايــران، بــه 

  بنـا بـر۱۵.ارتبـاط بـا مـشروطه خواهـان کـشته شـدند به اتهام ۱۹۱۲ان در اوايل سال بهائي

ســتيز  و مــشروطه از روســيهان بهائيــ طرفــدارىى   نادرســتى نظريــه،ايــن، بررســى دقيــق منــابع

 آثـــارو بررســـى در واقـــع عکـــس ايـــن قـــضيه صـــادق اســـت . دهـــد بـــودن آنـــان را نـــشان مـــى

 در ايــن دوره هــاى عبــدالبهاء ى نامــه مطالعــه. کنــد  خــالف ايــن ادّعــا را اثبــات مــىبهــائى

  عامـلان دسـتور دادبهائيـبا وجود اين، عبدالبهاء قويّـًا بـه . گواه ديگرى بر اين امر است

چنـين خواهـان اطاعـت از  وى هـم. پاشى جامعـه را التيـام بخـشندواتحاد ملّى باشند و فر
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 شــــــد کــــــه حــــــافظ حقــــــوق عمــــــوم بــــــشر باشــــــدى ا  و حکومــــــت عادلــــــهشروطهمــــــحکومــــــت 

  ).۳۸۸: ۱۹۲۱عبدالبهاء (

ســـال (ان مـــشروطه در  را بـــه خـــاطر اعطـــاى فرمـــان مظفرالـــّدين شـــاهبهائيـــ و عبـــدالبهاء

تــــرين لحــــن از تــــشکيل مجلــــس  عــــالوه بــــر ايــــن، عبــــدالبهاء بــــا محکــــم .ســــتودند) ۱۹۰۶

  ۱۶.و تمجيد کردتعريف 

، شــاه مرحــوم را ســتود و ابـــراز ، عبــدالبهاءاى پــس از مــرگ مظفرالــّدين شـــاه در نامــه

در واقــع، .  راه پــدر را دنبــال نمايــداميــدوارى کــرد کــه پــسر تاجــدارش محّمــد علــى شــاه

. بنــد بــود يــل حکومــت خــود بــه آن پــاىمحّمــد علــى فرمــان مــشروطه را امــضا کــرد و در اوا

انـد،   شاه را مشروطه سـتيز شـمرده على و تفسيرهاى تاريخى معاصر، محّمدرواياتاکثر 

ـــه او اســـت چنـــدان ترديـــدى نيـــست کـــه البتـــه . کـــه احتمـــاًال بـــاز ســـازى متـــأّخر موضـــع اوليّ

عى د کـه آشـکارا موضـمحّمد على شاه در باطن مشروطه خواه نبود، ولـى تنهـا بعـدها بـو

نفــوذ شــيخ بــاال گــرفتن  ناشــى از ى روزافــزون اوکــار محافظــه. ســتيزانه اتّخــاذ  کــرد مــشروطه

 ايــن . مــردم و مجلــس بــودهــاى شــديد  دربــاريون محافظــه کــار، و تنــدروى،ىاهلل نــور فـضل

اه اى از محّمـد علـى شـ نامـه. قصد نافرجام به جـان وى سـرعت گرفـتوءايند پس از سرف

ـــت نفـــوذ بابيـــان و   نـــشان مـــى۱۹۰۸ژوئـــن  مـــوّرخ ان بـــر مـــشروطه بهائيـــدهـــد کـــه او بـــه علّ

 ان بـه آزادى دينـى، از حکومـت مـشروطهبهائيـيـابى  خواهى، و براى جلـوگيرى از دسـت

  ).۳۵۸ -۹: ۱۹۹۲دولت آبادى (فاصله گرفت 

 تصميم به تجديد استبداد گرفت و در ژوئن همـان  شاه محّمد على۱۹۰۸در سال 

خطابــات ) ۱۹۰۹ -۱۹۰۸ (“اســتبداد صــغير”در دوران . ســال عليــه مجلــس اقــدام کــرد

ان بهائيــبــا وجــود ايــن، . ان بــودبهائيــم متوجــه ســتيز بــه طــور عــا تنــد و تيــز نيروهــاى مــشروطه

ان آن بهائي تاريخى بر جاى مانده از هاى روايت. طرفى سياسى خود را حفظ کردند بى

  ان را حفــــظ جنــــبش مــــشروطهبهائيــــطرفــــى  دوران حــــاکى از آن اســــت کــــه هــــدف از بــــى

ان عامــل انــسجام اجتمــاعى در ايــران باشــند، بهائيــخواســت   مــىعبــدالبهاء. دانــستند مــى

ان بهائيـــود کـــه شـــکاف دولـــت و ملّـــت را از ميـــان بـــر دارنـــد، و ايـــن آرمـــان مـــستلزم آن بـــ

ان ســـعى بهائيـــســـر انجـــام، بايـــد خـــاطر نـــشان کـــرد کـــه . طرفـــى سياســـى را حفـــظ کننـــد بـــى

تــوان  مـى. تـر شــوند  بـه حکومــت محّمـد علـى شــاه نزديـک“اســتبداد صـغير”نکردنـد طـّى 
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 ۱۹۰۸ -۱۹۰۵هـــــاى خــــود را از ســـــال   هــــر دو داده و کـــــسروىنتيجــــه گرفــــت کـــــه بــــراون

  . اند  را ناديده انگاشته۱۹۰۸ و پس از ۱۹۰۵اند و شواهد و مدارک پيش از  برگرفته

تــوان فهميــد؟ آيــا   را چگونــه مــى مربــوط بــه جنــبش مــشروطهبهــائىهــاى  پــس گفتمــان

ى   در بــارهبودنــد؟ يــا ايــن کــه عبــدالبهاء) يــا بــى عالقــه(ان صــرفًا نــاظرينى عالقمنــد بهائيــ

ى آثـــــار  ارائـــــه کـــــرد؟ مطالعـــــهى  کلّـــــ کـــــالن واى برنامـــــهنيازهـــــاى کـــــشور بينـــــشى داشـــــت و 

ى ايــران، و   پاشــى جامعــهوعبــدالبهاء در ايــن دوره حــاکى از دو دغدغــه اســت، يکــى فــر

 آثـار عبـدالبهاء  بـه طـور کلّـىپـيش از ايـن گفتـيم کـه. ى خـارجى ديگرى افـزايش مداخلـه

ـــ و دولـــتاکى ازتأکيـــد بـــر لـــزوم اتحـــاد و اتفـــاق ميـــان  حـــ۱۹۰۵ -۱۹۱۳ى  در دوره  تملّ
ها بيش از هر چيز مأمور به تالش بـراى  ان ايران در اين سالبهائيرسد  به نظر مى. است

  . اند  بودهدولت و ملّتتر کردن  نزديک 

م آن و لـــزوم التيـــا»اضـــطراب ايـــران و ايرانيـــان« از ، عبـــدالبهاء۱۹۱۲ســـال در اوايـــل 

ريح بــــه غايــــت صــــ«، مکــــررًااز ابتــــداى انقــــالب مــــشروطهوى نوشــــت کــــه . ســــخن گفــــت

ننـــد شـــهد و شـــير آميختـــه ايـــد دولـــت و ملّـــت ماب«  کـــهاســـت بـــه دو طـــرف نوشـــته »توضـــيح

مــور يــران گــردد و کــشورهاى همــسايه در ا فــالح و نجــاح محــال اســت ايــران وگردنــد واّال 

  .»آن مداخله کنند

 را آشــتى دولــت و ملّــتان بايــد بکوشــند تــا بهائيــ  کــهگويــد  ســپس مــى    عبــدالبهاء 

ان موفـق بـه ايـن کـار نـشدند، بهائيـافزايـد کـه اگـر  وى مـى.  باشـند“التيام”دهند، و سبب 

خــون يــک ايرانــى نبايــد ريختــه  دهــد کــه  و هــشدار مــى،بايــد بــه کلّــى کنــاره گيــرى کننــد

فزايــد کــه در خفــا، بــه هــر دو طــرف درگيــر، نــصيحت کــرده بــود ولــى ا ســپس مــى .شــود

ايــن امــر را در پايــان  .»ر نــزاع و جــدال و قتــال افزودنــدبــ«نــصيحت او را نپذيرفتــه بودنــد و 

مور حکومـت مداخلـه در اکه اه و گروهى از افراد بى فکر رهبران ناآگ ناشى از اقدامات

  ).  ۱۷۶ -۱۷۳: ۱۹۷۵عبدالبهاء ( داند  مىکرده بودند

.  اسـت مربـوط بـه جنـبش مـشروطهبهـائىهـاى  اين سخنان راهنماى ورود بـه گفتمـان

 ۱۹۱۳ -۱۹۰۵ى  ى ايرانــى از هــم گســسته هــيچ جنــبش دموکراتيــک اصــيلى در جامعــه

ــب« :  ايــن بــود کــهراه حــل مــورد تأکيــد عبــدالبهاء. ممکــن نبــوده اســت ت ايــد دولــت و ملّ

  . »مانند شهد و شير آميخته گردند و ِاّال فالح و نجاح محال است
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، و تشکيل ۱۹۰۵  تزارى به ويژه پس از انقالب از تحّوالت روسيهعبدالبهاء

الت ايران و روسيه در مسيرى موازى جريان به نظر او تحوّ . ، آگاه بودمجلس دوما

ى اّول دوماى حکومتى بر فهم ما   روسيه و دو جلسه۱۹۰۵ى انقالب  مطالعه. داشت

عبدالبهاء با ، ۱۹۰۷سال در اثرى موّرخ . افزايد هاى عبدالبهاء مى از سياست

او در انتهاى اين قطعه  ۱۷.شورترين لحن از تشکيل مجلس تعريف و تمجيد کردپر

 و  کند ل روز افزون ميان دولت و ملّت مىاى به دوماى روسيه، و اختالف و تقاب  اشاره

در . ها پس از تشکيل پارلمان پرهيز کنند دهد که از رفتار روس به ايرانيان هشدار مى

 آن توسط شورش محافظه کاران در “نظم سياسى نوين” روسيه و ۱۹۰۵واقع انقالب 

ه ويژه ى مردم، ب هتوان گفت تندروى روز افزون عامّ  مى. سال شکست خورده بودآن 

ى نيکوالى دوم،   و مستبّدانه دهقانان و کارگران روسى، همراه با مواضع سرسختانه

به قول جان .  ايجاد کرده بود۱۹۰۷-۱۹۰۵هاى  سالى  شکافى پر نشدنى در فاصله

ى آشتى و همکارِى هر دو طرف براى کار آمدن نظام جديد ضرورى  روحيه”: موريسون

 در دو مجلس اّول ايران و روسيه وجود اى چنين روحيه). Morrison 1999: 145 (“بود

 در مراسم گشايش دوماى حکومتى، اين رانى تزار بى احترامى به سخن. نداشت

حتّى .  بود“پر از کينه و نفرت”ى منابع آن دوران، دوما  به گفته. مجلس را بر هم زد

بود  “هاى خشمگين توده...نيروى خروشان” از  هم مملو“فکرى ى روشن جامعه”

)Morrison 1999: 146  .( ّدر   را نيکوالى دّومو دّوم  لتند روى روز افزون در دوماى او

دشمن : ناپذير بودريزمد اين امر گآ پى. تر کرد مقاوممهار قدرتش هر اقدامى براى  مقابل

بيم و هراس . انجاميد ۱۹۰۷ “کودتاى مشروطه”شمردن دوما و مشروطه خواهى به 

تحّوالت ايران و .  اين نظر موّجه بود روس در ايران ازى  ه تکرار تجربعبدالبهاء از

هاى  مشروطه خواهان واکنش ى ه باقى ماند، و موفقيّت اوليّهتى مشابروسيه تا مدّ 

  . آوردمحافظه کاران را در پى 

ـــــدالبهاء ـــــودسياســـــت عب  مـــــارچ ۲۴در (مـــــّدتى بعـــــد .  از ايـــــن لحـــــاظ يـــــک دســـــت ب

هـــايى از کتـــاب  را بـــا نـــسخه۱۸بهـــائىالبهاء دو ، طـــّى اقـــامتش در پـــاريس، عبـــد)۱۹۱۳

 به مالقات دو تن از ايرانيان عالى مقاِم ساکن پاريس فرستاد تا ۱۹ و کتاب مبين اقدس

ها نشان دهند و از قـرار  ى ايران و ديگر کشورها را به آن در باره آيات خاصى از بهاءاهلل
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    :گفتمعلوم به اين دو فرستاده چنين 

  

عـين ايــن عبــارات را بــراى ايـشان بخوانيــد و بگوييــد کــه چهـل ســال پــيش از ايــن 

 بــه کمــال صــراحت خبـــر ظهــور ايــن حـــوادث را ]بهـــاءاهلل [انقالبــات، قلــم ابهــى

 طبــع و نـشر گرديــده و يـىقبـل ايــن آثـار مبارکــه در بمبفرمـوده و بيــست و سـه ســال 

 بــا نهايــت غـــضب و خطابــات مبــارک بــه عثمـــانى. در جميــع بــالد منتــشر گـــشته

ى طهــران بيــان ســکون و اطمينــان پــس از انقالبــات  نوميــدى اســت ولــى در بــاره

مطــابق مــا نــّزل مــن واقــع شــده  آنچــه شــديده اســت و ايــن مــسلّم اســت کــه تــاکنون

 بعـــــضى از معانـــــدين و اى کـــــه در طهـــــران و شـــــيراز قلـــــم االعلـــــى بـــــوده بـــــه درجـــــه

ان نماينـد بهائيـمفسدين چون خواستند ترويج اغراض شخصيّه کننـد و تعـّدى بـر 

 را بـاالى منبرهـا خواندنـد و گفتنـد ايـن انقالبـات و حـوادثى اسـت کتاب اقدس

ان سـبب ايـن بهائيـاند و به جهـت اکمـال ايـن اخبـار،   اين کتاب خبر دادهکه در

طلـع  مَ ى هد از بـدايت انقـالب بيانـات مؤّکـ آنکـه و حـال،انـد فتنه و آشوب گشته

 بـه اهـل بهـا از ايـن قبيـل مکـّرر بـود کـه تـا دولـت و ملّـت ماننـد ]عبـدالبهاء [ميثاق

ايـران ويـران شـود .  و فالح ممتنع و محال استشير و شهد آميخته نگردد نجاح

ــــاى الهــــى، . ى دول متجــــاور ه گــــردد و عاقبــــت منتهــــى بــــه مداخلــــه پــــس اى احبّ

بکوشيد تا بين دولت و ملّت الفت و التيام تام حاصل شـود و اگـر عـاجز مانديـد 

زينهــار زينهــار از ايــن کــه در خــون يــک نفــر ايرانــى داخــل . بــه کلّــى کنــاره گيريــد

  .  شويد

  )۱۹۷: ۱۹۸۷زرقانى (

  

اکثـــر . ريـــزى خـــوددارى کننـــد ان بايـــد از خـــونبهائيـــکـــرد کـــه   مکـــّررًا تأکيـــد مـــىعبـــدالبهاء

ى منـــــدرج در کتـــــاب  دســـــتورات حـــــضرت عبـــــدالبهاء در ايـــــن دوره، از جملـــــه ســـــه نامـــــه

لبهاء نگــران بــود کــه بـــا  عبــدا.کننــد ، نکتــه مــشابهى را بــازگو مــىانقــالب ايرانيــاِن بــراون

مـور  ناکـام بمانـد و قـواى خـارجى در اه دولـت و ملّـت، جنـبش مـشروطاخـتالفتوّجه به 

  :ايران مداخله کنند
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مــــور اره در ى دول متجــــاو ى آن جنــــاب راجــــع بــــه مداخلــــه در خــــصوص مرقومــــه

نــد شــير و شــهد ايــران، مکــّررًا از قلــم ميثــاق صــادر شــد کــه دولــت و ملّــت بايــد مان

هـر دو حـزب .  آميخته گردنـد، وِاّال، ديگـران در ايـن ميـدان جـوالن خواهنـد داد

ى  افــسوس و دريــغ کــه گــوش ندادنــد و کــار را بــه ايــن عرصــه. خاســر خواهنــد شــد

  . مهلک کشاندند

  Browne 1995: 426)( ى مندرج در براون ى نامه ترجمه 

  

 بــراى متّحــد ســاختن دولــت و ملّــت، حــوالى جــوالى البهاءى عبــد  برنامــهتــرين ســابقه بــى

ان ايران را به عضويّت در مجلس تشويق بهائيدر اين زمان عبدالبهاء، .  رخ داد۱۹۱۱

يـــک جنـــبش . در ايـــن برهــه از تـــاريخ ايــران حکومـــت اســـتبدادى از ميــان رفتـــه بــود. کــرد

کنـد، ولـى در ايـران  عنـوان انقالبيـون يـاد مـىکه عبدالبهاء از آن بـا (سوسيالى دموکرات 

 دســــتخوشکــــشور را بــــيش از پــــيش   ۲۰)بــــه حــــزب سياســــى اجتمــــاعيّون شــــهرت داشــــت

هــاى  دســتور کــار ايــن حــزب در خــصوص آمــوزش و پــرورش، آزادى. َروى کــرده بــودتنــد

معـــــروف بـــــه (در نتيجـــــه، ميانـــــه روهـــــا . فـــــردى و اصـــــالحات ارضـــــى عمـــــدتًا مترقـــــى بـــــود

  رو تنـد“انقالبيـون”هـاى روز افـزون ميـان  و تـنش  راست نوين تبديل شـدندبه) اعتداليون

 انجاميــد کــه بــا ســقوط انقــالب بــه ۱۹۱۱ بــه تحــوالت نــاميمون دســامبر “ميانــه روهــا”و 

ى نـامزدى چنـد  ، عبـدالبهاء اجـازه۱۹۱۱ى مهّمـى مـوّرخ ژوئـن  در نامه. اوج خود رسيد

 “احبـا” ى عضويّت در مجلـس گفـت کـه بارهاو در . ان برجسته را صادر کردبهائيتن از 

ه نهايـت صـداقت و خيرخـواهى و بـ«بايد با تمام قوا بـه خـدمت دولـت و ملّـت پردازنـد و

ضرات ايــادى بايــد بــه هــر قــسم حــ« :ســپس تأکيــد کــرد کــه. عمــل کننــد»زادگــىپــاکى و آ

در ايـــن جـــا بـــاز   ).۲۶۳ :۱۹۰۸عبـــدالبهاء   (»باشـــد عـــضويت در مجلـــس داشـــته باشـــند

ى  بــه عنــوان جملــه. خــوريم ه مــضمون اصــلى متّحــد ســاختن دولــت و ملّــت بــر مــىهــم بــ

و در (ان بهائيـــهـــاى عبـــدالبهاء بـــراى عـــضويّت  معترضـــه بايـــد خـــاطر نـــشان کـــرد کـــه نقـــشه

ق ان در مجلـس دّوم، هرگـز تحّقـبهائيـبه نماينـدگى از  ۲۱)“ايادى”ى فوق مشخصًا  نامه

نــستند عــضو مجلــس شــوند چــه کــه قــانون توا ان نمــىبهائيــ ۱۹۱۱پــيش از ســال .  نيافــت

، ۲بخـش (انتخاب کـردن حق به غير مسلمانان ) ۱۹۰۹ جوالى ۱مصّوب (انتخابات 
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داد  را نمـــى) ۱، تبـــصره ۷ ى  همـــاد، ۳بخـــش (يـــا انتخـــاب شـــدن ) ۴ ى  ه تبـــصر۵مـــاده 

)Browne 1911: 386-87  .(دّوم، تـالش بـراى کاسـتن از لحـن  دوم مجلـس ى  هدر دور

اى تغييـر دادنـد کـه بـه  قـانون را بـه گونـه  ۲۲.نون انتخابات به سرانجام رسيدانحصارى قا

رســـيد  بايـــست در حـــضور يـــک قاضـــى شـــرع بـــه اثبـــات مـــى موجـــب آن تـــرک اســـالم مـــى

ــه ( هــدف از ايــن تغييــر، دشــوارتر کــردن اثبــات چنــين اتهــامى ). ۱۵۰ -۱: ۱۹۹۶اتحاديّ

مـــوکرات از اتهـــام ارتـــداد و رّد دليـــل ايـــن تغييـــر احتمـــاًال حفـــظ نامزدهـــاى حـــزب د. بـــود

بايـــست پــس از بحـــث در  ى عبــدالبهاء مــى نامـــه. بــود) مثــل مـــورد تقــى زاده(صــالحيّت 

 بهـائىى تغييـر قـانون انتخابـات و فـراهم شـدن امکـان حـضور نامزدهـاى  مجلس در بـاره

   ۲۳. است۱۹۱۱ ژوئنترين تاريخ احتمالى اين نامه  صحيح. نوشته شده باشد

خواسـت دولـت   مـىنـشان از آن دارد کـه عبـدالبهاءى متن ايـن نامـه ابهام هيچ دونب

در ايـــــن دوران ). ۲۶۳ -۲۵۷: عبـــــدالبهاء، بـــــدون تـــــاريخ.  (و مـــــردم ايـــــران متّحـــــد شـــــوند

کـه امـور   تمام عيارى انجاميديى  هاى فرقه ى ايران به درگيرى هاى خفته در جامعه تنش

 در انبهائيـــ غيبـــت ، از لحـــاظ ملّـــت ايـــران،متأســـفانه.  بـــودى کـــشور را فلـــج کـــرده هروزمـــرّ 

ى روز افــزون  پاشــى و تجزيــهو بودنــد، بــه فردولــت و ملّــت کــه در پــى متّحــد ســاختن امــور

هــاى مکــّرر عبــدالبهاء در   هــشدار۱۹۱۱ى ايــران منجــر شــد تــا ايــن کــه در دســامبر  جامعــه

 به ايران و انحـالل مجلـس يهى ارتش روس ى بيگانگان در ايران با حمله ى مداخله باره

  .واقعيّت يافت

 اتانتخابــ  و فــراهم شــد از ميــان رفتــه بــود۱۹۱۱ فرصــتى کــه در ســال ۱۹۱۳تــا ســال

يکى از عوامل احتمالى اين امر عبـارت . دگرديميّسر ن ۱۹۱۴ى مجلس تا سال  دوباره

دهــد کــه تــا ســال  شــواهد متعــّدد نــشان مــى. ن ايــرابهــائىى  بــود از پويــايى درونــى جامعــه

ان ايرانـى دريافـت کـرده بـود کـه بهائيـهـاى زيـادى از  ها و نامـه  تلگراف عبدالبهاء۱۹۱۳

 عبــدالبهاء ۱۹۱۱در ســال . خواهــان کــسب اجــازه بــراى نــامزدى در مجلــس ســّوم بودنــد

ى نـــامزدى   اجـــازه“اياديـــان امـــر”ط بـــه ، فقـــ)آن هـــم احتمـــاالً (س ييالـــر بـــه اســـتثناى شـــيخ

ان بهائيـــاو اکنـــون بـــا چـــشم انـــداز تعـــداد زيـــادى از . بـــراى عـــضويّت در مجلـــس داد بـــود

توانـست  ى ايـن امـر مـىى و احتمـاًال بـه عقيـده.  روبرو بـودى انتخابات مبارزاتبرجسته در

 بهـــائىى کوچـــک  مطلوبى داشـــته باشـــد، چـــه کـــه در ايـــن صـــورت جامعـــهپيامـــدهاى نـــا
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ان بهائيـ بـا يکـديگر شـانس واقعـى حـضور  ايـشانداشـت کـه رقابـت امزدهاى زيادى مىن

اى از شــــور و حـــــرارت  تــــر ايــــن کــــه، بخــــش عمــــده مهــــم. داد در مجلــــس را کــــاهش مــــى

هــاى بــزرگ هميــشه هــر گونــه  کودتــا نــشان داده بــود کــه قــدرت. انقالبــى از بــين رفتــه بــود

هاى بزرگ هـم در دولـت و  درتنفوذ ق. خنثى خواهند ساختجنبش بومى اصيلى را 

 بــــراى ۱۹۱۳در ســــال .  گيــــرى افــــزايش يافتــــه بــــود هــــم در مجلــــس ســــّوم بــــه طــــرز چــــشم

در اغلبــشان  نماينــدگانى خواهــد بــود کــه شــامل مجلــس ايــران عبــدالبهاء آشــکار بــود کــه

هـاى او بـه  علنـى و نامـهاظهـار نظرهـاى .  عمل خواهنـد کـرد روسيهيا جهت منافع بريتانيا

رو،  از ايــن .  حــاکى از ســرخوردگى آشــکار عبــدالبهاء اســت۱۹۱۱ان پــس از ســال بهائيــ

هـــران، سياســـت وضـــع ت بـــه محّمـــد علـــى دوافـــروش در ى مـــصر در تلگرافـــى از اســـکندريه

  : مـتن ايـن تلگـرام چنـين بـود.  مبنى بر مشارکت مـستقيم را لغـو کـرد۱۹۱۱شده در سال 

  ).۳۷۰: ۱۹۸۷زرقانى  (»ضايت الهى خواهيد نه عضويّت پارلمانر«

  

  نتيجه گيرى

  

 يـــا ان در جنـــبش مـــشروطهبهائيـــ نـــاچيز انگاشـــتن نقـــش تـــاريخىبررســـى دقيـــق منـــابع 

الزم بـه ذکـر اسـت کـه . کنـد نسبت دادن تمايالت مـشروطه سـتيزانه بـه آنهـا را تأييـد نمـى

 ايـران بهـائىجنـبش مـشروطه بـه اقليّـت . دولت بودنـد و نـه شـهروندان ايران رعاياى بهائي

ان آرمـانى مترّقـى را بـراى ايـران بهائيـ، ۱۸۷۰ى  از دهـه. فرصتى بـراى عـرض انـدام داد

 ترســيم شــده  و عبــدالبهاءکردنــد، آرمــانى کــه خطــوط کلّــى آن توّســط بهــاءاهلل دنبــال مــى

تخــاذ اطرفــى سياســى را  ان بــىبهائيــ، )۱۹۰۹ -۱۹۰۵ (ران انقــالب مــشروطهدر دو. بــود

  . بودمنتظر حکومت مشروطهو  چشم به راه بهائىى  کردند گرچه جامعه

، ى ايــران دلــسرد شــده بــود  کــه از وقــايع پــس از مــشروطه، عبــدالبهاء۱۹۱۳ در ســال 

هــايى کــه  ســر خــوردگى او در نامــه. ن را تغييــر داد ايــرابهــائىى  دســتورات خــود بــه جامعــه

ن در  ايـــرابهــائىى  تــوان گفـــت کــه جامعـــه مــى.  نوشـــته مــشهود اســـت۱۹۱۳پــس از ســال

  .ق بودموفّ  بلند مّدت و پايدار در ايران ناايجاد انسجام اجتماعى

گــذار . ن عــدم مداخلــه سياســى را برگزيــد ايــرابهــائىى  ، جامعــه۱۹۱۳پــس از ســال 
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ان بـــه بهائيـــتـــاريخى از رعيّـــت بـــه شـــهروند، کـــه بـــسيارمنتظرش بودنـــد، تحقـــق نيافـــت و 

ان در جريـــان بهائيـــعجيـــب نيـــست کـــه دلـــسردى . نيرويـــى در سياســـت ايـــران َبـــَدل نـــشدند

رد آنهــا بــه سياســت ايــران کــاى در روي  نقــش تعيــين کننــدهروطهيع پــس از انقــالب مــشوقــا

ى  جامعــهکــرد   و عمــل روحيــهناکــامى انقــالب مــشروطه تــأثير مانــدگارى بــر.  باشــدداشــته 

  .ن گذاشته است ايرابهائى

  

  ها  نوشت پى

  

ه لدولـ رسد اصطالحات مشروطيّت و مشروعيّت را ميرزا يوسـف خـان مستـشارا ظر مىبه ن  ۱

ى بيــــــات، آنهــــــا  بــــــه عقيــــــده. انــــــد  وضــــــع کــــــرده۱۸۷۰ى   در دهــــــهو ميــــــرزا ملکــــــم خــــــان

ســـتدالل را وضـــع و ا) بـــر گرفتـــه از شـــريعت (“مـــشروعيّت” و “مـــشروطيّت”اصـــطالحات 

 . در نفس خـود يکـسانند،کردند که اين دو مفهوم نه تنها ناسازگار نيستند بلکه در واقع

 ) Bayat 1991:38.(  

وســـمعنا انّـــک اودعـــت زمـــام المـــشاورة بايـــادى الجمهـــور نعـــم مـــا ”: اصـــل بيـــان اينـــست  ۲

ــ ک ِمــن کــّل عملــت الّن بهــا تــستحکم اصــول ابنيتــه االمــور و تطمــئّن قلــوب مــن فــى ظلّ

 و شــريٍف والکــن ينبغــى َلُهــم بــان يکونــوا ُامنــاء بــين العبــاد و يــرون َانُفــَسهم وکــالء وضــيٍع 

  .“االرض کلّها هذا ما وعضوا به فى اللوح ِمن َلُدن ُمدبٍر حکيمٍ  َلِمن على

تعلکم بها يا اهل المجالس فى البالد اختاروا اللغة من اللغات لي”: اصل بيان اينست  ۳

  .“لخطوطمن على االرض و کذلک من ا

 نوشـته و در سـال ۱۸۷۵ايـن اثـر در سـال ). Smith 2000: 308 (نگـاه کنيـد بـه اسـميت  ۴

ايـــن . اى در ايـــران انتـــشار يافـــت  چـــاپ ســـنگى شـــد و بـــه طـــور گـــستردهيـــى در بمب۱۸۸۲

 بــدون ،داورى خواننــدگان نــسبت بــه منــدرجات آن  بــراى جلــوگيرى از پــيشظــاهرًارســاله 

ى انگليـسى  نخـستين ترجمـه. شـد  منتـشربهـائىاى بـه آيـين  نام نويسنده و بى هيچ اشاره

 The Mysteriouis Forces of Civilization عنـوان بـا در لنـدن) ۱۹۱۰سـال (آن در 

 . انتشار يافت

ـــــه  اى در بـــــاب نظريـــــه بـــــراى مطالعـــــه  ۵ ى سياســـــى تطبيقـــــى در ايـــــن رســـــاله، نگـــــاه کنيـــــد ب

ى  ى اصــالح طلبانــه  و رســاله“هى مدنيّــ رســاله”بــراى تحليــل تطبيقــى ). ۱۹۹۳ســعيدى(
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  )Cole 1998: 81-87(، نگاه کنيد به )۱۸۷۰( اثر مستشارالدوله “يک کلمه”

بـــراى بررســـى ايـــن . مهـــار و موازنـــه، را نبايـــد خلـــط کـــرد، چـــه کـــه بـــا يکـــديگر فـــرق دارنـــد  ۶

 :Schechter1990(، نگـاه کنيـد بـه ون اساسـى آمريکـااصـطالحات در چـار چـوب قـان

272-76.( 

، نگـــاه کنيـــد بـــه تـــوکلّى طرقـــى ى اهميّـــت اشـــاره حـــضرت عبـــدالبهاء بـــراى بحـــث در بـــاره  ۷

)Tavakoli-Targhi 2002: 217-38.(  

  “.الناسسوف تنقلُب فيک االمور و يحکُم عليِک جمهور ”: اصل بيان اينست  ۸

 بهـــائىچنـــين بـــراى جـــدليّات  هـــم). ۲۰۱ -۱۲۳: (بنـــد، بـــدون تـــاريخنگـــاه کنيـــد بـــه عالق  ۹

  ).۶۸۱: ۱۹۷۴ کسروى(ى مشابه، نگاه کنيد به  ستيزانه و مشروطه ستيزانه

ان پــــيش از بهائيــــ کــــارگزارى تــــاريخى بايــــد خــــاطر نــــشان کــــرد کــــه ى در خــــصوص مــــسأله  ۱۰

 برخــى الــواح عبــدالبهاء.  بــا آيــات مربوطــه آشــنايى کامــل داشــتند۱۹۱۱ -۱۹۰۵ى  دوره

شـمارد، نگـاه  الـذکر بـر مـى  فـوقبهـائى در ايـران را پيامـد تعـاليم پيشرفت جنبش مـشروطه

 (Browne چنـين نگـاه کنيـد بـه  هـم). ۴۴۲ -۹: ۴، جلـد ۱۹۸۲ مازنـدرانى (کنيـد بـه 

اى کـه مـّدت زمـان  وزنامـه نگـار خبـرهر« سخنان زير را بـه  که در آنجا براون)424 :1995

نــه فقــط جنــبش مــشروطه در «: دهــد  نــسبت مــى »دقابــل تــوجهى را در ايــران گذرانــده بــو

ى مــستقيم ايــن نيــروى روحــانى جديــدى اســت  ايــران، بلکــه بيــدارى عمــومى آســيا نتيجــه

   .»داردت شهرت بهائيکه به بابيّت يا 

  ). Smith 2000: 273 (، نگاه کنيد به اسميتى عبدالبهاء هى سياسيّ  ى رساله در باره  ۱۱

  ).۵۳۹: ۱۹۸۳افروخته(و ) ۱۶۵: ۱۹۱۴آيتى(نگاه کنيد به   ۱۲

  )۱۶۸: ۱۹۱۱ براون(و ) ۶۸۱: ۱۹۵۷کسروى(نگاه کنيد به   ۱۳

  )۱۷۲ -۷۶ : ۱۹۱۴آيتى (  ۱۴

 بــه سـاحل شــرق دريــاى را تــاريخ ورود محّمـد علــى شـاه۱۹۱۱ جـوالى ۱۷ ژانـت آفــارى  ۱۵

ى فاضـــل  بــه عقيــده). ۳۲۱: ۱۹۹۶آفـــارى (دانــد  خــزر بــراى بـــاز پــس گيــرى قـــدرت مــى

يــــک شــــده در ســــتيز و عــــوام تحر الت اوبــــاش مآبانــــه نيروهــــاى مــــشروطهمازنــــدرانى، حمــــ

دادهـــــــا، نگــــــاه کنيـــــــد بـــــــه  بـــــــراى شــــــرح مفـــــــصلّى از ايــــــن روى.  رخ داد۱۹۱۲ى  ژانويــــــه

  .)۸۰۱ -۱۴: ۱۹۷۴مازندرانى (

ى  انتخـاب اولـين مجلـس، نگـاه   دربـارهى انگليسى از لوحى از عبـدالبهاء براى ترجمه  ۱۶
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  :  کنيد به 

 http:/www2.hnet.msu.edu/~bahai/trans/vol2/abparl/abconst.htm. 

، بـــابى و هــاى متـــون شـــيخى ى ايـــن مـــتن توســـط خــوان کـــول در ترجمـــه نگــاه کنيـــد بـــه ترجمــه   ۱۷

  نشانى  ، قابل دسترسى آنالين در)۱۹۹۸( اکتبر ۷ى  ، شماره۲، جلد بهائى

 http:/www2.hnet.msu.edu/~bahai/trans/vol2abparl.abconst.htm. 

  . و آقا سيّد احمد زرقانىميرزا محمود  ۱۸

  .  که شامل عباراتى خطاب به رهبران کشورهاى مختلف استيکى از الواح بهاءاهلل  ۱۹

  “.ها سوسياليست”به معنى  ۲۰

 بــراى کمــک بــه تــرويج و حفــظ آيــين انى بــود کــه توســط بهــاءاهللبهائيــ لقــب“ ايــادى امــراهلل”  ۲۱

  .  منصوب شدندبهائى

ـــه۲۲ ى ايـــن   را تـــاريخ بحـــث در بـــاره۱۹۱۱ هجـــرى قمـــرى مطـــابق  اکتبـــر۱۳۲۹ شـــّوال ، اتحاديّ

  .)۱۵۰ -۱: ۱۹۹۵اتحاديّه (داند  مسأله در مجلس مى

يزدانـى  از خـانم مينـا). ۱۹۹۸ مـى۳مـوّرخ (، ليي، اسرا، حيفابهائىيادداشت مرکز جهانى   ۲۳

  .     را در اختيارم نهاد شخصىى ه ناماى از اين سپاسگزارم که نسخه

  

  نامه کتاب

  

 فارسى

  .نشر تاريخ ايران: ، تهرانمجلس و انتخابات) ۱۹۹۵. (اتحاديه، م 

  .سعادت: ، قاهره۲، جلد کواکب الدّريه) ۱۹۱۴. (آيتى، ع

  .فردوس:  جلد، تهران۴، حيات يحيى) ۱۹۹۲. (دولت آبادى، ى

  . آلمانبهائى انتشارات ى  هموسس: النگنهاين جلد، ۲، االٓثار ايعبد) ۱۹۸۷. (زرقانى، م

: ، دادنداس اونتاريو تجّدد در خاورميانهى  ه مدنيّه و مسالى  هرسال) ۱۹۹۳. (سعيدى، ن

  .بهائى مطالعات ى  هموّسس

  . ذکى الکردىى  همطبع: ، قاهره۲، جلد مکاتيب عبدالبهاء )بدون تاريخ (عبدالبهاء

  . ذکى الکردىى  همطبع: ، قاهره۳ جلد مکاتيب عبدالبهاء) ۱۹۲۱ (_____

  . مطبوعات امرىى  هس موسّ : تهران،۵، جلد مکاتيب عبدالبهاء) ۱۹۷۵(_____
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آورى شده توسط على اکبر  خطى جمعى  ه، نسخ مبارکهى  همجموع) بدون تاريخ (____

   East Leasing. Mi; H-Bahai : سايت در۲۰۰۶ اکتبر ۶قابل دسترسى ميالنى، 

http//:www.h.net.org/~~babahi/arepint/ab/M-R/M/milani/milani.htm  

  .لوح: ، به کوشش سعيدى سيرجانى، تهرانتاريخ بيدارى ايرانيان) ۱۹۷۸. (مانى، نکر

  .امير کبير: ، تهرانتاريخ مشروطيت ايران) ۱۹۷۹. (، اکسروى

  . انتشارات امرىى موّسسه: ، تهران۸، جلد تاريخ ظهور الحق) ۱۹۷۴. (مازندرانى، ا

  . آلمانبهائىى انتشارات  موسسه: ، النگنهاين۱-۴، جلد امر و خلق) ۱۹۸۲ (____

  .يک کلمه) بدون تاريخ(مستشارالدوله 

: جلد، پاريس۲، رگ تاک نقش دين در تاريخ اجتماعى ايران) ۲۰۰۰. (مشهورى، د

  .خاوران

هايى  خوشه ،‘ روشنگرايى ايران  بر نهضتبهائىتاثير ديانت بابى و ’) ۱۹۹۵. (وهمن، ف
  .آکادمى لندگ: ، سويس۶، جلد از خرمن ادب و هنر
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شدگان  ، در مجلس يادبود کشتهنگهبان  قدرتمند شوراىسييى، راهلل جنّت آيت

بشر غير از اسالم، همان حيواناتى هستند که روى زمين « : گفت ايران و عراقگجن

ى زرتشتيان در  ، نمايندهفاصله کورش نيکنامبال *».کنند چرخند و فساد مى مى

. بوعاتى از اظهارات جنّتى به شّدت انتقاد کردى رسمى مط مجلس، در يک اعالميه

هاى  اى پيشين اقليّته تکذيب او سه ويژگى متمايز داشت که همگى بازتابى از پاسخ

و در اين مورد خاص  )Sanasarian 2000: Chapter 5(ى رسمى  شده دينى شناخته

هوديان و  قانون اساسى اشاره کرد، که زرتشتيان ، ي۱۳او به اصل . زرتشتيان بودند

دوباره تأکيد کرد که ديانت اسالم چنين . مسيحيان ايران را به رسميّت مى شناسد

و به اين وسيله حساب اسالم را از کسانى که به نام (ها قائل نيست  تمايزى ميان انسان

  : و نکات مطرح شده در سخنرانى جنّتى را زير سؤال برد)گويند جدا کرد آن سخن مى

  

خواهم که اين چنين به  دمند خود در اين سرزمين پوزش مىاز روان نياکان خر

زيرا آنان نه تنها حيوانات نبودند و منشأ فساد . آنان توهين شده است

ى   گزار و گسترش دهنده که با هوشمندى و تالش خود، بنياناند، بل نشده

بى گمان پيروان اديان الهى غير مسلمان . تمّدن و فرهنگ در زمان خود بودند

در پايان از حيوانات نيز پوزش .  در دنيا هستنديى و دانا هاى فرهيخته  انساننيز

مى خواهم، چون آنها موجب فساد بر روى زمين نيستند، بلکه از فساد بعضى 

  .ها نگران و بيزارند از ما انسان

 

على الظاهر، چند استاد . چند روز بعد قرار مجرميّت او صادر و به دادگاه احضار شد

هم آقاى نيکنام به افترا و دروغ پراکنى متّ . ه از اظهارات او شکايت کرده بودنددانشگا
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  مسلمانانحمالت گستردهى دور و دراز  اين رويداد گوياى نکات مهّمى در قّصه ۱.شد

 ايران است، فارغ از اين که حکومت آنها را به  غير مسلمانان در جمهورى اسالمىبه

توان به عنوان اظهار يک  ى را مىاهلل جنّت سخنان آيت.  شناخته باشد يا نهرسميّت

اين . حکومت يا جامعه نيست ناديده گرفتنظرات ى  رو، که منعکس کنندهتند

اغلب همان موضعى بوده که بسيارى، از جمله برخى از اعضاى محافل روشنفکرى 

اين ، ابتدا بايد به اين مسئله بپردازيم که چرا اين بر ابن. اند خاذ کردهدر غرب، اتّ 

ى فرد  در بارهچه چيزى تر اين که چنين رفتارى ى مهمّ  نادرست است، حتّ يىاعتنابى

ى آزار و و حتّ (آزارى  بهائى ناديده گرفتنهر دوى اين مسائل به . گويداعتنا به ما مى بى

ه اظهارات امثال جنّتى را مردود از سوى کسانى ک) اذيت نودينان مسيحى ايرانى

 در موردتطبيقى  - تحليلىبحثى به در پايان اين مقاله. دشو مىمربوط شمارند  مى

راى تغييرات بالقّوه در آينده  و پيشنهاداتى بپردازم  مىغير مسلمان مهم هاى  اقليت

  .سازم مطرح مى

  

  تمعنى و علّ 

  

 اى نشسته باشد  در ُکنج مسجد روستاى دور افتادهکه  معمولىى مّالى اهلل جنّت آيت

. است در سياست ايران ى و بازيگر قدرتمندس شوراى با نفوذ نگهبانييروى . يستن

 را به ها کسانى که در موضع اقتدار سياسى بودند، نا مسلمانان پيش از او هم بار

انبوهى از چنين نظراتى قبل و بعد از .  بودندتر از انسان عادى شمرده نوعى پست

 .)Sanasarian 2000: 24-27(، گفته يا نوشته شده است رژيم جمهورى اسالمى

، سعى کرد به تفصيل توضيح  استاد الهيّات و عضو شوراى انقالب،ىاهلل مطّهر آيت

 دارى از مسلمان شدن اين حقارت را تداوم بخشيده استچرا و چگونه خود دهد

ى، اهلل خمين اظهارات آيت ).۲۴۷، ۲۴۳، ۱-۲۴۰، ۴-۲۰۲: ۱۹۷۰ مطهرى(

 ها و نوشتارهاى او به در بسيارى از گفتار. او استدالل را سياسى کرد. تر بود خصمانه

در . خوريم که در پى سلطه بر جهان اسالم بودند  بر مىيى“هيوالها” و “يهوديان دزد”

و  “آتش پرست”  زرتشتيان ودندکر  يهوديان به مسلمانان ظلم مىان،بهائيکنار 
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ى توهين آميز   تنها خمينى نبود که از زرتشتيان با واژه. بودند“ اى قديمى و کهنه فرقه”

ى بودند که عليه اسالم ي“هاى ضالّه  فرقه”ها  ى اين به نظر او همه. کرد ياد مى“  گبر”

     .(Sanasarian 2000: 27-30)کردند  چينى مى توطئه

ها  نکردن آنسرکوباند که  ان از نظر تاريخى آن قدر هدف قرار گرفتهبهائي

هاى  آلت دست...منحرفين«هاى موهنى از قبيل  برچسب. ى شده استنابهنجار تلقّ 

ها  بار و  ى رايج بوده هسکّ  »...ها ها و عّمال آن  و ابر قدرتن و پيروان اهريمنيطاشي

هم متّ  »فساد بر روى زمين«و  »محارب با خدا«به جاسوسى و  ) همراه يهوديان(

  .)Sanasarian 2000: 120; Martin 1984: 65-6(اند  شده

متوقف نشد،  ى رياست جمهورى محّمد خاتمى بر چسب زنى و توهين در دوره

 به رياست جمهورى به طرز ولى تناوب و شّدت آن با انتخاب محمود احمدى نژاد

 از ۲۰۰۵ که در نوامبر هاى نماز جمعه در يکى از خطبه. محسوسى افزايش يافت

ى، در اشاره به مشکالت موجود در اهلل احمد جنّت تلويزيون ايران پخش شد، آيت

 مزدور و جاسوس را در کشورمان بهائىخواستيم چند  زمانى که ما مى«: فرانسه گفت

ها به حساب  تداد بر آوردند که در ايران اقليّ ) ها غربى(به سزاى اعمالشان برسانيم، 

اهلل حسين نورى  آيت ۲.».شود آيند و حقوق بشر در اين کشور ناديده گرفته مى نمى

بايد با يهود قتال کرد و آنها را به زانو « : گفت۲۰۰۵ى، در نطقى در آوريل همدان

هاى او چنان زننده بود که   اظهار نظر.»درآورد تا شرايط ظهور امام عصر فراهم شود

سابقه،  در رفتارى بى. حذف کردندها را  آن به سرعت ىهاى محلّ  برخى خبرگزارى

ى يهوديان طى نطقى در مجلس، به سخنان همدانى  ، نمايندهموريس معتمد

هاى احمدى نژاد هم به خاطر  سخنرانى .)Reporter 2005: 20-1(اعتراض کرد 

، توّجه زيادى را به خود جلب ها ى آشکار آن ستيزانه لييرا و اسمحتواى يهود ستيزانه

هاى پيش از  همانند سال. )Reporter 23; Los Angles Times, 2 January, 2006(د نمو

، ميان صهيونيسمها  ، اين اظهار نظرهاى جمهورى اسالمى انقالب و نخستين سال

ه انتقادى از طرف گونى قبل هرها مثل سال. شوند قائل نمى تمايزى ليييهوديّت و اسرا

عاى حقوق فرهنگى، سازى اتهامات، ادّ  المللى حقوق بشر، با وارونههاى بين سازمان

    ۳.شود ى سياسى رد مى هام توطئهو اتّ 
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 يا خواه دينى(هاى لفظى مراجع سياسى  “انسانيّت زدايى”تاريخ نشان داده که 

ى پس از انقالب، با  هاى وضع شده قوانين و سياست. آمد نيست بدون پى) غير دينى

ولى تاريخ در عين حال . ارز بود هاى اعتقادى مقامات رژيم هم اظهارات و نظام

 ، اسالم گرايانچپ، ليبرال(اى از ديگر افراد  نشان داده که طيف سياسى گسترده

 ىنيز به احساسات) ها اى از اين ، يا آميزه، سکوالرى گراو، اصالح طلب، ملّ ر ميانه

دانستند که خود را متخّصص   مىيشى خو  وظيفهگويى. نددز مشابهى دامن مى

ها منافع آن: دها بگوين  ها بخوانند، در اين خصوص قلم بزنند و حتى به اقليّـت اقليّت

  . در چيست

در هيچ ان، بهائيى غير مسلمانان، به ويژه يهوديان و  اى در باره نظرات کليشه

 عجيب يى و کليشهاظهار نظرها اغلب  اين .)Sanasarian 2000: 109 (زمانى قطع نشد

ا و ى بحثى در باب غذ در ميانه، “ها ىاسرار خوراک”در کتابى با عنوان . و غريب بود

ها زياد  يهودى« :شويم اى با اين جمله روبرو مى منتظره اتش بر بدن، به طور غيرتأثير

سابقه نشان . )۲۷۳: ۱۹۹۹جزايرى  (»خورند و به همين خاطر بسيار زيرکند ُکنجد مى

 و غرب هاى آشکار منسوب به تجّدد گرايى هيچ يک از عوامل و جلوهداده که 

، از قبيل تحصيالت عالى، ازدواج با يک غربى، تدريس در يک دانشگاه گرايى

 کنار گذاشتن موجبهاى دينى،  ى قليلى از اقليّت هغربى، يا حتّى حشر و نشر با عدّ 

  .دشو هاى دينى نمى ى اقليّت ى در بارها نظرات کليشه

اين جا منظور در . ندک اى پيدا نمى سانى دگرگونى عمدههاى بنيادين به آ ديدگاه

صرفًا بر اساس حصول اين احساس است که انسان خود را ، “دگرگونى عمده”از 

 از ديگران ممتازتر  و مستحق برترى رنگ پوست يا عوامل نژادى، فرهنگى، و دينى

   .نداند

ى روشنفکر  که اغلب به طبقه و مرموزى است  پيچيدهقلمروى احساسات اين جا 

ها  وجه محدود به محيط ايران نيست، بنا به اکثر گزارش چاين امر به هي. ق داردتعلّ 

-Jeanتررژان پل سا. اين پديده در همه جا، از جمله در جهان غرب وجود داشته است

Paul Sartreستيز، استدالل کرد  ديدى به روشنفکران فرانسوى يهودىى ش ، در حمله

  . ماند ب“فوذناپذيرن” تاهاى محکمى دارد زيرا تصميم گرفته  که شخص متعّصب، باور
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  ريوده شده و به قتل رسيدند۱۹۸۰ اوت در  که محفل روحانى ملى بهائيان ايران نفر عضونه

  شود، ترکيبى است از  ىـمـدود نــحــان مــوديـهــــه يـــاه بــگ چــيـــه هــب، کّــصــعـتـرد مــظرات فــن

ستيز عارى از تناقض  هودبا وجود اين، ي.  شخصىات تندو هيجانتصّورى از جهان 

اند   کردهر پ“دوستان يهودى”را  “لييى اسرا دشمنان قسم خورده”نيست، اطراف 

(Sartre 1999: 98-9, 104).. هاى   و ديگران هم، گرايشدر مورد سياهان آمريکا

به نفع خود توجيه ها را  تواند واقعيّت متعّصب روشنفکر مى. مشابهى ديده شده است

 . کند، ناديده بگيرد، يا ماهرانه تحريف کند

عميقى  تاثيرهاى موهن  واژه بکار بردن William Bernnan ويليام برنانبه نظر 

 .اند گرفتهن جّدى  آن راهاست محافل روشنفکرى فانه مّدتمتاسّ که گذارد،  بجاى مى

 ى گسترده و شديد ظلم و ستم  براى توجيهىي شيوه ران به ديگزنى چسببر«به نظر او 

ها  گيرند و آن  تعابير زننده را ناديده مى،يادىزى  کند که عّده ، ولى اذعان مى»تاس

 :Brennan 1995 (آورند  به شمار مى»نشين هاى حاشيه هاى افراد ديوانه و گروه ياوه«را 

Preface( .آنانولى زبان . دارندات خود ها ظرفيّت زيادى براى توجيه کلم نسانا 

   وت، و دروغــا درســات نــالعــم، اطّــــوهـــارى، تـــک بــريـــف« ى هـــاعـــيّت اشــــابلــقه ـــت کـــاس

هاى معتبر نشان داده که از نظر تاريخى،  پژوهش). ۲ جا، همان( را دارد »خشونت

ابتدا با ) هاى دينى ديگر اقليّتو تا حّد کمترى (ان و يهوديان بهائيخشونت عليه 
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  . آغاز شده استدروغها و اظهارات  کلمات، خطابه

قابليّت آزاد سازى انرژى مثبت و تصور کرد که  يىنيروبه صورت کلمات را بايد 

هاى  همراه با نظام«ى حقايقى  ها بر اثر تکرار، به مثابه ها و کليشه برچسب. داردمنفى 

  ).۱۱-۱۲ جا،همان(شوند   پذيرفته مى»ها  و اسطورهها،  مفاهيم، باورى  هپيچيد

  

يعنى يک : نوعى ايدئولوژى نهفتهزبانى شديد  تمسخر يا تحقير  هردر پس

هاى  ها و ارزش  مفاهيم باورءآرااز  يى عهمو اجتماعى، مج يى فلسفه، نظريه

 . دهد  مى عه اشاوايجاد را ا زد اى که واژگان انسانيّت بهم پيوسته

  )۱۱ – ۱۲ جا،همان(

  

هاى   پايگاهو  اسالمى انقالب  باور بود  که از قبل هم شعلهانبهائيآتش دشمنى با 

اين عناصر ايدئولوژيک، خواه مذهبى يا چپى .  به شّدت باال گرفتايدئولوژيک آن

با .  شريک بودندبهائىن يي از آى در تصّور خاّص ،)سم ديگرىييا پيرو هر ا(گرا  ىيا ملّ 

، هر ى موژان مؤمن به عقيده.  در خالء شکل نگرفت آنان و اعمالءاين همه، آرا

ى رايج بود، ولى  ه سکّ بهائىن يي آ تاريخهاى آغازين هامات دينى در سالچند اتّ 

ر دينى سنگينى هامات غي اتّ سوىاى از قرن بيستم، به  ى ترازو در بخش عمده کّفه

شايعات مبتنى بر باور کردن ى ايران به  جامعهکه  کششىهام، از هر دو نوع اتّ . کرد مى

   ).Momen 2004 (گرفت ريشه مى  داردهاى توطئه نظريه

شايد . شود  به جامعه، فرهنگ يا ملّت خاصى محدود نمى“انسانيّت زدا”زبان 

ايج در خصوص يهوديان به دقت اى ر نظرات کليشهتاکنون بيش از هر گروه ديگرى 

جهانى ديناميزم  پرده ازهاى مفّصل  اين بحث). Helmreich 1982(د  باششدهبررسى 

و کوشش هاى واقع بينانه  حل  در يافتن راهچنين به ما هم. دارد بر مىنفرت و تعّصب 

   .کند  کمک مىى،مکانزمان و  در هر ،کاهش نفرت و تعّصبدر 

ى فرد و جامعه  هاى ناکاويده ى دارد که اغلب حول نياز علل بسيار ورزيدنتعّصب

ى که به طور طبيعى در اکثر يها  نيازوقوف و آگاهى بهبرخى عقيده دارند که . گردد مى

   ديگران در برابر منفى گيرى جبههاند به تسکين، تعديل يا تخفيف تو  وجود دارد مىما
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 اعدام  در شيراز۱۹۸۳ ژوئن ۱۸له، يکى از ده زن بهائى که در  سا۱۷، مونا محمود نژاد

  .هاى درس اخالق کودکان بهائى بود اتهام اصلى او تدريس در کالس. شدند

  درست جلوه يعنى نياز به  “توجيه خود” نياز به   ن کنندهــيــعيــل تــامــک عــي. ندـــمک کــک

رسيدن هاى ديگرى از قبيل   نياز.است)  در کارىناکامى در براى مثال( خود کار دادن

 تواند رقابت و کشمکش هم مى. وجود داشته باشدهم ممکن است قدرت و مقام به 

نيز ى ما   برآورده نشده“هاى خواسته”معموًال ). Aronson 1999(تعّصب به بار آورد 

  .کند اهم ى مساعدى براى افزايش تعّصب نسبت به ديگران فر زمينهتواند  مى

ى  باره، که مطالعات ارزشمندى درMarshall Rosenberg مارشال روزنبرگ

چند دسته هاى فردى، اجتماعى، درون گروهى و بين گروهى انجام داده،  تضاد

 اه اين. ص کرده استون مشخّ ــاگـونـلل گــا و مــه گـرهنــدر فرا رى ــى بشـاســـاى اســه يازـن

 را  شها و اهداف آرزو فرد خود بتواند مثالً  (مختارىخود استقالل و عبارتند از نياز به 

قادر ، ) قائل شدن خود ارزش براىبراى مثال(کمال ، احساس جامعيّت و )برگزيند
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 با وابستگى متقابلاحساس ، )مثًال از خلق حيات ( و بزرگداشتتجليلبودن به 

 و مثًال خنده(  بازى، احساس سبکى و)اعتمادطفى،  امنيّت عا:براى مثال (ديگران

براى ( جسمانى  نيازهاىو پرورش) صلح، سازگارى(  ارتباط معنوى احساس،)نشاط

ابراز و بروز درد حاصل از عدم سرکوفتگى و  . )سرپناه، لمساحساس داشتن  :مثال

  .)Rosenberg 2003(هاى مهّمى براى فرد، جامعه و ملت دارد  ها پيامد اين نياز

خشونت   براىىا نيروى محّرکهنفرت ها  ها و بار ر با تعّصب فرق دارد، ولى بارتنفّ 

ى نفرت  ، سه عامل عمدهGordon Allport گوردون الپورت.  بوده استسازىنابودو 

 فرايند شده،سرخوردگى  اين که به چه ميزان شخص در زندگى دچار: شمارد را بر مى

گرايش سرانجام اين که بخاطر  و  چه کيفيتى داشته،در خانواده و جامعهاو يرى گديا

خود با افراد برگزيده  روابط در اى گرايانهنحصار اى هچه شيوتر کردن زندگى  به ساده

، به سرکوفت شدههاى  توان به نياز مىنيز ها را   تمام اين.)Allport 1999(است 

   . نشده نسبت داد ديگران واقعيى و شناسامورد قبولرسميّت شناخته نشده، و 

گيرند بايد  آميز را ناديده مىه اظهارات توهين کآنان ياد شده،متخّصصين به نظر 

 هاى انسانيّت زدا با عبارتى ايشان  هست که مدارادر آنهااز خود بپرسند چه چيزى 

بخشد؟  تداوم مى) ميا زنان، يا هر گروه ديگرى از مرد( غير مسلمانان مورددر مثًال ، را

 ديگران را مجاز ذاتى هست که خشونت لفظى عليه انسانيّت در آنهاچه چيزى 

 سارتر آن را  مشابه ولى اندکى متفاوت،از منظرىدهد؟  شمارد و به آن ميدان مى مى

  استگزيدهبدون هيچ فشارى و به طور کامل برداند که خود شخص  مىرويکردى 

)Sartre 1999: 98 .(  

گيرند، يا کم  ها را متکبّرانه ناديده مى  آزارىبهائى که يىنها  منظر، آاز اين

ها و آمار و  مانند، نه فقط ناديده گرفتن واقعيّت دهند، يا ساکت مى اهميّت جلوه مى

هاى شخصى، اجتماعى، و اقتصادى  تر، پيامداند، بلکه، از آن مهمّ  ارقام را بر گزيده

 که براى يى حتى آنها.اند ها داشته ناديده گرفته سانمخّربى را که براى گروهى از ان

اند، به  اى را تکرار کرده ى رقابت نظرات کليشه تحقير و يا طرد غير مسلمانان از عرصه

ابراز .  مقّصر هستنديىاند و در انسانيّت زدا را بر گزيدهبه ديگران عمد، صدمه زدن 

توانند زبان  گز نمىا هره ر نيستند، يا اين که ارمنىدا ايران وفان عقيده که يهوديان بهاي
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  .هاست ترين کليشه فارسى را سليس صحبت کنند، دو نمونه از رايج

اين که فردى نسبت به گروهى رويکردى  ،قينبا وجود اين، بعضى از محقّ 

 تعّصب به نظر ايشان. دانند ىى اصلى نم مسألهبرگزيند  )يا حتّى تنفرآميز (آميز تعّصب

براى رويارويى با آن بايد  و  فرهنگى ريشه دارد-هاى اجتماعى  عميقًا در ساختارو تنّفر

 :Bernnan 1955 (روى آورد از انسانيّت ى وسيع و فراگير همراه با تعريفىروشنگربه 

15(.   
گى فراتر فرهن-اجتماعىآنست که بايد از ساختارهاى قين محقّ ديگر از برخى نظر 

هاى   شبکهامتداد روابطى است که در احساسات تعّصب آميز صرفًا .برويم

اين باور که جامعه و فرهنگى که [گرايى  نژادپرستى و قوم«: وجود داردخويشاوندى 

ى   بسط يافتههاى صورت ]شخص به آن تعلّق دارد از هر حيث برتر و واالتر است

 van den Berghe (»استن ر برابر ديگرارى از خويشاوندان د جانبداپرستى و قوم

 از لحاظ ماهيّت گروهى هم لب است زيرا حّد اقل اين ديدگاه جا ).141 :1999

برتر ، ان تبعيض و تعّصبآسيب وارده به قربانياز لحاظ  و هم ،تعّصب و تبعيض

هر دو گفتمان .  زيادى به خويشاوند ساالرى دارددانستن جامعه و فرهنگ شباهت

  .اند  را به نمايش گذاشتهيىها گرا در ايران چنين گرايش ىلّ دينى و م

 گرايانه تعّصبنظريات ى تغيير و تحّول   تحقيقات چندانى در باره آنکهعجيب

 در نقد و بررسى مفّصل خود،  Fiske و فيسکEberhardt ابرهات. انجام نشده است

به طور کلى مردم به . چ وجه آسان نيست افراد به هيايجاد تغيير دردهند که  نشان مى

 افراد که زندگى. ر و مراقبه استتر، تغيير نيازمند تفکّ از همه مهم. تغيير مقاوم هستند

تفّکر و ل و با تأمّ است  پر از گرفتارى و تنش، رقابت، شهرت طلبى و نظاير آن امروزه

 آيا يک شخص يا پرسند، آنها سپس مى . حاصل از آن مغايرت داردى هتغيير بالقوّ 

 تغيير دهد يا ى که نسبت به آن وجود داردتواند رويکرد و نگرش ى هدف مى جامعه

، پيشنهاد ى گوناگوناه روشى  به رغم ارائه .اميد کننده استنه؟ پاسخ نا

 يى هدف براى شناساى  ه شخص يا جامعيىو افزايش تواناهاى فکرى  استراتژى

ى هدف در تغيير  گيرند که، شخص يا جامعه متخّصصين نتيجه مىعالئم خطر، اين 

-Eberhardt & Fiske 1999: 369(محيط يا اشخاص متعّصب نقش محدودى دارند 
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ا هر ه دارى نشان دهند يا ارمنى يهوديان هر قدر به ايران وفا، به عبارت ديگر.)415

  .کند نمىى شخص يا جامعه تغيير  قدر فارسى را سليس صحبت کنند کليشه

، دو عامل را براى ناتوانى گروه هدف از ايجاد تغيير بر  و فيسکابرهارت

هاى خود   ابراز علنى نگرششخص را درکنترل نداشتن بر منابع، که ) ۱: (دنشمار مى

اند که  بسيارى از پژوهشگران عضو گروه غالبى بوده) ۲( ، و اين کهسازد ناتوان مى

ها، صداى  ى بعضى از آن هاى نوع دوستانه اند و به رغم گرايش قربانى تعّصب نشده

  .)393- 4: همان مأخذ (  اند گروه هدف را ناشنيده گذاشته

ر به علل تعّصب، تبعيض و حتى تنفّ که ) و بسيارى مطالعات ديگر(مطالعات فوق 

کند، و بعضى  مىارائه براى رويارويى با آن هاى عملى  بعضى توصيهد، پرداز مى

با وجود اين، چون هر تغييرى . دهد د که تغيير به آسانى روى نمىگوي ديگر به ما مى

ى  رهباى ديدگاهى تطبيقى در ، در بخش بعدى به ارائه استاى  و زمينه داراى بافت

هاى  دهيم که جوانه پردازيم و نشان مى هاى غير مسلمان مى جايگاه تاريخى اقليّت

 . ى ايران وجود دارد  جامعهتغيير ذاتًا در

  

  ى تطبيقى جنبه

  

 در مقايسه با ديگر جوامع غير مسلمان، نوظهور بهائىن ييترين وجه تمايز آ مهمّ 

مد به هم پيوسته آ  در قرن نوزدهم، سه پىبهائىن ييظهور آ. بودن آن در ايران است

  :داشت

ها   را بر سر زبانها انساندر باب آزادى   بسيار ضرورى و متّرقىافکاراّول اين که 

  .گرديد تر از هميشه مطرح مى افتر و شفّ   که صريحيىانداخت، آرا

گزير به تحّوالت سياسى و تاريخى قرن نوزدهم در منطقه گره دّوم اين که، نا

  . خورد

خاسته  بر از ميان مسلمانان شيعهاسالمىسّوم اين که، چون به عنوان دينى پسا 

  .کرد  را نقض مىپيامبر اسالمبود، باور اسالمى به خاتميّت 

ى انقالبى و پرشورى  گز چنين تجربهى دينى، هر ک از ديگر جوامع عمدههيچ ي
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پيام انقالبى اين اديان به طور جداگانه در قرون گذشته در معرض (. در ايران نداشتند

) ى جديدى براى عرضه نداشتندادّ امتحان قرار گرفته بود و هيچ يک پيام روحانى و م

  .هاى شديدى روبرو بودند ان از همان آغاز با چالشبهائيبابيان و 

يال خ« تر بهن، ديگر عوامل کم اهميّتاسالمى آعالوه بر خاستگاه پسا

ان بهائي  .)Momen 2004(زدند   دامن مىبهائىن ييى آ  در باره»آميز  هاى توطئه پردازى

کردند، اسامى  ى تعلق نداشتند، به زبان مشابهى صحبت مىبه هيچ گروه قومى خاّص 

دشمن ”بنا بر اين، . زيستند  خاّصى نمىيىخاّصى نداشتند و در محّل جغرافيا

  . )Sanasarian 2000: 123 (باز بود بهائى نودينان آغوششان بر بودند که يى“درونى

پيوندهاى . دندها در کنار هم زندگى کرده بو از نظر تاريخى، ديگر جوامع قرن

به رغم مسيحى . مورد مطالعه قرار گرفته استا و زرتشتيان ايران ه فرهنگى ميان ارمنى

 و فرهنگى آنها باقى يىهاى جغرافيا ا و مسلمان شدن زرتشتيان، پيونده شدن ارمنى

 اشکال گوناگونى از قبيل هاى فرهنگى، که امروز در  تداوم پيونداهميت. مانده است

 هم مثل هر يىگر چه آشنا.  است و خصوصيتيىشود، آشنا زبان و شعاير ديده مى

ى  ا جامعهه ارمنى. ماند چنان باقى مى هاى آن هم يابد، جنبه ل مىچيز ديگر تحوّ 

قالل و استو اغلب ) و خودشان از اين امر خشنود بودند(رفتند  متمايزى به شمار مى

 هويّت قومى اه ا و کلدانىه آشورى . فرهنگى و دينى داشتندهويّت خاّص نسبى

 تاريخى اجتماعى و عوامل شّفافى نداشتند زيرا تاريخ و سرگذشتشان دستخوش

ز برخى ا.  بودهاى مسيحى گوناگون از شرق و غرب  و تأثير متقابل فرقه سياسى پيچيده

اى از  ى قابل مالحظه هعدّ . ا، تمايز کمترى داشتنده آنها در مقايسه با ارمنى

زبان  فارسى. کردند يا همسر ارمنى داشتند  را به خوبى صحبت مىا، ارمنىه آشورى

. داد  همگونى جوامع آنها را افزايش مى،اين عوامل. ا بوده اّول بسيارى از کلدانى

هر ) ا در خوزستانه  و کلدانىا در آذربايجانه آشورى(اى اين دو گروه  تمرکز منطقه

کرد ولى در نهايت، مسيحى شمرده  اى مى هاى منطقه يک از آنها را گرفتار تنش

 که ى داشتنديها جايگاه حقوقى و اجتماعى بسيار مشابهى با ارمنى. شدند مى

گزيدند، رعاياى  ا هر کجا سکنى مىه ا و کلدانىه آشورى. تعدادشان بيشتر بود

خشونت جسمانى  عليه . رفتند ى به شمار مى تابع قوانين حکومت محلّ  ومسيحى
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براى مثال، از نظر تاريخى در . کرد لى به محل ديگر فرق مىمسيحيان، از مح

ى  ى آذربايجان، که عرصه ، خشونت کمترى رخ داد تا منطقهى اصفهان منطقه

ى مسيحيان .ا و مسيحيان بوده ا، آذرىه هاى خارجى، ُکرد درگيرى گاه و بيگاه قدرت

اى بودند،  هاى کليشه  مورد تبعيض و بر چسب زنىت خاصى تعلّق داشتندکه به قوميّ 

ترى داشته  هاى مهلک ان پيامدبهائيها در خصوص يهوديان و  ولى اين تبعيض و فشار

   .است

. کردند  با هويّتى متمايز در ايران زندگى مىپيش از ميالد ۵۳۹يهوديان از سال 

  را با خطآنها فارسى. هاى مسيحى داشتند وهربنا بر اين، قدمتى بيشتر از هر يک از گ

هاى يهودى و  نثر ترکيب فرهنگچه در نظم و اين ادبيات چه در  .نوشتند عبرى مى

ى اسالمى مثل ديگر غير مسلمانان   در دوره اين گروه.دهد ايرانى را به خوبى نشان مى

اب بودند و به رغم اين که اهل کت. هاى تبعيض آميز بودند هاسير قوانين و رويّ 

 با مسيحيان و  هاى فرهنگى نزديکى با ايران داشتند، يهوديان در مقايسه پيوند

. شدند زرتشتيان، آزار و اذيت شديدتر و خشونت ادوارى بيشترى را متحّمل مى

توان آنها را به صورت  اند، که مى يين اين امرعلل گوناگونى را بر شمرهبقين در تمحقّ 

 :زير خالصه کرد

  

ى  ى يا مداخلهر مقايسه با مسيحيان، از حمايت و حفاظت کلّ د) ۱ (

و اين امر آنها را . محروم بودند) هاى ميسيونرى و برخى گروه(هاى غربى  قدرت

) يا ترکيبى( يک به خاطرى  مسيحيان محلّ )۲ (.کرد به هدف آسانى تبديل مى

) الف( :کت داشتندعليه يهوديان شر  مسلمانانگيرى جبههاز دالئل زير در 

  )ج(، و ستيزانه يهوديىهاى اروپا  ايدئولوژى)ب(هاى محکم دينى،  باور

ها را مجبور به اشتغال در   زيرا مسلمانان ديگر اقليترقابت اقتصادى شديد،

ى  ، و در نتيجه ميل به حذف يهوديان از صحنهکردند  مىهاى خاص حرفه

  .)Sanasarian 2000: 46 (وجود داشت همواره اى و تجارتى  حرفهرقابت

  

هاى مختلط و  ، ازدواجى که قوميّت خاصى داشتنددر مقايسه با مسيحيان
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به . تر بود م شايع مسلمانى، از اواسط تا اواخر قرن بيست-هاى تجارى يهودى فعاليّت

ى  ى، توسعهيگرا ى، با تأکيد شديد بر ملّ هقين، سلطنت محّمد رضا شانظر اکثر محقّ 

، تأثير مستقيم مثبتى بر جايگاه لييهاى نزديک با غرب و اسرا اقتصادى، و پيوند

   .)Haddad 1984: 50; Sitton 1985: 184(يهوديان داشت 

. ين زرتشتى دين باستانى ايرانيان بود که نفوذش تا دوران مدرن ادامه داشتيآ

بردند و مثل   رنج مىىهاى مشترک  از محدوديّت، مثل ديگر غير مسلمانان،ها تىزرتش

 قرن ى مدرِن ى ايرانيگرا ىملّ . کرد مسيحيان رفتار با آنها از محلى به محّل ديگر فرق مى

 ى نوعاين برداشت،.  استوار بود]ايران[ى زرتشتى  بيستم بر برداشت خاّصى از گذشته

گرفت  ى غير مسلمانان را در بر مى اى پر شکوه بود که همه ى فراگير با گذشتهيگرا ىملّ 

که اگر نه هميشه، ولى گاه و بيگاه عامل تنش با (کرد  ى تأکيد مىيگرا پارسى و بر

ها   زرتشتى).بودا ه ها و ُکرد ا، بلوچه هاى قومى مسلمان ايران، از جمله آذرى اقليّت

دو ى  ها  شيعهولى همواره از سوى .  به ايران ثابت کنند رادارى خودمجبور نبودند وفا

  .گرفتند مورد چالش قرار مىدوازده امامى  ى  هآتش

اّول اين . قابل مطالعه استچند خصوصيّت ويژه تداوم به رغم تاريخى مختلط، 

آداب ) مثل جشن سال نو ايرانى(که خصايص فرهنگى نمايان در زبان، شعاير ملى، 

ها و تفريحات، و شوخ طبعى، محيط طبيعى مشترکى را فراهم  و رسوم، غذا، هنر

 .دهد  را به خوبى به يکديگر پيوند مى، اين جوامعاديان گوناگونرغم   به کهسازدمى

 را کم اهمّيت  آالم تاريخى خوددمسلمانان به طور کلى تمايل دارندّوم اين که، غير 

اين امر . نمايندخود با مسلمانان تأکيد وابط شخصى و انسانى لوه دهند و بر رج

 و دولتتوان آن را به شکاف عميق ميان جامعه و  مىاز جمله . داليل بسيارى دارد

  . نسبت داد جامعههاى متعّدد   امکانات و توانمندى پذيرى و انعطافنيز 

  

  چرا تالش براى تغيير نافرجام مانده است؟

  

هاى دينى  ان، نودينان مسيحى ايرانى، يا اقليّتبهائيايگاه حقوقى و اجتماعى ج

هاى رسمى ُپر شمار  به رغم اعتراض. شناخته شده، چندان تغييرى نکرده است
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ى، و ديگر الملل ر، عفو بينبان حقوق بش ، ديدههاى گوناگون، سازمان ملل تدول

حفظ شده جا  همانهاى غير دولتى، جايگاه فرو دست غير مسلمانان  ها و سازمان گروه

  .است

 گفتگوى بين اديان را به راه اند جلساتى براى کوشيدهچند سازمان مسيحى 

جلب توّجه مراجع ين کار را هدف ا.  و گروهى را در اين کار در گير سازنداندازند

. اند اعالم کردهى صلح و تفاهم اديان  به گفتگو در باره) ا هوادارانشاني(اسالمى 

 در داخل طور مستقيم به نقض شديد حقوق بشرولى هيچ يک از سخنرانان هر گز به 

آزار و . کشور نپرداخته و نمايندگان دولت را به طورى جّدى به چالش نخواسته است

 و سرکوب ۴ى ارث قانون متحّجرانهز ا،  هرگز مورد بحث قرار نگرفتانبهائيسرکوب 

دارى اين خود. سخنى به ميان نيامدگز هرنيز  ۵خشونت آميز جنبش دانشجويى

 :سازد مطرح مى سؤاالتى را “اسحسّ ” ها از طرح موضوعات ها و همايش کنفرانس

ها چه هدفى دارند؟ آيا  يى اين گردهمايىهاى دينى گوناگون از بر پا شخصيّت

؟ اگر پاسخ برداشته شودتغيير گامى براى  با مراجع مذهبى “گفتگو”اميدوارند که با 

اين همه . ها خواهد بود  گام منطقى بعدى ارزيابى تأثير اين همايش،مثبت است

چه قدر در کاهش ظلم و ستم مؤثر بوده است؟ آيا  ى داخل و خارج از ايران جلسه

] اقدامات احتمالى[ا اى داشته است؟ آيا جان کسى را نجات داده است؟ آي فايده

تر است؟  اين   حقوق بشر مؤثرهاى سکوالر سازمانهاى   از فعاليّتدولتمردان متديّن

پردازد، زيرا بنا به شواهد ظاهرى، اين  مقاله فقط به طرح اين سؤاالت مى

  .به ايجاد تغيير مهّمى کمک نکرده است“ ها گفتگو”

ترين  ز تاريخ به افراد شجاعى نياز دارد که مهمّ اى در لحظات معيّنى ا هر جامعه

، چون کنند اکثر مردم ايستادگى نمى. ويژگى آنها ايستادگى بر سر حّق و حقيقت باشد

جو  سالمتاى م ، و قيافهزنى، معامله چانه] بر عکس[. دشونضرر متحّمل خواهند  نمى

 نداى وجدان ولى اين روش تاجر مسلکان است، پس.  راحت تر استبه خود گرفتن

ى تاجر، خواهان حّد اکثر سود با حّد اکثر آسايش است و بر اساس  شود؟ طبقه چه مى

  .کند  عمل نمى]اخالقى[اصول 

اى   که تاريخ ديرينههاى اسالمى درس گرفت، به ويژه مصر توان از ديگر کشور مى
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از روشنفکران جان ى گذشته، تعدادى  طى دو دهه.  دارد از مباحثات روشنفکرانه

اى  فاروق فؤاد، در مقاله. اند خود را در دفاع از مسيحيان قبطى به خطر انداخته

 مساعدى را براى  عليه مسيحيان مصرى جوّ  دولتاستدالل کرد که تبعيض رسمى

او در .  ايجاد کرده است را در پى دارد،حمالت بنياد گرايان مسلمانکه  ،بردبارىنا

  :  چنين نوشتاش دهندهتکان ى  آخرين مقاله

 

د که اکنون کشور فقط مال مسلمانان است، و من، به عنوان يک ييبگو

 مسلمان، آن قدر شهامت دارم که انگشتم را در چشمانتان فرو کنم، زيرا مصر

براى کشورم متأسفم که از پسرم ياِسر ... ها تعلق دارد ى مصرى به همه

چون مسيحى  ، با پسر ديگرىلىن است و چون مسلما،محافظت خواهد کرد

   .نمودناعادالنه رفتار خواهد است، 

 .)۴۱۹، ۱۹۹۳ نوامبر ۱۰ تايمز نيويورک(

  

  .او اندکى پس از انتشار اين مقاله به قتل رسيد

 عليه سرکوب ، به خاطر موضع علنى و شّفاف خودپرفسور سعدالّدين ابراهيم

قًا مؤمن، در ، مسلمانى عميپروفسور خالد ابوالفضل ۶.مسيحيان، زندانى شد

 در که ىهاى پر شمار ى فرهنگ اسالمى، خطا ستادانه در بارهاى جامع و ا مطالعه

انى او نيز در اين راه رنج فراو. نشان داده استحضور دارد تفسير کنونى از اسالم 

  ها درس  گرفت؟ توان از اين نمونه آيا مى. برده است

    

  چشم انداز آينده

  

ى آينده بايد ميان دستگاه حکومت و جامعه تمايز قائل  لى در بارههر گونه تأمّ 

هاى دولت  ى اگر افراد نتوانند خود را از بند تعّصب آزاد کنند، ساختار و نهادحتّ . شود

  .  ناهمگون استيى ى جامعه  ادارهبايد چنين کنند، اين تنها راه

هنوز تحقيقى عينى . حکومت قدرت دفاع و محافظت از شهروندان خود را دارد
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با .  انجام نشده استهاى دينى در دوران رياست جمهورى خاتمى ى اقليّت در باره

ى  ى در بارهيها گزارش. هاست وجود اين، قرائن و شواهد حاکى ازکاهش محدوديّت

ل به ايران يي و باز گشت بعضى يهوديان از اسرالييرفت و آمد يهوديان ايرانى به اسرا

هاى دولتى و به رسميّت شناختن  هايى از تماس چنين نشانه هم. شتوجود دا

   ۸.خورد ل در آينده به چشم مىيياحتمالى دولت اسرا

تغييرات زير را . غيير داردظرفيّت بسيار زيادى براى ايجاد ت دستگاه حکومت

 :اولّين و مهّمترين تغيير عبارت است از. ى حکومت انجام داد توان در حيطه مى

در . آورد به حساب مىى دو   شهروند درجهراغير مسلمانان که  يى  حذف قوانين دينى

  .ان و نودينان مسيحى ايرانى، تابع قوانينى يکسان با بقيه خواهند بودبهائياين زمينه 

در صد سال . دّومين مسئله عبارت است از نمايندگى سياسى رسمى در مجلس

ا دو ه امروز ارمنى. اند هاى دينى شناخته شده در مجلس نماينده داشته گذشته اقليّت

 يهوديان، زرتشتيان، ،)يکى براى شمال و يکى براى جنوب(نماينده دارند 

رسد که هيچ يک از اين  به نظر نمى. اى دارند ا، هر يک نمايندهه دانىا، کله آشورى

سنّت و تقّدم تاريخى به آنها نقشى، هر چند . ها بخواهند اين مقام را تغيير دهند گروه

 هم احساس امنيّت دارند و هم دسترسى مستقيم ،به همين علت. دهد کوچک، مى

ن است به آنها اين حّق را بدهند که به مکاهند، ماگر بخو. به مراجع حکومتى

  . ى خود رأى دهند وکالى ديگرى براى نمايندگى حوزه

 گوناگونى از دولت بهائىمراجع غير . ان استبهائيى مهّم جايگاه  لهأسّومين مس

ا را از ها تحصيل کنند يا آنه ان اجازه دهند در دانشگاهبهائياند به   خواستهايران

 با وجود اين، دليل ۹.ى دينى به رسميّت بشناسندلحاظ حقوقى به عنوان اقليّت

، ان، در حکومت اسالمى، و نه سکوالربهائيمحکمترى براى به رسميّت شناختن 

به رسميّت شناختن غير مسلمانان در تاريخ هميشه وابسته به محاسبات . وجود دارد

هاى  در زمان. ى و مقامات سياسى مسلمان بوده استمحلّ شخصى و عملى رهبران 

به رسميّت ) “اهل کتاب”غير از (هاى متفاوتى   گروه،مختلف، بنا به داليل گوناگون

شوند، ولى در  ها در اسالم به رسميّت شناخته نمى گر چه هندو. اند شناخته شده

در اين زمينه، نبايد . اند شده شمرده هاى جهان اسالم، اهل ذّمه بعضى بخش
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 از قرآن .ى مناقشه آميزى بوده است فراموش کنيم که جايگاه زرتشتيان هم مسأله

برد، با اين همه، به زرتشتيان رسميّت و جايگاه  ن ولى نه زرتشتيان نام مىييصاب

هل هميّت اعطاى جايگاه اا .)Sanasarian 2000: 19-21(حقوقى داده شده است 

ى حقوقى بر جاى  ى غير از اهل کتاب در اين است که سابقهيها ذّمه به گروه

ها نقض اسالم نبود، چگونه  اگر در گذشته به رسميّت شناختن ديگر گروه. اند گذاشته

توان گفت حال چنين کارى نقض اسالم است؟ عالوه بر اين، به رسميّت  مى

ى اختيارات حکومت  يقًا در حيطهشناختن به مثابه اهل ذّمه و نه اهل کتاب، دق

هاى دينى يا  علت وجودى حکومت محافظت از شهروندان فارغ از پيشينه. است

  .قومى آنهاست

در . ان حل کردبهائيى چگونگى نهادينه ساختن رسميّت را بايد در بحث با  لهأمس

 در مجلس را به بهائىى  عمل اين امر ممکن است شکل حضور يک يا چند نماينده

 يا تأسيس ،)ان با قالب سياسى آن موافق نباشندبهائيولى ممکن است ( بگيرد، خود

ى، يا شکل جديدى از نمايندگى که به طرز رسمى و علنى محفل روحانى ملّ مجّدد 

ات اين امر را بايد ييجز(اى حّق اظهار نظر به اين اقليّت دينى ارزشمند بدهد  منصفانه

   .)ص کرد مشخّ بهائىى  در بحث با جامعه

تر از  تواند بسيار سريع دهد که دستگاه حکومتى مى ها نشان مى شواهد ديگر کشور

پذيرى و انسانيّت زيادى از خود به   انعطاف امعهجدر مورد ايران، . جامعه تغيير کند

هاى  بين گروههميشه روابط شخصى عليرغم جدايى دينى . نمايش گذاشته است

 از فشار ،افراد در جامعه رفتار ى  هشيو.  شده استارزش شمردهبا گوناگون

به همين . نندک د و تأثير ناخوشايند آن را کم مىکاه هاى مراجع حکومتى مى روى زياده

عليه ] مقامات رسمى[ اظهارات خصمانه طراز   هم]از سوى عوام [ آزارىبهائىعلت 

بخش بسيار مهّمى وجود داميبا اين همه، در مورد ايران، نيروى . آنها نبوده است

 هويّت، ايدئولوژى، فرصت پىکه در   بر خالف نسل قبلى.دارد، يعنى جوانان ايرانى

و سلطه بود، اين نسل جهان را با آغوش باز پذيرفته تا اقتدار سياسى دينى در ايران را 

  اين نسل جديد، بايد در برابر هر شکلى از ظلم و ستم،اعتقادبه . به چالش بخواند

مادامى که . ها، مقامت کرد ى اشخاص بر اساس دين آن از جمله قضاوت در باره
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ى و ى گرايى و تقليد از غرب ميدان ندهد، آداب و رسوم محلّ اين مقاومت به مادّ 

ق باشد، فردايى که خّال  جرأت کند هاى تاريخ بها دهد و ى را ارج گزارد، به درسملّ 

  . را تضمين خواهد کردروشن تر از ديروز و شريف تر از امروز

  

  ها  نوشت پى

 

 در اين مقاله به dehumanizing يعنى تنّزل دادن انسان به حيوان را اين پديده  *

  .ايم زدايى ترجمه کرده انسانيت

  ها را گزارش کردند، براى مثال نگاه کنيد، ها اين رويداد برخى وبسايت  ۱

http://www.emrouz.info/archives/2005/11/00553.php 

http://www.irna.ir/fa/news/view/line10/8409010916131001.htm. 

http://www.sharghnewspaper.com/840830/html/iran.htm 

http://raha.gooya.name/politics/archives/038930.php 

  اى خاور ميانه  ى تحقيقات رسانه مؤّسسه  ۲

The Middle East Media Research Institute, 11/11/2005, Clip No. 932. For 

video clip, see, http://memritv.org/Search.asp?Act=S6&P3=2# 

 براى ،Sanasarian 2000: 159-61: ات دفاعيّات گذشته، نگاه کنيدييبراى جز  ۳

 ,Bill Samiiى بيل سميع  دفاعيّات جديدتر نگاه کنيد به صفحه آخر مقاله

RFE/RL, incدر وبسايت زير .  

http://www.rferl.org/featuresarticle/2005/12/f2fee1ea-7de2- 

0205767c73f.html 

ى نامسلمانى وجود داشته  کند که اگر مسلمانى در خانواده قانون ارث، مشخص مى  ۴

تأثير اين امر تشويق غير مستقيم مسلمان شدن از روى . رسد باشد، کّل ارثيه به او مى

ى   است که چهار قرن پيش در دوره“دادقانون ارت”اين شبيه . حرص و طمع است

ى حقوقى اين قانون، نگاه کنيد به عبادى  براى تعيين جنبه. شد ه اجرا مىيّ صفو

 Sanasarianبراى داستان يک مورد واقعى تغيير دين، نگاه کنيد به  ۹۴- ۵: ۱۹۹۴

2000: 131.  
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دى را به خود جلب کرد در کليساى جامع قدس يوحنّاى اين همايش که توّجه زيا ۵

.  بر گزار شد۲۰۰۱ در نوامبر س جمهور وقت از نيويورکيي رالهى طى ديدار خاتمى

  .بانى اين جلسه، کنفرانس جهانى دين و صلح، و سخنران اصلى آن خاتمى بود

 جديدترى، نگاه ى براى مقاله. ته استابراهيم مطالب زيادى در اين خصوص نوش ۶

 Christians Oppressed’, The Wall Street Journal, 18 November‘: کنيد به

2005. 

ى زيادى است، براى يک نمونه از آثار او، نگاه  ها و مقاالت برجسته ف کتاباو مؤلّ  ۷

  Speaking in God's Name, Oxford: Oneworld Publications (2001): کنيد

۸    ‘Israel Secretly Passes Maps to Iran,’ The Jerusalem Post, November 

8, 2000; ‘Khatami Suggests Iran Might Eventually Recognize Israel,’ 

Ha'aretz, 13 November 2001; and ‘Immigrant Moves Back ‘Home’ to 

Teheran,’ The Jerusalem Post, 3 November 2005. 
    ۲۰۰۵ دسامبر ۱۶،  لوموندراى يک نمونه، نگاه کنيد بهب  ۹
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و سـپس تحـّول . م۱۸۴۰ ى  در ايـران در دهـه ظهور جنبش بابىاز نخستين روزهاى

ان در سـرزمين خـود غالبـًا در بهائيـ، بابيـان و بهائىهاى بعد به آيين  تدريجى آن در دهه

امـــا ايـــن ســـتيز بـــا .  و آزارى بيرحمانـــه قـــرار گرفتنـــد  در پـــى ســـرکوبهـــاى پـــى معـــرض مـــوج

نگارى جديد ايران با سکوت و فراموشى مواجه شده و تـا حـّد  ان در تاريخبهائيبابيان و 

اگرچــه ايــن رويــدادها .  جمعــى اکثــرى از ايرانيــان محــو گرديــده اســتى  از حافظــهزيــادى

 انفکــاک ناپــذير از يــى جزانــد امــا خى شــده يــادزدايى تــاريى خواســته يــا ناخواســتهقربــانى 

  . روند  به شمار مىانبهائيى جمعى روان و ضمير  حافظه

پرداختنـد نان بهائيـ بابيـان و يـا دار  دامنـهبه قتل عـامّ مسلمانان ايران  درست است که

تــوان فهميــد، بــه   کــه مــىيىدر طــول تــاريخ طــوالنى خــود، تــا جــابــه طــور کلــى ايرانيــان و 

شــايد بــه اســتثناى (زدنــد نهـاى دينــى يــا قــومى دسـت   ديگــر گــروه)genocide(ى ُکــش کـالن

اى در  ، بـــه عنـــوان پديـــده“بـــابى ُکـــشى” از ايـــن جهـــت).   در قـــرن شـــشممزدکيـــانکـــشتار 

ايى بـا بوميـان بـا رفتـار سـفيد پوسـتان اروپـمـثًال  ايران، از نظر کّمـى يـا کيفـى جديدتاريخ 

، از ارامنـه در جنـگ اول جهـانى هـاى عثمـانى رک تـکـشتار، يا  و استراليافريقاا ،مريکاا

ا بـا مـسلمانان هـ رفتـار ِصـربيـا  وا، هـ  و کـولى اسـالوهاان و يهوديـاز نازى کشتار آلمانيا 

ان و آزار مــداوم بهائيــبــا بابيــان و  ســتيز ،بــا ايــن همــه ۱.باشــد نمــى قابــل مقايــسه بوســنى

ايـــــن حـــــوادث از رونـــــدهاى مهّمـــــى از . ايـــــشان داراى اهميـــــت نمـــــادين فراوانـــــى اســـــت

کل گيــرى چگــونگى شــدارد و مــا را در  پــرده بــر مــى فرهنگــى ايــران -ى اجتمــاعى گذشــته

 ى ه ابتـدا در دور پـس از سـه قـرن کوشـش در تـسلّط مـذهب شـيعى- ايرانىمدرن هويّت 

بخـش کـه  بـه يـاد بيـاوريم بـه ويـژه اگـر. نمايد يارى مى -ر قاجاى ه و سپس در دورىصفو

 غربـــى در قـــرن جـــوى  هســـلطى ايـــران بـــا قـــواى يمـــان بـــا رويـــاروز  هـــم،بزرگـــى از ايـــن دوران

  . ه استنوزدهم بود
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هـا، عـامالن   آنپروايـى خـشونت و بـى هـا، سـتيزهماهيّـت هولنـاک ايـن ايـن، افزون بـر 

 شناسـى ، و روانفقهـى و عرفـى در تحّقـق ايـن آزارهـاهـا، توجيهـات  روحانى و دولتـى آن

از جملگـى جـستند  شـرکت مـىان بهائيـبابيـان و بلواهـاى عليـه ى که در ان مردماجتماعى

 خبـــر  ايـــرانى  در جامعـــهکثـــرت و نـــاهمگونىتحّمـــل  در برابـــر نابردبـــارى فرهنـــگ شـــيعى

 . دهد مى

) هـايى پـژوهشيـا  (پـژوهش هنـوز سـتيزى بهـائى - بـابىکثـرت گـستردگى و ى  هزميندر 

هـا و اسـناد  ، گـزارشبهـائى -منـابع بـابىجـود از جملـه  منـابع موى که همـهعينى و جامع 

  را در بـــر گيـــردهـــا هـــاى نـــاظران غربـــى و ديپلمـــات رســـمى، فتواهـــاى روحـــانيون، گـــزارش

اتى در زيــــــابى مفـــــّصلى، هرگونــــــه تحقيــــــق مقــــــدمبـــــدون چنــــــين ار. اســــــت انجـــــام نــــــشده 

 نـاگزير از ، ايـن پـژوهش جملـهاز ،هـا  و علـل آن آزارىبهائى -هاى بابى تشخيص انگيزه

 از ايــــن حــــوادث، گرچــــه بــــسيار بهــــائى -هــــاى بــــابى روايــــت. تعبيــــر و تفــــسير خواهــــد بــــود

در .  و ســــــيره نويــــــسى شــــــباهت داردتــــــاريخ شــــــهيدانباشــــــد، اغلــــــب بــــــه  ارزشــــــمند مــــــى

هــا و تحريفــاتى   ايــن حــوادث همگــى آلــوده بــه دشــمنىنويــسندگان مــسلمانهــاى  روايــت

 هــاى انــدک اروپاييــان از طــرف ديگــر، گــزارش. هــاى رّديــه هاســت هــستند کــه از ويژگــى

ـــــابع ارزشـــــمندى را تـــــشکيل مـــــى ـــــه طـــــور کامـــــل بررســـــى نـــــشده و  گرچـــــه من دهـــــد هنـــــوز ب

  ۲. دارد نيزهاى فرهنگى خاّص خود را گيرى جهت

ى متعــــّددى بــــه تحريــــک يــــا تأييــــد نهــــاد  در قــــرن نــــوزدهم، اقــــدامات بــــابى ســــتيزانه

 و بعـدها  حکومـت قاجـاريم همدسـتى فّعـاِل ي و بـا چـشم پوشـى، اگـر نگـوروحانيّت شيعه

 ى افسار گـسيختهبا خشونت گاهى ، اوج خود دراين اقدامات .  صورت گرفت،پهلوى

ى دّوم قـرن نـوزدهم، و حتّـى اوايـل قـرن بيـستم آکنـده از  نيمـه. گـشت  همـراه مـى نيزعوام

هـــاى  دى يـــا جمعـــى، تـــصادفى يـــا عمـــدى، شـــکنجه، غـــارت، حـــبسافـــران ُکـــشتارهاى

 ى اموال، طالق اجبارى، تجاوز به زنـان هاى اجبارى، تبعيد، مصادره بلندمّدت، توبه

ى  هـاى از سـر گرفتـه شـده شايد بتوان در آزار و اذيّـت.  استبه بردگى کشيدن کودکانو 

ى دردنـاک را  ى ايـن گذشـته ى بلنـد و نگـران کننـده ، سايهان در جمهورى اسالمىبهائي

و پــس از آن ) ۱۹۲۵-۱۹۷۹ (تــا عــصر پهلــوى) ۱۷۸۵-۱۹۲۵ (ديــد کــه از دوران قاجــار

کاســته تــا حــّد زيــادى ان بهائيــ از آزار فّعــال ى پهلــوى گــر چــه در دوره.  اســتيافتــهامتــداد 
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 کـــه  بـــود شـــايد تـــا حـــّدى بـــه ايـــن علّـــتايـــن. شـــد ولـــى دشـــمنى و مخالفـــت ادامـــه يافـــت

 شــــوقُعزلــــت جــــستند و بــــر خــــالف گذشــــته  مــــذهبى ان در پــــس ديوارهــــاى ِانــــزواىبهائيــــ

ى ايـــران را از  هـــاى مـــدرن اجتمـــاعى و فکـــرى در جامعـــه  مقـــّدم گـــرايشحـــضور در صـــّف 

  .دست دادند

 ان در تهـرانبهائيبا اشغال نظامى مرکز [ ۱۹۵۵ن دادهاى تابستا همان طور که روى

، حتّــى آزارهــاى ميــانى قــرن بيــستم نيــز ارعــاب و   ، در دهــهدادنــشان ] و ويرانــى گنبــد آن

 و سـپس  پهلوىى ان در دورهبهائي با ى در مبارزهولى .  نبودسابقه بى، کشورىدر سطح 

  آنچـــه کـــه بـــيش از هـــر چيـــز شـــّدت داشـــته و دارد، نـــه تنهـــا رواجدر جمهـــورى اســـالمى

ــــــى و نابــــــسامانى ــــــى عفتّ هــــــاى   اســــــت بلکــــــه تهمــــــتهــــــاى جنــــــسى اتّهامــــــاتى از قبيــــــل ب

 عالقگـى بـه وطـن  بـى جاسوسـى و سرسـپردگى بـه قـواى خـارجى، يـى چـون پردازانه توطئه

  پهلـــوى نيـــزن بـــر مناصـــب کليـــدى رژيـــمابهائيـــ شـــمار انـــدکى از تهديـــدآميزى  ُســـلطهيـــا و 

نـسبت بـه ى يـ  نـوعى تحقيـر بدبينانـه و پـس از آن۱۹۶۰ ى  از دههعالوه بر اين،. هست

بـــا .  و تعـــاليم اجتمـــاعى آن بـــه ويـــژه در بـــين روشـــنفکران مـــذهبى رايـــج بـــودبهـــائىين يـــآ

ف تـر شـدن تعريـ   در راستاى اصول اعتقـادى و شـّفافبهائى ى تثبيت هرچه بيشتر جامعه

ُملحـــد خوانـــدن ِصـــرف ، ايـــن اتّهامـــات سياســـى و اخالقـــى بـــه تـــدريج از بهـــائىهويّـــت 

ان و کـــــافر بهائيـــــزدن بـــــه “ ديگـــــرى” نـــــگگـــــويى اَ  تـــــو. ان اهميّـــــت بيـــــشترى يافـــــتبهائيـــــ

 شـد آن  هويّـت  شـيعى يـافتن بـازاى براى وسيله ، و پهلوى در دوران قاجارانگاشتن آنان

ـــــت در معـــــرض خطـــــر و پريـــــشانى بـــــود و نابـــــسامانى هـــــم در زمانـــــه هـــــاى  اى کـــــه ايـــــن هويّ

 ى دســـــــــتمايه دوران پهلـــــــــوى سياســـــــــى خودکـــــــــامگى فرهنگـــــــــى، و  هجـــــــــوماجتمـــــــــاعى، 

. گذاشــت مــى بــراى متّحــد ســاختن اکثريّــت شــيعى بــاقى نانبهائيــتــرى از ســتيز بــا  مطلــوب

 الگوهـــــاى  وتجـــــّددان بـــــه عنـــــوان حاميـــــان بهائيـــــ هـــــاى مثبـــــت پيـــــشين از حتّـــــى برداشـــــت

ظن و بـدبينى، اگـر نگـوييم وءدارى، در ايـن محـيط آکنـده از سـ صداقت اخالقى و دين

نگـــرش جديـــد بـــه ايـــن ، افـــزون بـــر ايـــن. عاع قـــرار گرفـــتالـــشّ   تحـــت الاقـــلاز ميـــان رفـــت،

از (هـا  بـه آنهـاى مبـارز اسـالمى وابـسته  هاى روحـانيون و سـازمان به حلقهصرفًا  ،انبهائي

غالبـــًا  کـــه   و انجمـــن حجتيّـــه۱۹۷۰ و ۱۹۶۰هـــاى   دهـــهقبيـــل انجمـــن تبليغـــات اســـالمى

ايــن نگــرش . شــد محــدود نمــى) کــرد  معرفــى مــى“تبهائيــانجمــن ضــّد ”ســازمان خــود را 
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.  نيـز رايـج بـودت متوسـط ايـران طبقـاکسانى فارغ از تعهدات مذهبى درجديد، در بين 

بنديشان بـه  اغلب تنها پاىرا چنان به خود جذب کرد که روشنفکران   حتّىاين ديدگاه

امــروزه نيــز . بــود ســتيزانه بهــائىآميــز  وار توّهمــات توطئــه ديــن آبــا و اجــدادى تکــرار طــوطى

  .ستبيش چنين اکما

 در .رود فراتـــر نمـــىر ى قاجـــا  دورهازمـــن در ايـــن فـــصل  ى کـــار ، گـــستره ايـــن همـــهبـــا

 بهــائىجريانــات  بــابى ســتيزانه و تکــرار کــنم کــه طرحــى تــاريخى در   مــىکوشــشمجمــوع 

يـن تحقيـق اميدوارم ا. نمايمهاى اعتقادى و اجتماعى آن تأکيد  ستيزانه بيابم و بر جنبه

ــ ان ايــران يــارى رســاند و بــهبهائيــبــار فعلــى  ســفتــر اوضــاع ا بــه فهــم عميــق  آن در ثيراتأت

،  در فرهنگ عمومى اسـالمى، و بـه ويـژه شـيعى“بردبارى يا نابردبارى”دريافت مفهوم 

 بــه فهــم شــکل گيــرى توانــد مــى بهــائى ى مــسألهافــزون بــر ايــن، پــرداختن بــه . مــدد رســاند

ـــــت ايرانـــــى ـــــه دشـــــمن “ ديگـــــرى” و فراينـــــد برداشـــــت از هويّ ى   در برهـــــهلـــــىداخبـــــه مثاب

  .حّساسى از تکوين هويّت ملّى ايران کمک کند

 

 

  ينُملحدبرابر با بابيان 

  

 ۱۸۴۰ در سـال ها پيش از پيدايش جنـبش بـابى ستيز با دگرانديشان مذهبى از قرن 

در ايران سابقه دارد و تاريخ شاهد موارد مکرّرى اسـت کـه دگرانديـشان مـورد بـدرفتارى 

تــوان در مــواردى مثــل کــشتار نقطويــون و بيــرون رانــدن  از جملــه مــى. انــد قــرار گرفتــهو ســتم 

تـــازه هـــاى  ، در تحميــل محـــدوديّت)۱۵۰۱-۱۷۳۲(ى ى صـــفو حروفيّــون در اواخـــر دوره

ــــه ــــت ز آن در ى و قاجــــار و پــــس ا صــــفوى  دوره بــــويژه يهوديــــان دربــــر اهــــل ذّم آزار و اذيّ

هـا در قـرن هفـدهم و اوايـل قـرن نـوزدهم، و در  اللّهـى هاى صوفى از قبيـل نعمـت طريقت

  ۳.هاى آن را مالحظه کرد  نمونهبرخورد خصمانه با مکتب کالمى نوظهور شيخى

 ى انگيـــزهشـــايد مـــؤثّرترين نيـــرو در پـــس زد و  کـــه بـــه نابردبـــارى دينـــى دامـــن مـــىآنچـــه 

رفـت، اهميّـت يـافتن مکتـب فقهـى  بـه شـمار مـىدر مقابـل دگرانديـشى شـريعت ع از دفا

.  فّعـال در امـور اجتمـاع بـودانـدازى سـت در د آناصولى در اواخر قرن هجدهم و تالش
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 معــروف بــه مهّمــى مثــل آقــا محّمــد بــاقر بهبهــانىروحــانى ى   چهــرهبــا رهبــرى و توّجهــات

اى از مــدارس علــوم دينــى و ســپس محــاکم  و شــاگردانش، شــبکه) ۱۷۰۶ - ۹۰(وحيــد 

 قـــرن نـــوزدهم کـــه در سراســـرى اصـــولى  شـــبکه ى ســـيطره. در ايـــران بـــه  وجـــود آمـــد شـــرعى

گــــرايش بــــه   کوتــــاهى کــــهى  وقفــــهغــــمِ ر علــــىقــــدرت و اعتبــــار زيــــادى کــــسب کــــرده بــــود 

  . عمدتًا تا امروز تداوم يافته است ايجاد کرد، دوران پهلوىدر“ سکوالريسم”

 بـه )کرمانـشاهى( آقا محّمد علـى بهبهـانى ،تصادفى نيست که پسر و جانشين وحيد

 شــناخته اســالمى امــر بــه معــروف و نهــى از منکــر تنفيــذ اصــل طرفــدار پرواتــرين عنــوان بــى

نى گوهشيارى اجتماعى عليـه نـاهمرا در جهت تکليف هر فرد مسلمان  اين حکم. شد

فتواهــاى همــين اصــولِى برجــسته، معــروف بــه . ســاخت  روشــن مــىايــدئولوژى و اخالقــى

لحـد بـه ى مـشهور را بـه عنـوان مهـاللّ  رفـاى صـوفى نعمـتکـش بـود کـه بعـضى از ع صوفى

 حکومـت تـازه تأسـيس قاجـار نيـز ضـمنى تأييـد کام مرگ فرستاد، گرچه ايـن سـرکوبى بـا

   ۴.همراه گشت

 افـول اخبـارى، علمـاى اصـولى خـود را بـه طـور دسـته بـهبرخالف مکتـب کالمـى رو 

بـــرد و  دانـــستند کـــه بـــه عقيـــده آنهـــا در غيبـــت بـــسر مـــى  امـــام زمـــانى مـــى“نايـــب”جمعـــى، 

يبانى رهبــران بــا نفــوذى همچــون بــا پــشت.  رجعــت کنــدانتظــار بــر آن بــود کــه در آخرالّزمــان

 تنهــا منبــع  ايــشانا کردنــد کــههــا ادعــ ، اصــولى)۱۸۴۳ در ىمتــوف ( محّمــد بــاقر شــفتىمــّال 

 “ ُحکـمواليـت”هـا مکّمـل   هـستند کـه بـه نظـر آن“قـضاء واليت ”  و مصدرقدرت شرعى

 طلبـه، - حمـايتى اسـتادى يق شبکهى فقهاى اصولى از طر تازانه موضع پيش. دولت بود

 و  اوقــــاف، و زکــــوةنــــذورات و خمــــسمنبــــر، مــــساجد، و عايــــدات روزافــــزون حاصــــل از 

  .شد هاى خصوصى تقويت مى گذارى سرمايه

  امـام غايـب“بابيّـت”  اينکه او مقاممبنى برابتدا ، و ادّعاى باب ظهور جنبش بابى

، اســــت “امـــام زمــــان” و اّدعــــاى صـــريح بــــه ايــــن کـــه وى مهــــدى موعــــود و ســـپس را دارد

 خطـــــر چنـــــين ظهـــــورى نـــــه فقـــــط.  اصـــــولى را در پـــــى داشـــــتانطبيعتـــــًا دشـــــمنى مجتهـــــد

، بلکـه اعتبـار اجتمـاعى و منـافع علمـاى اصـولى بـودآشکارى بـراى مـشروعيّت عقيـدتى 

 بــراى آخرالّزمــانىمهــدوى ايــن آيــين خطــر . داد  را نيــز مــورد تهديــد قــرار مــىاّدى ايــشانمــ

کوشـيدند  مـى بابيـان . هاى مذهبى دگرانديش بود از ديگر نهضت تر جّدى علماى شيعه
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 کـه پايگـاه اجتمـاعى و قـدرت اقتـصادى ، بـازار را-ى علماگستب در شهرها همان همکه 

ـــــه يـــــا . نـــــدن بـــــاز ســـــازى ک، اصـــــولى بـــــر آن اســـــتوار بـــــودمجتهـــــدين بـــــسيارى از بابيـــــان اوليّ

 هـــاى ميـــانى يـــا از ميـــان رده بودنـــد، يـــا نومجتهـــدينى برخاســـته از مکتـــب رقيـــب شـــيخى

  ۵.الحال بازار برخاسته بودند طمتوسّ وران و تاجران  ، يا طلبه و يا پيشه مّاليانينيپا

آن  بـــه  از چـــالش بـــا بابيـــانرتبـــه هـــاى علمـــاى عـــالى  نگرانـــى۱۸۵۰ ى هـــه اوايـــل داز

 بابيــــان عليــــه عمــــومى نفــــرتّظــــن و وء ســــرســــيد کــــه بکوشــــند در افکــــار عمــــومى  درجــــه

ولـى . دن مـرگ ميـّسر سـازها را به عنـوان کّفـار مـستحّق   تکفير آنرا برانگيزند وناهمرنگ 

ى، پيـــروى از بـــدعت  فقهـــى اســـالمى بـــر اســـاس يـــک قاعـــده. چنـــين کـــارى آســـان نبـــود

. هم اثبــــات پــــذير بــــود مــــتن الحــــادى و اعتــــراف آشــــکار مــــتّ رؤيــــتجديــــد، تنهــــا از طريــــق 

.  قـــرار گيـــرد توانـــست بـــدون کمـــک دولـــت  در اختيـــار مجتهـــدين اســـباب ايـــن امـــر نمـــى

 عتبـــات بـــابى بـــه ى ويـــژهى  ، اّولـــين فرســـتاده علـــى بـــسطامى مـــّال ۱۸۴۵ى ســـال  محاکمـــه

 -اى شـــيعى فرقـــههـــاى بينا ، و مـــشکالت ناشـــى از جـــّر و بحـــث)پايگـــاه علمـــاى اصـــولى(

موانـــع موجـــود بـــر ســـر راه دســـتيابى بـــه اتفـــاق نظـــر در خـــصوص حکـــم نمايـــانگر ، نّىســـ

 يـا ايـران، واه عثمانىنظر موافق حکومت، خبود و  لزوم در دست داشتن ِارتداد بابيان 

   ۶.داد را نشان مى

 توســـط ارتـــدادصـــدور احکـــام ، ين جديـــديـــ، محبوبيّـــت روز افـــزون بـــاب و آســواى آن

، توسـط مجتهـدين تبريـز ۱۸۴۷در محاکمـه سـال . سـاخت مى را مخاطره آميز مجتهدين

ــــت کــــهبــــه ر يــــا (غــــِم فتــــوا ر علــــى خوانــــد و خــــود را امــــام زمــــانعلنــــًا  بــــاب غــــِم ايــــن واقعيّ

 بـاب ، علما نتوانستند حتّى خـود فطرى ناميدندرتدّ که بدون ذکر دليل او را م) اهايىفتو

  شــيعىدر واقــع، بنــا بــر فقــه ۷. محکــوم کننــد“رتــداد فطــرىا”را هــم بــه صــراحت بــه جــرم 

 امــام زمــان و شــايد حتّــى بــراى رّد ادّعــاى “نيابــت خاّصــه”رّد ادّعــاى دليــل کــافى بــراى 

ى اســـتدالل مجتهـــدين مبتنـــى بـــر احاديـــث و اخبـــار  عمـــده. خـــود امامـــت وجـــود نداشـــت

هــا وجـــود  ى راويــان آن  د سلــسلهســـناهـــاى فراوانــى بــر ســر اعتبــار و اِ  شــيعى بــود کــه مناقــشه

  بـه زور کــارگزاران اميـر کبيــر۱۸۵۰حتّــى حکـم نهــايى اعـدام بــاب، کـه در ســال . شـتدا

  .رتداد بودام اهاز مجتهدين تبريز گرفته شد، فاقد هر گونه دليل فقهى در اثبات اتّ 

 ولـــى  اصـــلى بيـــان، يعنـــى اثـــرهـــاى بعـــد، بـــه مجـــّرد انتـــشار کتـــاب بـــرعکس، در ســـال
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داد،  بـــر مـــى از اســـالم خکـــه از ظهـــور جديـــد و دور نبـــوى جديـــدى مـــستقلّ  بـــاب،ناتمـــام 

ام هـاى بعـدى، اتّهـ در دهـه. ت جديـد فـراهم شـدعدشواهد و داليل کـافى بـراى تکفيـر بـ

، نکـــات اصـــلى “ خـــدا و ديـــن خـــدابـــامحاربـــه ”ى منطقـــى آن  رتـــداد همـــراه بـــا نتيجـــها

م هـــيچ يـــک از ايـــن يدانـــ رتـــداد علمـــا بـــود، گرچـــه تـــا آنجـــا کـــه مـــىمنـــدرج در فتواهـــاى ا

، و بعــدًا بهــاءاهلل(ر از اعتــراف مــتّهم بــه ايمــان بــه بــاب  غيــ،فتواهــا دليــل عقيــدتى ديگــرى

ه پيـــامبران رف اقـــرار ايمـــان بـــِصـــ. شـــمرد بـــر نمـــىرتـــداد بـــراى اتّهـــام ا ،)بهـــائىپيـــامبر آيـــين 

از سـّب و لعـن علنـى بـاب و بهـاءاهلل حتّـى زيـر فـشار مـتهم دارى جديد، که اغلب با خـود

داد کــه، معمــوًال مــستّقل از ديگــر  د مقتــدرى اجــازه مــىرســيد، بــه هــر مجتهــ بــه اثبــات مــى

 و مستحّق مجازات کيفرى مـورد نظـر “خارج از دين اسالم”، متّهم را مرتّدى مجتهدين

  ۸ .شرع بخواند

، و قــدرت  وجــود داشــترتــداد بــراى صــدور فتــواى ا کــهيــى  دليــل فقهــىه،بــا ايــن همــ

، هميـــــشه آمـــــد  آن بـــــشمار مـــــىى پـــــشتوانه تهـــــد يـــــک مجفـــــوذنکـــــه بـــــه خـــــاطر ى يـــــ بـــــالقّوه

 .  و محکـوم را بـه مجـازات برسـاند فعليّـت بخـشد مجتهـد رايىتوانـست قـدرت قـضا نمى

اصـــــطالح . هـــــا تنـــــاوب و شـــــّدت متفـــــاوتى داشـــــت ُکـــــشى تـــــا اواخـــــر قـــــرن نـــــوزدهم بـــــابى

م اســت کــه  آشــوبى همــراه بــا خــون ريــزى از ســوى عــواخــود بــه خــود گويــاى“ ىکــش بــابى”

پنــاه قربــانى   غالبــًا محــروم و بــىى از جامعــه ســتيزانه بهــائى - بــابىبلواهــاى اوج دراغلــب 

از طرفى بستگى بـه ايـن داشـت کـه تـا چـه حـّد  ها  کشىبهائى -بابىموفقيّت . گرفت مى

بـــه اجـــراى فتواهـــاى متمايـــل  دولـــت  بخواهنـــد اوضـــاع را بحرانـــى ســـازند و يـــامجتهـــدين

  . باشدهدين مجت

گرفـــت، بـــراى  انجـــام مـــى “ه ضـــالّ ى فرقـــه”بـــراى حفـــظ مـــؤمنين از شـــّر کـــه  بلواهـــاايـــن 

ريـــزى، يــــا چيـــزى کــــه در  ى هولنـــاکى از وحـــشت و خــــون ز تجربــــهچيـــزى نبــــود جـــان بهائيـــ

بـــا تحميـــل  ضوضـــاهاى مکـــّرر  ايـــنالبتـــه. شـــود  خوانـــده مـــى“ضوضـــا” بهـــائىاصـــطالح 

ى زنــدگى بــود  هـاى پذيرفتــه شــده کــه جــزو واقعيّــت) هـا محــدوديت (“تــضييقات”تــر  ماليـم

از دشـنام دادن و کتـک زدن کودکـان و  وسـيعى ى گـسترهها  اين محدوديت. فرق داشت

 و  شـــمردن آنـــان در مـــراودات روزمـــّره و يـــا معـــامالت تجـــارتى نجـــس،بهـــائىبزرگـــساالن 

رعـــاب مـــداوم، تجـــاوز بـــه ى و ا اّخـــاذى  مرحلـــههـــاى اجتمـــاعى تـــا ايىممنوعيّـــت گرِدهمـــ



  

  

  

 بهائيان ايران

  

۲۹۵

ان را در بــــر بهائيــــحــــريم زنــــدگى خــــصوصى، و تــــصّرف و تملّــــک غيــــر قــــانونى امــــالک 

  .گرفت مى

هاى ديرپا به بحـران آزار  براى اين که در يک محيط شهرى يا روستايى اين تبعيض

ست توانـ هـا را مـى ايـن مؤلّفـه. بودها ضرورى  لّفهؤو اذيّت فّعال بدل شود حضور برخى م

در مقايـسه . نفوذ باشـد بين مقامات ذىها يا داد و ستدها  ، کنش گروهى منافعناشى از

، نيهوديـــــا. بردنــــد هـــــا در وضــــعيّت بـــــدترى بــــسر مـــــى بهــــائى -، بـــــابىهــــا بــــا ديگــــر اقليّـــــت

 بــدنىشونت کالمــى و  نيــز اغلــب از خــاهــل حــّق پيــروان هــا و  ، آســورىنــهما، ارنزرتــشتيا

اجبــارى ديــن  بــه نــودينى و قبــول از : گرفتنــد مــصون نبودنــد و مــورد آزار و اذيّــت قــرار مــى

ــــه ــــى  اســــالم گرفتــــه تــــا غــــارت محلّ دزديــــدن هــــاى مــــسکونى، تــــاراج کــــسب و کــــار، و حتّ

ى اکثريّــت مــسلمان بــه عنــوان   در جامعــههــا ايــن اقليّــت ولــى .گناهــان دختــران و کــشتار بــى

 -در آن ســـو، بـــابى .شـــدند وبـــه نـــوعى امـــان داشـــتند  بـــه رســـميّت شـــناخته مـــىاهـــل ذّمـــه

ـــهمـــذهبى هـــاى  هـــا، گرچـــه مثـــل ايـــن اقليّـــت بهـــائى هـــاى معيّنـــى متمرکـــز  در شـــهرها و محلّ

نفــس وجــودش بــا  و رفــت  بــه شــمار مــىبــدعتى پــسا اســالمىولــى چــون آيينــشان نبودنــد 

اهــل ذّمــه از مــصونيّت مغــايرت داشــت بــه هــيچ وجــه اســالمى  نبــّوت تيّــتماى خ عقيــده

هـــــا، تعّرضـــــات و  ى راحـــــت و مـــــشروعى بـــــراى انـــــواع تبعـــــيض  طعمـــــهاى نداشـــــتند، بهـــــره

 مــردم ى  آزار و اذيّــت آنهــا توســط علمــا، حکومــت و عاّمــهرفتنــد و شمار مــىهــا بــ خــشونت

  . تر بود خصمانه گاهى به مراتب 

تــوان تــشخيص   چنــد عامــل را مــى  آزارىبهــائىاى از   دورهســاختار هــر ى در مطالعــه

ين رده ، يـا يـک ي پـاىى، مّاليـ عادىشخصتوانست  که مىاى  محّرک اوليّهيکى . داد

 مالى يا جنـسى  متأثّر از منافعرا که معموالً خود هاى   انگيزهچنين شخصى .  باشدطلبه

ى   يـــا جامعـــهبهـــائى اغلـــب دروغـــين، عليـــه يـــک فـــرديـــا  بـــود، در قالـــب اتّهامـــات واقعـــى

 عـــالى هامـــات اغلـــب پـــوچ بـــود ولـــى مجتهـــدينگرچـــه ايـــن اتّ . ســـاخت  پنهـــان مـــىبهـــائى

پــى غالبــًا بردنــد ايــن اتّهامــات را  آزارى ســود مــى  اى از بــابى  تــازهدورِ  شــروِع اى کــه از  رتبــه

ــ کــارى دنبــال گــرفتن ايــن اتّهامــات. گرفتنــد مــى نــه فقــط کــه  “مــشروع”آســان و کــامًال ود ب

بــراى افــزايش محبوبيّــت، تحکــيم رياســت، تــضمين ترّقــى در سلــسله مراتــب غيــر رســمى 

، بلکـــه بـــه آمـــد  بکـــار مـــىهـــاى قـــديمى بـــا مجتهـــدين رقيـــب  حـــسابى روحانيّـــت و تـــسويه
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حاکمـــان و احتمـــال بيـــشتر،  بـــراى عـــرض انـــدام در برابـــر حکومـــت رو بـــه زوال قاجـــار و 

ـــىن موراأمـــ  غيـــر از رتبـــه  علمـــاى عـــالى،بـــا ايـــن همـــه. اى مناســـب بـــود  نيـــز حربـــهاش محلّ

يافـــت، يـــا   کـــه در هنگـــام بحـــران بـــه راحتـــى رواج مـــىهعقيـــدمبتنـــى بـــر فـــساد توجيهـــات 

هــاى سياســى، مــاّدى و شخــصى  درگيــرى بــا ديگــر علمــا يــا نــزاع بــا دولــت قاجــار، انگيــزه

 ، بهـــائى -بـــابى تـــاجر يـــا مـــّالک ى  اعـــضاى يـــک خـــانوادهتکفيـــر. ديگـــرى هـــم داشـــتند

اى هنگفـت، يـا حتّـى تـصاحب زنـان  اغلب تصّرف اموال مصادره شده، دريافت رشوه

  .داد و دختران آن خانواده را نويد مى

ى معــروف بــرادران   در قــضيه اصــفهانى  بــارز ايــن امــر رفتــار امــام جمعــه يــک نمونــه

امــــام جمعــــه بــــه خــــاطر کوتــــاهى در بازپرداخــــت وام .  اســــت۱۸۸۴ در ســــال يىطباطبــــا

 شـهر ى شـهره گرفته بود به مجتهد بهائى -تاجر بابىمتمّکن ى  کالنى که از اين خانواده

رتــدادى در تکفيــر  پيوســت و همــراه او فتــواى ار نجفــىاش آقــا محّمــد بــاق و رقيــب ديرينــه

بـه مجـّرد دسـتگيرى و اعـدام ايـن دو بـرادر، امـام جمعـه  و . ادر کرد صيىبرادران طباطبا

ه و حـــاکم مقتـــدر ن پـــسر ناصـــرالّدين شـــاالـــسلطا بـــا ظـــلّ ضـــمنى  همدســـتى بـــانجفـــى آقـــا 

هـا  ى آن بعـضى از زنـان خـانوادهحتـى ،  اموال فـراوان آنهـا را مـصادره کردنـد و اصفهان

  ۹.ى حفاظت، به حرم شاهزاده فرستادند ه بهانهرا ب

،  بــودقاجــارهــاى دولــت  گيــرى هــر بلــوايى منــافع و خــط مــشى در شــکلدّومــين عامــل 

ى علمــا، يــا در همدســتى فّعاالنــه بــا  ســتيزانه بهــائى - تبليغــات بــابىهمراهــى بــاخــواه در 

دولـت حـاجى ميـرزا ) ۱۸۳۴-۱۸۴۸ (ى محّمـد شـاه براى مّدت کوتـاهى در دوره. ها آن

ــــشرب بــــود، مــــدارااســــىقآ بــــالقّوه الح  ســــرا چــــون بــــا بابيــــان ى، کــــه خــــودش صــــوفى َم

ولــى بــه . مــورد آزمــايش قــرار داد قــدرت تهديــد آميــز مجتهــدينگــسترش نيرومنــدى عليــه 

و عمـــدتًا بـــه علّـــت مقاومـــت ) ۱۸۴۸ -۱۸۹۶(ه مجـــّرد بـــر تخـــت نشـــستن ناصـــرالّدين شـــا

 حکومــت قاجــار) ۱۸۴۸ -۵۰(و زنجــان ) ۱۸۴۸ -۴۹  ( در مازنــدرانيــانى باب  مــسلّحانه

به اين نتيجه رسيد که بابيّه، نامى کـه ايـن جنـبش بـه آن شـهرت يافـت، تهديـد انقالبـى 

. ى حـاکم اسـت و بنـابر ايـن بايـد بـه کلّـى از ميـان بـرود لهخطرناکى براى حکومت و سلس

) ۱۸۴۸ -۵۱ (اميرکبيـرطلبـى مثـل  صدر اعظم اصالحى   به ويژه در دورهچنين سياستى

ـــپيـــروز شـــد  عليـــه تنهـــا شورشـــى الحـــادى نـــه   را بـــه مثابـــهه زيـــرا وى توانـــست مقاومـــت بابيّ
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هماننـــد ديگـــر اصـــالح طلبـــان . لـــوه دهـــدحکومـــت، بلکـــه عليـــه اصـــول ديانـــت اســـالم ج

 ه چون بابيّـمهدوى اعتراضى   خاورميانه در قرن نوزدهم، اميرکبير با جنبشگرا در قدرت

از نظــر او، جنــبش انقالبــى بــابى . ورزيــد کــه از حمايــت مــردم برخــوردار بــود دشــمنى مــى

 هـاى او را بــراى توانــست برنامـه  مـىشـيعه کــاران محافظـهى مجتهـدين و  درسـت بـه انــدازه

زيــر  ،کوشــيد مــى آن  اســتقرار، کــه ســخت بــراى در تقويــت دولــت نظمــى متمرکــزبرقــرارى

جديــد هــايى   شــيوهبــا ، اعــدام علنــى بابيــاننخــستين بــار در زمــان او بــود کــه.  ســؤال بــرد

، بـه عنـوان ابـزار مـؤثّرى )۱۸۵۰ در  اعـدام خـود بـاب در تبريـزنظير(ى آتش  مانند جوخه

ايــن . مــورد اســتفاده قــرار گرفــتنمودنــد  بــراى ترســاندن مردمــى کــه بــا بابيــان همــدلى مــى

رعــاب پــس از ســقوط اميرکبيــر و بــا سوءقــصد نافرجــام بابيــان عليــه ناصــرالّدين سياســت ا

گران مظنون بـابى اعدام دسته جمعى توطئه . شّدت يافت بيش از پيش ۱۸۵۲ه در شا

 ميـــرزا آقاخـــان نـــورى .مـــوازين جديـــدى از ســـنگدلى و جنـــون ساديـــستى برجـــاى گذاشـــت

بـا گيرى بابيان را از خودش بـه حـّداقل برسـاند،   انتقامامکان، براى اين که صدر اعظم

 تــا حتّــى  کــردپخــشهــاى داخــل و خــارج دولــت   گــروه قربانيــان بــابى را بــين همــهزيرکــى 

، شــــــاهزادگان قاجــــــار، منــــــشيان ديــــــوانى و تــــــاجران بــــــازار را هــــــم  دارالفنــــــونمحــــــّصلين 

 مظنـون پايگـان هـر گروهـى بـر حـسب وظيفـه، يـک يـا چنـد نفـر از هـم. نصيب نگذارد بى

ى کــش در بــابىى عطفــى  نقطــهتــوان  را مــى ۱۸۵۲ى ســال  واقعــه. خــود را بــه قتــل رســاند

 در شــهرها و روســتاهاى ايــران ، ولــى شــديد،هــاى پراکنــده  قتــل عــامدانــست زيــرا راه را بــر

   ۱۰.هاى آتى گشود ها و حتّى دهه در سال

 شــديد نــسبت دســتخوش ســوءظنّ دوران طــوالنى ســلطنتش تــا پايــان ه ناصــرالّدين شــا

، مبنــى بــر ، رهبــر جديــد جنــبش بــابى مکــّرر بهــاءاهللهاىرغــم تأکيــد علــى. بــه بابيــان بــود

و بــه رغــم  بــود قاجــارحکومــت ضــّد  بابيــان کــه بــر ى هاّوليــرک موضــع تــ  وتقبــيح خــشونت

شــاه چنــدان کــاهش ناصــرالدين ّظن وءشــاه، ســى او در برابــر  جويانــه  آشــتىهــاى کوشــش

 بابيــان انقالبيّــون و شورشــيانى هــم رديــف  وانبهائيــهلل و ديگــر در نظــر شــاه بهــاءا. نيافــت

 منـافع سياسـى و محبوبيّـت بـسته بـه اقتـضاى. رفتنـد ى به شـمار مـىهاى اروپاي آنارشيست

ى بـــراى زنـــدانى کـــردن، تبعيـــد،  مناســـبشـــاه از هـــر فرصـــت، رو بـــه زوال حکومـــت قاجـــار

ــبهائيــ. کــرد ان اســتفاده مــىبهائيــو شــکنجه و اعــدام بابيــان  ت کــه اغلــب تقيــه ان بــدان علّ
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 عقايــد غالبــًا کــه انازليــو بــيش از آن، از (کردنــد، در اواخــر قــرن نــوزدهم از بابيــان  نمــى

از .  شـده و دائمـًا اسـير حـبس و زنـدان بودنـدنمـا  انگشت)کردند مىواقعى خود را پنهان 

يعنــــــى پيــــــروان بهــــــاءاهلل، کــــــه اکثــــــرًا از هــــــا،  بهــــــائى بــــــين  نظــــــر ناصــــــرالدين شــــــاهى نقطــــــه

هاى تنـدرو تـر ولـى کـم شـمار تـر،  کردند، و ازلى دارى مى هاى ضّد قاجارى خود فّعاليت

ه، حتّــى در يکــى از انــدک موضــوعاتى کــه ناصــرالّدين شــا. هــيچ تفــاوتى وجــود نداشــت

مريکـــايى، بـــه هـــيچ آوپـــايى و هـــاى ار ت ى ديپلمـــا مواجهـــه بـــا تقاضـــاهاى انـــسان دوســـتانه

ان بهائيــشــد تخفيــف در آزار و اذيّــت بابيــان و  نمــىقيمتــى حاضــر بــه مــصالحه بــر ســر آن 

   ۱۱.بود

، بـــرخالف )، بـــرادر نـــاتنى و رقيـــب بهـــاءاهللپيـــروان ميـــرزا يحيـــى صـــبح ازل(ا هـــ ازلـــى

 و  با علماى شـيعىهى قديمى بابيّ  قل از لحاظ نظرى، به مخالفت دوگانه، حّدانابهائي

 بــــابى -بــــاوجود ايــــن بعــــضى از اعـــضاى رهبــــرى ازلــــى. بنــــد بودنـــد  پــــاىحکومـــت قاجــــار

يرنـد قـرار گشـناخته شـده   و حتّى در رديف مجتهدينبروندتوانسته بودند در ِسلک علما 

ى در انقــالب  و انــدکى بعــد نقــش مهّمــو بنــابراين نــسبتًا از آزار و اذيّــت در امــان بماننــد

   . بازى کنندمشروطه

مردمـى عليـه حکومـت هـاى  اعتـراضبـاال گـرفتن هـاى پايـانى قـرن نـوزدهم بـا  در دهه

 گـــسترش بـــه ايـــن گونـــه اعتراضـــات“  بـــابىى  و توطئـــهشـــورش” اتّهـــاموارد آوردن ، قاجـــار

ــــا تنــــاوب بيــــشترى ــــ - نــــه فقــــط عليــــه بــــابى،يافــــت و ب  کــــه ، بلکــــه عليــــه هــــر کــــسنابهائي

بنــابراين بــابى . شــد بکــار گرفتــه مــى ســتيزانه داشــت آخونــدهــاى ضــد اســتبدادى و  گــرايش

ا کـرد  پيدبهائىبندى محکم به عقايد ديانت بيانى يا آيين  تر از پاى بودن معنايى وسيع

 بــراى توجيـه ســرکوب  اى  بهانـهتنهـا ىگــر  بـابىاتهـامگرچـه نادرسـت اســت کـه فکـر کنــيم (

، )۱۹۰۶ -۱۱ (پــــــيش از انقــــــالب مــــــشروطه).  حکومــــــت بــــــودعليــــــههرگونــــــه مخــــــالفتى 

راض سياســى و دينــى اش رســاترين صــداى اعتــ  يــا ازلــىبهــائىهــاى  ى، در جلــوهگــر بــابى

 بـــا دولـــت و سياســـى مخالفـــتهـــم از مجـــراى  و روشـــنفکرانه چـــالشراه هـــم از بـــود کـــه 

  ۱۲.داشت ابراز مى را دستگاه علما

ى   سـتيزانهبهـائى از مبـارزات  حمايت حکومت قاجاربهائى - براى جامعه بابىاما،

 بـــه مجتهـــدين.  بـــوداندولتيـــ ى اکنـــدهپرهـــاى  اعـــدام علمـــا، بـــسيار زيـــان بـــارتر از حـــبس و
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رتـــداد فتواهـــاى ادولـــت هـــر تأييـــد نهـــايى توانـــستند مـــستقل از دولـــت و بـــدون م نـــدرت مـــى

مـرز ) ۱۹۳۰ و ۱۹۲۰(هاى  گرچه تا پيش از اصالحات قضايى دهه. خود را اجرا کنند

غالبـًا  اى حـّد،رتداد به دولت براى اجـراع موارد ارجرع و عرف نامشخص ماند ولى اش

  .هنجارى پذيرفته شده بود

 در  را دولــت ايــران،بــه عــالوه ضــعف حکومــت قاجاريــه و مــشروعيت رو بــه زوال آن

هـــا و چـــه در امـــور بازرگـــانى  چـــه در جنـــگهـــاى اروپـــايى  هـــاى امپراطـــورى برابـــر چـــالش

ــــــى حکومــــــت  مــــــىآســــــيب پــــــذير   مرکــــــزى ســــــاخت و در نتيجــــــه حّکــــــام واليــــــات و يــــــا حتّ

  هــــــيچ مرجــــــع حکــــــومتى. دنــــــ علمــــــا ســــــر بــــــاز زنمطالبــــــات بــــــه آســــــانى از ندتوانــــــست نمــــــى

اديــده بگيــرد، بــه بنــدى بــه مبــانى شــرع را ن حميّــت و پــاى غيــرت و ى مــسألهتوانــست  نمــى

تـــر از آن بـــود کـــه  وضـــعيّت قاجارهـــا اغلـــب متزلـــزل. رتـــداد در ميـــان بـــودويـــژه وقتـــى پـــاى ا

ــتنــبتوان شــناخته شــده احــسان کننــد، چــه رســد بــه بــه رســميّت ينــى هــاى د د در حــّق اقليّ

 و متّحـــدين آنهـــا در هـــا، بـــه خـــصوص وقتـــى حکومـــت توســـط مجتهـــدين بهـــائىبابيـــان و 

  .گرفت تنگناى قرار مى

داشـت هـاى مثبـت  جنبـههـم ، هاى بابى آزارى، براى حکومـت قاجـار بنابراين دوره

  کــه- شــد  و گــاهى اوقــات چنــين مــى- از يــک ســو، ممکــن بــود.  منفــىهــاى و هــم جنبــه

 ا و بــه بلواهـــاى شـــهرى بـــدســت مقامـــات دولتـــى بيـــرون رودســـتيزانه از  هـــاى بـــابى نــاآرامى

گزارانـــــشان از از ســـــوى ديگـــــر، حاکمـــــان و کار. جامـــــدانبيحـــــال و هـــــوايى ضـــــّد قاجـــــارى 

بــراى آنــان امکــان  نــه فقــط هــايى چنــين نــاآرامى. بردنــد اقــدامات بــابى ســتيزانه ســود مــى

ى امـــوال  ، يـــا مـــصادرهانبهائيـــ -هـــاى کـــالن بـــراى گذشـــتن از خـــون بـــابى رشـــوهدريافـــت 

چنين فرصـتى بـراى  بلکه هم ،ساخت  را فراهم مىها قربانيان و تملّک زنان خانواده آن

. بــــــودانحــــــراف افکــــــار عمــــــومى از مــــــشکالت سياســــــى و اقتــــــصادى شــــــديد حکومــــــت 

، اقدامات بابى ستيزانه معموًال مصادف با قحطـى نتظار داشتتوان ا همانگونه که مى

هــاى محلّــى يــا   و ديگــر بحــرانمــسرىهــاى  هــاى شــهرى، بيمــارىغوغاســالى،   و خــشک

هـاى حکـومتى در مقابلـه بـا   بـراى پوشـاندن شکـست سياسـت اين بلواها اغلب.ملّى بود

 هاى مجتهدين ودجويىى سياسى و اقتصادى اروپاييان يا احتکار غلّه و ديگر س مداخله

و  “هى ضــالّ  فرقــه”  تبليغــات مّاليــان بــر ضــد.گرفــت حــدين آنهــا صــورت مــىثروتمنــد و متّ 
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 و دولـت دسـتگاه شـرعبـه تحکـيم روابـط ميـان هـا دانـستن   بـدبختىى  را عامل همهآنان

 - بـــابى خطـــرآويخـــتن بـــه دســـتدر اواخـــر قـــرن نـــوزدهم از جملـــه . کـــرد کمـــک مـــىقاجـــار 

اى بـراى تقويـت پيونـدهاى ميـان علمـا و حکومـت  ، خواه واقعى يـا موهـوم، وسـيلهبهائى

ى مخالفــت روحانيّــت  رايــج دربــارهنادرســت بــرخالف برداشــت . در تمــامى ســطوح بــود

 دولـــت قاجـــار را شـــريک ظـــاماکثـــر علمـــاى عبايـــد گفـــت کـــه قاجاريـــه، دولـــت  بـــا شـــيعى

تــرين مجتهــدين در  رتبــه رحــالى کــه عــالى د.دانــستند  در ســرکوب بابيــان مــىطبيعــى خــود

ى آزار و   و بعــــدًا ميــــرزا حــــسن شــــيرازى، دربــــاره، از قبيــــل شــــيخ مرتــــضى انــــصارىعــــراق

هـا تمـايلى نـشان   و بـه صـدور فتـواى ِارتـداد عليـه آنسکوت کردندها  بهائى -اذيّت بابى

 و ، مــشهد، يــزدهــرانت، تــر در اصــفهانتهــدين ســاکن در ايــران، از همــه مهمندادنــد، مج

   يــا ايــالتىام شــهرىحّکــســتيزانه را بــه ســود مــشترک روحــانيّون و  ، اقــدامات بــابىقــزوين

تم و در هـا در آغـاز قـرن بيـس انتشهرسـى سياسـى در هـا با بـروز نـاآرامى .دانستند  مىقاجار

طلبــــان  هنگــــامى کــــه روشــــنفکران و مــــشروطه، )۱۹۰۶ -۱۱ (ى انقــــالب مــــشروطه آســــتانه

روحانيـــــت را بـــــه همکـــــارى بـــــا دولـــــت قاجـــــار بـــــراى فرونـــــشاندن نارضـــــايتى مـــــردم مـــــتّهم 

يزى بـــه انحـــراف افکـــار عاّمـــه ســـت بهـــائىکـــشيدن  کردنـــد، روحـــانيون بـــار ديگـــر بـــا پـــيش مـــى

، اصــفهان و و ســپس در رشــت) ۱۹۰۳(هــاى مکــّرر در يــزد در   و اذيّــتهــاآزار. پرداختنــد

  ۱۳.هاى بارزى از اين امر هستند  ديگر مثالنقاط

هـا در نـابودى   روحانيّت و منـافع مـشترک آن-با اين همه غير از همزيستى حکومت 

در مـورد  به بعد هاى فارسى دوران ساسانيان “نامه استسي” اصطالحى که( “ دينىبد”

ى سـّومى هـم داشـت  ستيزانه جنبـه مکـّرر بابيـهـاى  خـشونت،)بردند دگرانديشان بکار مى

 .رود بــــشمار مــــىکننــــده تــــرين وجــــه آن  نگــــران - و اخالقــــى-کــــه از نظــــر جامعــــه شــــناختى

گرديــــد و مــــورد حمايــــت  آغــــاز مــــى  علمــــاى طبقــــهتحريــــک عليــــه بابيــــان، گرچــــه توســــط 

رشــور، و بــه بــا تأييــد پگرفــت، اغلــب  ى مقامــات حکــومتى قــرار مــى آميــز يــا مــشتاقانه اکــراه

ـــ دفعـــات جنـــون  غالبـــًا آمـــادگىمـــردم  .گـــشت ى مـــردم شهرنـــشين نيـــز همـــراه مـــى هآميـــز عاّم

  و طـــّالب، ســـاداتانلوطيـــ.  پيـــروى کننـــد مجتهـــدينخـــشمگين لـــشکرياناز داشـــتند تـــا 

کردنـد،  دفـاع حملـه مـى ان بـىبهائيـهـاى بابيـان و  هـا و خانـه  دسته جمعـى بـه مغـازهگاهى

شــان   قطعــه  و حتّــى قطعــهبردنــد زدنــد، امــوال ناچيزشــان را بــه تــاراج مــى آنهــا را کتــک مــى
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هـــاى شـــهر و  هـــا آثـــار رقابـــت ميـــان محلّـــه تـــوان در ايـــن بحـــران مـــىشـــک  بـــى. کردنـــد مـــى

تـوان در ايـن فـوران  چنـين مـى هم.  وابسته را پيدا کرد لوطيان خشونت دائمى دار و دسته

بـا ايـن همـه، .  آنـى عـوام تحريـک شـده را مـشاهده نمـودعقلـى بـىخشم سرکوب شده، 

 روانــشناسى ژرف تــرى -تمــاعىى اج ايــن هــر دو جنبــه را بايــد نــشانگان و نــه علــل پديــده

  .شمرد

 وقتى جنبش اعتراضى عليه حّق انحصارى ،)۱۸۹۱ -۹۲ (مقارن با اعتراض رژى

 اروپايى براى توزيع و صادرات تنباکوى ايران به لغو امتياز توسط  شرکتيک

در  ستيزانه بهائى -بى منجر شد، برخى از بدترين موارد خشونت باحکومت قاجار

اش آغاز شد با   و حومهى قتل و غارتى که در  اصفهان دوره.  ايران به وقوع پيوست

شاهد  يزد، به ويژه، ى عهفاج.  به اوج خود رسيددر يزد) ۱۹۰۱ -۰۳(هاى   قتل عام

 علما، دولت، و عوام :ستيز بود بهائىسه نيروى  ميان گامى فکرى و هم خوبى براى هم

بستگى بيشتر  ارتباطات تلگرافى و همجديد ى  به خاطر شبکه ۱۴.تحريک شده

بلواى يزد قاجار، برابر اقتدار رو به زوال حکومت سطح مملکتى در روحانيّون در 

 ولى با طلوع انقالب .دش هاى ديگر ستانان در ديگر شهربهائيقتل عام  براى اى زمينه

 ستيزانه به بهائى، خشونت )۱۹۰۸ -۰۹(، و به ويژه پس از جنگ داخلى مشروطه

 در سراسر اين دوره مجتهديناين در حالى بود که . ميزان قابل توجّهى کاهش يافت

ى ّظم حمالت من،ى و متّحدينشاهلل نور  يعنى شيخ فضل، مشروطه ضدّ طلب سلطنت

در . ام مشروطه سازماندهى کردندران حامى مبهائيى عليه حتّ ا و ه ازلى-را عليه بابى

ان، در ابراز عالقه به قانون اساسى، مجلس، بهائيا و هم ه ازلى- هم بابى،اين دوران

حالى که در بودند، از ساير طبقات هاى مدنى و مداراى مردمى، قاطع تر  آزادى

باوجود اين، آنچه . کرد  را هم خشمگين مى حتّى روحانيّون ليبرالچنين مباحثى

 Secular (سکوالرد تجدّ  را به شّدت کاهش داد موج تغيير به سوى  آزارىبهائى

modernity(روحانيّت  يعنى قديمىدو بازيگرهر انقالب مشروطه تا حّد زيادى .  بود 

ان بهائيکاهش آزار و اذيّت مداوم، به . درانبيرون    و حکومت قاجار را از صحنهشيعه

اجازه داد تا رخ بنمايند، از نظر اقتصادى پيشرفت کنند و از لحاظ اجتماعى پيشى 

 نوظهور ى  در بين طبقه۱۹۲۰ ى دهههاى  در تمام سال ۱۹۱۱ به ويژه پس از  وگيرند
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  ۱۵. محبوبيّت و پيروان بيشترى پيدا کنندمتجّدد الحال  طمتوسّ 

 سـتيزانه  بهـائى خـشونت  از- هـر چنـد پـيش پـا افتـاده -ى  ديگـردليـل در اينجا بايد بـه

ـــپرداخـــت، و آن   در ى شـــواهدتـــوان در ايـــن زمينـــه مـــى. اســـت “تـــضاّد طبقـــاتى”ى  هنظريّ

نــشين و بــه ويــژه اقــشار فقــراى شهر  ســوى از شــهرهابهــائى نوپــاى “بــورژوازى” بــه تحمــال

 ان وى تــــــاجر  طبقــــــهاز  ايــــــن بــــــورژوازى نوپــــــا .ارائــــــه داشــــــتى بــــــازار “پرولتاريــــــا”ينى يپــــــا

 و ندالمللــى متــّصل شــد  تجــارت بــينجديــدى بــود کــه بــا موفقيّــت بــه بازارهــاى نــاور پيــشه

گان و توليدکننــد و صــنعت کارگــاهى محلّــى رو بــه زوال، داشــتند کــه بــا ى عرضــه اقتــصاد

 شـــغلىاخالقيّـــات ”ايـــن بـــورژوازى جديـــد . تفـــاوت داشـــتاش  توزيـــع کننـــدگان داخلـــى

 کــه بــه داشــت   گرايــى اخالقــى آرمــان و نــوعى “ جهــانى- ايــن” بــا ديــد مــدرن “تــرى منــّزه

  آنکـهبـه ويـژه بـود،تفـاوت در   فرهنـگ شـيعى“جهـانى  - آن”همان انـدازه بـا خـصايص 

 علمـا - را در نهايت به ضرر روح ائـتالف قـديمى بـازار نوپاوازى اين بورژ شيعىفرهنگ

  . دانست مى

، بــه ويــژه ان و اکثريّــت شــيعىبهائيــاقليّــت اقتــصادى ميــان  -وجــود شــکاف اجتمــاعى

ى  کــــه از حمايــــت جامعــــه (در اثــــر گــــسترش بعــــدى ايــــن جنــــبش، تحــــت رهبــــرى بهــــاءاهلل

افـــزون بـــر ايـــن، . ، انکـــار ناپـــذير اســـت)بـــرد ســـود مـــى بهـــائىان رتـــاجکوچـــک ولـــى فّعـــال 

، بـا فرهنـگ اکثريّـت بهائىاخالقى نوظهور - ميان جهان بينى اجتماعىتوان تضادّ  نمى

بـــا ايـــن  . کـــم اهميّـــت شـــمردهـــاى پـــيش از انقـــالب مـــشروطه شـــيعى را، حـــّداقل در دهـــه

 بـا حجـم زيـادى از  از پايگـاه اخـتالف طبقـاتىنهسـتيزا بهـائىهـاى  همه، تحليل دشـمنى

اى از بـــابى و  يکـــى ايـــن کـــه هـــدف بخـــش عمـــده. خـــوانى نـــدارد هـــاى تـــاريخى هـــم داده

 مهـــاجمينهمـــان شـــهرها و روســـتاها بـــود کـــه از  بهـــائى جمعيّـــت بـــومى ،هـــا  آزارىبهـــائى

، بهـائىين يـ، و سـپس آعالوه بر اين، جنبش بـابى. تر يا فقيرتر نبودند  خود مرّفهمسلمان 

هـايى کـه  ت داشـت، يعنـى دقيقـًا همـان گـروهوران و توليدکنندگان بازار جذابي شهبراى پي

ان کـه بهائيـکـانون تبليـغ سـّوم ايـن کـه . نـدبرد از اوضاع اقتصادى متغيّـر آن زمـان رنـج مـى

ه و بـازار  کوچـ اغلـب در ميـان مـردم عـادىکـرد آنان را تـرويج مـىاخالقى -پيام اجتماعى

ـــت بـــود کـــه  . و نـــه ُنخبگـــان سياســـى يـــا تجـــارىبـــود پاســـداران يعنـــى علمـــا، همـــين واقعيّ

   .ان اقدام کنندبهائيى اّول عليه  محافظه کارى شيعى را بر آن داشت تا در وهله



  

  

  

 بهائيان ايران

  

۳۰۳

اى  پديـدهر  قاجـاى در دوره را  آزارىبهـائى -تـوان معـضل بـابى ، مـىسواى اين تعبيـر

ايـن معـضل حـاکى از بحـران . طبقـاتىصرفًا ى کرد و نه تضاّدى  فرهنگى تلقّ -اجتماعى

ى ايـــــران اســـــت و بـــــه طيفـــــى از  در جامعـــــهعمـــــومى اعتمـــــاد تزلـــــزل تـــــر و شـــــديدتر  عظـــــيم

در برابــــــر  ايــــــران ى   جامعــــــه.دارد اشــــــاره  ايــــــن جامعــــــههــــــاى فرهنگــــــى و رفتــــــارى گفتمــــــان

ــــاقتهديــــدهاى شــــديد از در . نظــــر يــــک پارچــــه بــــود ون و بيــــرون مرزهــــايش، خواهــــان اتّف

کـــرد اينـــک  تـــصّور مـــى“ همتـــا و يگانـــه بـــى”کـــه همـــواره خـــود را “  شـــيعهى  ناجيـــهى فرقـــه”

هــاى   در برابــر تهديــد واگــذارى اراضــى بــه قــدرتموقعيــت خــود،نگــراِن از دســت دادن 

، در دريـــاى ه بازارهـــاى خـــارجىاروپـــايى و در مقابـــل سرســـپردگى دردنـــاک اقتـــصادى بـــ

ان مــــورد بهائيــــدر ايــــن برهــــه از زمــــان . زد نــــاچيزى سياســــى و جغرافيــــايى دســــت و پــــا مــــى

، نـوعى بهـائى - بنـابراين احـساسات ضـّد بـابى. رفتنـد  بـشمار مـىحّساسى از نـاهمگونى

 به نظـر از لحاظ اجتماعى دلگرم کننده و از نظر عقيدتى مشروع  بود کهونت سنّتىخش

کارســـاز  بـــومى “ديگـــرى” جمعـــى در برابـــر “ىخـــود” حـــّس بـــرانگيختن بـــراى مـــد و آ مـــى

تــر و    ترســناکهــاى غربــى  يعنــى قــدرت بيگانــه“ديگــرى”آن هــم در زمــانى کــه   شــد، مــى

دوگــــانگى آخــــرت . دشــــمن شــــمردبتــــوان آنــــان را نمــــود کــــه  تــــر از آن مــــى دســــت نيــــافتنى

 از همــــين جــــا بهــــائى - بــــابى“ى هفرقــــه ضــــالّ ” شــــيعه و “ى ى ناجيــــه فرقــــه” شــــناختى ميــــاِن 

 ان بــربهائيــ اعتقــاد ى دهييــنــشان دادنــد زاان بهائيــاکثريّــت شــيعه بــا کــه دشــمنى . آيــد مــى

 اصـولى، در ى هشـيع. بـود“ ايـن جهـانى”ى ايجـاد بهـشتى  و وعـدهمهـدوى ق نبّوات تحقّ 

هــاى  ثبــات هويّــت ى بــى در ميــان مجموعــهو  “خــود منحــصر بــه فــرد” حــّس انگيخــتنپــى 

ق تـاريخى ظهـور نـاجى تحّقـيعنـى  و اجتماعى موجود ، اين طرح پـسا آخرالّزمـانى دينى

در  بـــومى تجـــّدد رّد خــاّص شـــيعىت کيفيّـــ منطقـــى ايـــن ى نتيجــه. کـــرد را نفـــى مـــىشــيعه 

ى  همين اختالف حـل نـشده.  بوداش شمولى  جهانتمايالت با بهائى -بينى بابى جهان

  .هاى آتى مهيّا کرد  دهه را براى دشمنى و سوءظنّ  ها بود که زمينه بينى جهان
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  ها  نوشت پى

  

هـــاى  رســـد نخـــستين بـــار در گـــزارش ، کـــه بـــه نظـــر مـــىبهـــائى -هـــزار بـــابى رقـــم شـــهادت بيـــست  ۱

ـــى اگـــر همـــه ى قربانيـــان  اروپاييـــان از بابيـــان مطـــرح شـــده از لحـــاظ آمـــارى موّجـــه نيـــست، حتّ

هـزار  بيـست” اغلـب بـه بهائىاگر چه منابع . يريم را هم در نظر بگ۱۸۵۰ تا ۱۸۴۸بلواهاى 

حتّـى . کنند با اين همـه شـواهد کـافى بـراى تأييـد چنـين رقمـى وجـود نـدارد اشاره مى“ شهيد

، از ۱۸۵۰ى  و اوايـــل دهـــه۱۸۴۸ى بابيـــان کـــشته شـــده، بـــين  يـــک تخمـــين گـــشاده دســـتانه

لبته با توّجـه بـه ايـن کـه ا. Abdul-Baha 1891: 47نگاه کنيد به .  رود  نفر فراتر نمى۴۰۰۰

 درصـــد از آنهـــا ســـاکن ۱۵ فقـــط  و ميليـــون نفـــر بـــود۶کـــّل جمعيّـــت ايـــران در آن زمـــان حـــدود 

ى بابيان و  حتّى اگر همه. ها بودند همين رقم نيز چشمگير است هاى بزرگ و شهرستان شهر

 حــدود ان کــشته شــده تــا آخــر قــرن بيــستم را هــم در نظــر بگيــريم، حــّد اکثــر بــه رقمــى دربهائيــ

 MacEoin 1983: 235-37.براى ارزيابى اين ارقام، نگاه کنيد به .  رسيم  نفر مى۶۰۰۰

تــاريخ .  تمرکــز داردى تکــوين جنــبش بــابى هــاى موجــود بــر دوره اى از پــژوهش بخــش عمــده  ۲

 ۱۹۷۹ا  تـ۱۸۵۲ان از بهائيـهـاى بابيـان و سـپس   و بـه ويـژه آزار و اذيّـتبهـائىمتأّخر بـابى و 

جـاى خـالى يـک ارزيـابى انتقـادى از علـل و پيامـدها بـه . عمدتًا دست نخورده مانده است

، نگـاه کنيـد بـه اثـر ارزشـمند ولـى بهائىبراى يک روايت معمولى . شود شّدت احساس مى

 جلـدى فاضـل ۹ى تاريخى  حتّى مطالعه.  )۱۹۷۲ملک خسروى (قديمى ملک خسروى، 

 هــم عمــدتًا پيرامــون روايــات مبتنــى بــر آزار و اذيّــت بهــائى -بىى تــاريخ بــا مازنــدرانى دربــاره

  .زند دور مى

بــراى . Amanat 1996ه، نگــاه کنيــد بــه يى صــفو هرهــايى از آزار نقطويّــه در دو بــراى نمونــه  ۳

آزار و اذيّـــت بـــراى . Bashir 2002، و Bausani 1971تارانـــدن حروفيّـــه، نگـــاه کنيـــد بـــه 

  Aubin 1970.، نگاه کنيد به ى صفويان هاى صوفى در دوره طريقت

 Pourjavadi and، نگـاه کنيـد بـه  ها در اوايل دوران قاجـار اللّهى براى آزار و اذيّت نعمت  ۴

Wilson 1978   وAmanat 1987: 71-83 .نگـاه بـراى محّمـد علـى بهبهـانى و پـدرش ،

، نگـاه کنيـد بـه ى واليـت قـضايى مجتهـدين بـراى نظـر شـفتى دربـاره. ۱۹۸۳کنيد به دوانى 

Amanat 1990.  

  Amanat 1989: 322-71 ى بابى اوليّه، نگاه کنيد به  براى ترکيب اجتماعى جامعه  ۵
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  Amanat 1989: 211-37  و  Momen 1982براى اين محاکمه، نگاه کنيد به  ۶

بـراى زمينـه نگـاه . Browne 1918: 248-55، نگـاه کنيـد ى تبريـز بـراى گـزارش از محاکمـه  ۷

  Amanat 1989: 385-93کنيد به 

 ;Zewemer 1924; Madelung1993ِارتداد در اسالم، نگاه کنيد به حکم براى   ۸

Griffel 2000 .در فصل مربوط . ۱۹۰۱لى  ِارتداد، نگاه کنيد به عامبراى حکم شيعى

و مجازات زنان و مردان ُمرتد فطرى را بر “ فطرى ِارتداد”به اعدام، عاملى شرايط 

شود  اگر يک مرد مسلمان عاقِل بالِغ آزاِد داراى والدين مسلمان، عمدًا ُمرتد . شمارد مى

در شرايط برابر، مجازات زن مرتد عبارت از حبس، کتک و . مجازاتش مرگ است

اگر اين زن بر ِارتدادش پافشارى کند .  کند لباس خشن است تا زمانى که توبهپوشيدن

ى مردان ُمرتد مورد مناقشه است، نگاه کنيد به عاملى  قبول توبه. مجازتش مرگ است

  . ۱۹۸۱تر، نگاه کنيد  به نجفى اصفهانى   براى بحث مفّصل۴۲۴- ۵۲: ۱۹۰۱

 و منــابع مقالــه حاضــر، از جملــه Momen 1981: 247-77بــراى ايــن مــورد، نگــاه کنيــد بــه   ۹

Wilson 1984/2004: 153-56.  

و پيامــدهاى آن، نگــاه کنيــد بــه  ) ۱۸۵۲(ه در بــراى سؤقــصد بابيــان بــه جــان ناصــرالّدين شــا  ۱۰

Amanat 1997: 204-17.  

ى   رونالــد تامــُسن دربــارهريتانيــابــراى مثــال، نگــاه کنيــد بــه پاســخ ناصــرالّدين بــه وزيــر مختــار ب  ۱۱

  .Momen 1981: 292-95، مندرج در  )۱۸۸۲ -۸۳(در ) انبهائي(دستگيرى بابيان 

  .Amanat 2008: 23-54نگاه کنيد به   ۱۲

  . Momen 1981: 363-98براى مثال، نگاه کنيد به   ۱۳

نـــــون عـــــوام، و حلـــــق از وحـــــشت و هـــــراس، ج) ۱۹۷۹مـــــالميرى (شـــــرح دلخـــــراش مـــــالميرى   ۱۴

 و حومــــه آن ادامــــه داشــــت يکــــى  در يــــزد۱۹۰۳هــــايى کــــه تــــا چنــــد ســــال پــــس از  آويزکــــردن

  . در تاريخ ايران مدرن استبارز بلواهاى  ازنمونه

 سرنوشت  حضورى انقالب مشروطه ا، که در مراحل اوليّهه ازلى-از قضاى روزگار، بابى  ۱۵

زدا بودند، به سرعت  ستيز و روحانيّت ى قاجارى سازى داشتند و حاميان اصلى يک برنامه

   .Amanat 2008: 23-54  نگاه کنيد به  . هميّت تقليل يافتند ا به اقليّتى بى
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۲۴ : ۴لوقا هيچ پيامبرى در وطن خود محترم نيست         

  

اين که : دهد  اسالم را مورد سؤال قرار مىعقايد يکى از اصول بهائىديانت 

 اءاهللبنا بر اين براى يک مسلمان اقرار به رسالت الهى به. محّمد خاتم االنبياء بود

تواند عيسى مسيح را به عنوان   درست همان طور که يهودى نمى،ناممکن است

محّمد پيامى   وتواند بپذيرد که مانى به رسميّت شناسد، يا يک مسيحى نمى مسيحا

  .کرد  مسيح را نسخ مىپيامکردند که  از خداوند دريافت مى

 اديان پيشين را بپذيرد،  تا حّدى حّقانيت تواند  مىسنّت ابراهيمى هر دينى در

در قرون وسطى، مسيحيان  .خواند  دينى را که تلويحًا آن را منسوخ مى حّقانيّتولى نه

ها را از اسپانيا بيرون راندند، و در قرن نوزدهم   مدارا نکردند و آنبا مسلمانان در اروپا

، در هنگام اسارت در  نبى، بنيانگذار دين مورمونJoseph Smith جوزف اسميت

، واقع در ايالت ايلى نوى، توسط اوباش به قتل رسيد و  Carthageجزندانى در کارت

اين دشمنى يک  رب بنا۱.پيروانش فقط در يوتاى دور افتاده و ناآباد آرام و قرار يافتند

آميز است، فر ک  بنا به تعريف ، دينى که از نظر اسالمائىبهين يمسلمان سنّتى با آ

 کافرى هيچ ،کند طور که چسترتون خاطر نشان مى همان، ولى ۲. باشدآور نبايد شگفت

توان انتظار داشت که   و مى(Chesterton 1923: 11) نداشته است نپکافرهرگز خود را 

ن به دست دهد که از باورهاى يک دين  به دين، تعريفى از ديرويکردى سکوالر

اى دارد، متعلق به اميل  يکى از تعاريفى که مقبوليّت گسترده. خاص متأثّر نباشد

نظامى از باورها و «: است، که دين را چنين تعريف کرد Emile Durkheim دورکهايم

ى کسانى  ى که همهيتارها باورها و رف،محّرمات هاى مرتبط با امور مقّدس، يعنى رفتار

 »سازد د مىح يک اجتماع اخالقى واحد متّ در قالب...هستند بند را که به آنها پاى

)62 Durkheim 1965:(.،ى اديان به   همه.هيچ دين باطلى وجود ندارد«  بنا بر اين

توان به طور منطقى انتظار   يعنى مى.)Durkheim 1965: 15( »ندحقّ بر ى خود  نوبه
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هاى  ى اسالم يا اقليّت  به همان اندازهبهائى يک ايرانى سکوالر به ديانت داشت که

احترامى   احترام، يا در واقع امر، بى ايران،“ى شناخته شدهبه رسميّت ” به اصطالح

  .کند

 نه نفرت مسلمانان معتقد از آيد آنچه در اين ميان عجيب بشمار مىبنا بر اين 

. ستيز با آن است  روحانيّت سکوالرج ايرانياندشمنى رايحتّى  بلکه ۳،بهائىآيين 

ان و دينشان بهائيى  گزاف نيست اگر بگوييم، تا همين اواخر هر گونه صحبتى در باره

پردازى   هدفاعي آلود نداشتآميز، تحقير کننده، يا حّداقل تمسخر که لحنى توهين

 محترمانه، يا حتى صرفًا شد، و هر نويسنده يا سخنورى که با لحنى خوانده مى

 در حالىو اين  ۴گرديد هم مى بودن متّ بهائىبه کرد،  ان ياد مىبهائيبينانه، از  واقع

 گراى ايران، در محکوم کردن نقض حقوق بشر  که مخالفين سکوالر رژيم اسالماست

 از آغاز بهائى ۳۰۰کشتار نزديک به  . در اين کشور، به خود ترديد راه نمى دهند

 تا کنون، خشم و نارضايتى عمومى چندانى را از جانب مدافعين ايرانى انقالب

 وقتى ايرانيان داخل و خارج ايران ۱۹۹۸ در ۵. حقوق بشر برنيانگيخته استبهائىغير

اى چند روشنفکر  هاى زنجيره دادند، قتل  داد سخن مى“مدنى”ى  در باب جامعه

در  ۶.ان انتقاد برانگيز شدبهائيه زمان حمالت علي، بسيار بيشتر از تجديد هممسلمان

 اين سکوت را  بود که۲۰۰۳ل ى صلح نوب ى جايزه ، برندهشيرين عبادىاين ميان 

ى مطالعات ايرانى، در  شکست و در سخنرانى خود در پنجمين کنفرانس دو ساالنه

... ان ايرانبهائير عقايد، افرادى نظير حقوق پيروان ديگ«:  چنين گفت۲۰۰۴سال 

  Ebadi 2004: 18(. ۷( »گيرد  قرار مىيىشود و مورد بى اعتنا ناديده گرفته مى

 از ديد خود بهائى دشوار است که به ديانت براى بسيارى از ايرانيان سکوالر

ثل يک ان مهائيبصرفًا چون  توانند بپذيرند به عبارت ديگر، نمى. ان بنگرندبهائي

از اند،   اغلب بهاى اين کار را با جان خود پرداخته وکنند ى دينى عمل مى جامعه

اگر از منظرى جهانى بنگريم، اديان جديد .  است دينيک  بهائى آيين رو اين

آماج  ها در آمريکا زمانى مورمون. چنان در حال ظهورند ستند و همنيى نادرى  پديده

ه طول  و ديگران بآيند بشمار مى ودند ولى امروز اعضاى محترم ملت آمريکانفرت ب

  .خورند ها غبطه مى تر آن عمر بيشتر و تندرستى افزون
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 که با اى از اهل حّق   شاخه (شاگردان مکتب عرفانى استاد الهى  تعداددر ايران،

 اين  آنکهدون آغاز انقالب در حال رشد بوده باز) کنار آمدهى دوازده امامى  شيعه

 (Mir-Hosseini 1997: 175-76; 185-92) باشد رشد واکنش منفى مشابهى را در پى داشته 

کنون هيچ عضو جديدى به  تا۱۹۷۸ -۷۹گرچه بايد خاطرنشان کرد که از انقالب 

  . پذيرفته نشده استن ايرابهائىى  طور رسمى به عضويت جامعه

اصلى  جريان با  شناخته شده هاى دينى ن بسيار بيشتر از اقليتابهائي  آنکهشگفت

ان و دينشان در مطالعات ايرانى موضوعى بهائي اما ۸خوانى دارند هم ايران اجتماع

 بسيار باالتر ميزان، همگونگىهاى اين  يکى از نشانه. اند  بوده“تابو مانند”

پس چرا بسيارى از ايرانيان . ها است ط با مسلمانان در ميان آنهاى مختل ازدواج

 ان سوء ّظن دارند؟بهائي به سکوالر

ى کوچکى است  ه  حوزبهائىمطالعات «گويد   مى همان طور که دنيس مکيون

تى که به اقعيّ ، و»دهند ان سابق تشکيل مىبهائيان، يا بهائيکه اکثر پژوهندگانش را 

 ۹.کند ى ايرانى کمکى نمى  در جامعهبهائىى جايگاه ديانت  بارهبحثى سنجيده در

ان سابق بهائيان يا بهائينظر از موافقت يا مخالفت ما با اين گزاره که تحقيقات  صرف

 بايد گفت ،است  و يک جانبه سوگيرانهلزومًاى مسايل مربوط به اين آيين  در باره

صى  باِر عاطفى مشخّ ايشانتواند به تحليل  مىافراد سرخوردگى تعهد، دلسردى و 

 امکان يا در واقع لزوم به مدرن ما، که بسيارى نفساى پس  به ويژه در زمانه،بدهد

  ۱۰. کنند تالش براى دستيابى به عينيّت را رد مى

بررسى ، بلکه  نيستانبهائيبه رسمى دولتى هاى   رويکردموضوع اين فصل

البته اين امر بدين معنى نيست که . هاى اجتماعى به آنان است رويکردکيفيت 

 در ؛ها را آزار داد بهائىها و  ه بابىناصرالّدين شا : اهميّتى ندارددولتىهاى  رويکرد

 در ايران، از جمله مدارس معروف پسرانه و بهائى تمام مدارس دوران رضا شاه

گنبد  هى محّمد رضا شا  در دوره؛ تعطيل شد،نهرات تربيت در ى دخترانه

 و حکومت به دفعات در تخريب شد) هرانت در بهائىمرکز اجتماعات (س القد حظيرة

ستيزانه سکوت اختيار  بهائىهاى اقتصادى  ترين تبليغات و بايکوت ر شرورانهبراب

 يک نفر به علت بهائى، تقريبًا از هر هزار در دوران جمهورى اسالمى ۱۱.دنمو
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از . اش اعدام شده، نسبتى که از هر گروه دينى ديگرى بيشتر است هاى دينى باور

در اين جا جز به ۱۲،اند هاى حکومتى پرداخته  به رويکرد ديگر مطالعاتآنجا که

  .کنيم ها اشاره نمى اختصار به آن

اّولى . ر سه طرح کلّى داردى سکوال  ستيزانهبهائىهاى  رسد که استدالل به نظر مى

بر اين اساس، . اند عامل تفرقه) ها و ديگر اديان و فرقه(ان بهائيکند که  تأکيد مى

ان به ضرر منافع بهائيکنند که قواى خارجى از  بسيارى پا را فراتر گذاشته و ادّعا مى

هاى  در حلقه انبهائيکنند  و سر انجام اين که تأکيد مى. اند ملّى ايران استفاده کرده

اند، که در اين جا فرض بر اين است  درونى قدرت بيش از حّد حضور و نفوذ داشته

از نفوذ سياسى خويش براى پيشبرد منافع د نى که در مناصب کليدى بودنابهائيکه 

 ستيزى بهائىى   در صدد توضيح پديده آنکهپيش از. کردند ى خود استفاده مى جامعه

   .ها خواهيم پرداخت يم، به ترتيب به اين استدالليسکوالر برآ
  

   ستيزانهبهائىهاى  استدالل
  

  ت در ملّ ايجاد تفرقه

ا و ه روند که، شيخى اى به شمار مى ى پديده ان جلوهبهائيدر اين طرز استدالل، 

يکى از مروجيّن بسيار با نفوذ اين ديدگاه، موّرخ . گيرد ا را نيز در بر مىه عيلىااسم

  :  چنين نوشت۱۹۴۴ است که در سال تى ايرانى، فريدون آدمي برجسته
  

 يى باب، يک اختالف مذهبى در ايران ايجاد کرد و چه بالهاى ِبدعت
خود را در ، قايد مذهبىور در منجالب ع غوطهاى  جامعه تر از اين که مهلک

اين گونه مباحث که کمترين ارزش و قيمتى در پيشگاه دانش ندارند، ضايع و 
هاى متعّددى که در طى  تا عموم ملت ايران، به حقيقت فتنه... تباه گرداند؟

 به علوم يىقرن سيزدهم هجرى در اين کشور بر پا شد پى نبرند، و با آشنا
جديد، معتقدات مذهبى را يک بار در هم فرو نريزند، محال است اين 

   .اختالفات خطرناک از ميان برخيزد

  )۲۵۸: ۱۹۴۴ آدميت(
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 مبتنى بر گرىبهائي:  گفت که۱۹۴۰ى   در دههسياق، احمد کسروىبر همين 

 ، و شيخيگرى مبتنى بر موعود باورى، بابيگرى مبتنى بر شيخيگرىبابيگرى

بر آن استوار  آنچه خرى باطل است، تمام است، و چون اين آشيعى) مهدويّـت(

  .)۹۲-۳: ۱۹۹۶ کسروى(رود  گرديده، باطل به شمار مى

  

  هاى توطئه نظريه

ان، بهائي بيند، ى خارجيان مى ، که بيشتر وقايع را توطئهايرانى ى هى توطئ در نظريه

ت در کتاب  آدمي۱۳.چشمگيرى دارند حضور اه همراه با يهوديان و فراماسون

ها و سپس توسط  ان در ابتدا توسط روسبهائيگويد که  گفته، با اطمينان مى پيش

 اگر رنگ بهائىاصوًال دين بابى و « :گيرد شدند و نتيجه مى ها حمايت مى  ىانگليس

مًا مثل هزاران کرد مسلّ  ى آن دو را تغذيه نمى سياسى نگرفته بود و دست بيگانه ريشه

خشکد،  بالد و مى رويد و مى ى ديگر، که در گوشه و کنار ايران، هر چند يکبار مى فرقه

ها، سر و صداها، و  شد و اين آتش دشت مدفون مى فر اين پهندر زواياى تاريک و قَ 

  ).۲۵۸: ۱۹۴۴ت آدميّ ( » ].کذا[خواست  ها از آن بر نمى جنجال

  : نويسد ، هم به سهم خود، مىاحمد کسروى

  

و از درون دل، بدبختى و ... اند ان دشمن اين تودهبهائيبى گفتگوست که 

برند،  زيرا آنان که از مردم، اين همه رنج مى. خواهند گرفتارى اين توده را مى

اند آزادى براى خود به دست آورند، ناچاريست  و در اين صد سال نتوانسته

   ۱۴. باشند که به آزادى برسند  آرزوى بهم خوردن اين کشور مىکه در

  )۹۹-۱۰۰: ۱۹۹۶ کسروى(

  

کند  را انکار نمىان بهائي رنج بابيان و  ستيز، کسروىبهائىبر خالف ديگر نويسندگان 

هر « دهد، مردمى که  نسبت مى“مردم”، ولى آن را به )۵۰-۵۱: ۱۹۹۶ کسروى(

: ۱۹۹۶ کسروى  (»کنند دارى نمىند از گزند و آسيب به ايشان، خودزمان فرصت يافت

۹۹.(  
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ان نقش مهّمى ايفا کرده، بهائيهاى توطئه آميز به  تابى که در انتساب گرايشک

 در ايران ، سفير روسيهکفوراخاطرات جعلى منسوب به پرنس ديمتيرى ايوانويچ دالگ

دهد  وکف على الظاهر شرح مىاردر اين اثر جعلى، دالگ.  است۱۸۴۶ -  ۱۸۵۴در 

اين .  ايجاد کردمذهب شيعه را براى تضعيف ايران و بهائى -که چگونه ديانت بابى

 Protecols of the هاى بزرگان صهيون  مشابه پروتکلها کارکردى کتاب از بسيارى جنبه

Elders of Zion  و ) به چاپ رسيد۱۹۳۰ى  ر دههکه اّولين بار در ايران در اواخ(دارد ،

چنان گاه و بيگاه تجديد چاپ  هم۱۵،چه جعلى بودن آن به سرعت معلوم شدگر

  .گيرد د قرار مى ستيزانه مورد استنابهائىهاى  شود و در مجادله مى

درست است که از . رود ان زير سؤال مىبهائي سرانجام اين که، وطن دوستى

ى ضّد  ى مبارزه اند و رهبرانشان سابقه ان هرگز بيگانه هراس نبودهبهائيلحاظ تاريخى 

 خارجى را بايد در هاى درت با قبهائىاليستى ندارند، ولى روابط رهبران يامپر

، )اش به داورى نشست و در صورت تمايل در باره(د ى آنها دي چارچوب زمانه

  .ان بوده استبهائيى  اى که ويژگيش آزار و اذيت گسترده زمانه

هاى  ان در ايران مظنون به فعاليتبهائي  کههمان حالدر  ى ظريف اين که نکته

  هم مظنون و در معرض دستگيرى وى عراق ضّد ايرانى بودند، در کشور همسايه

ى  هاى گسترده ها، عفو  در دوران بعثى.)۷۰: ۱۹۹۳عاليخانى  (قرار داشتنداعدام 

،  که به علت جاسوسى، ماسونيگرىيىآنها« وجه شامل حال نيان به هيچزندا

  .)al-Khalil 135 :1990 (شد نمى » و خرابکارى، محکوم شده بودندگرىبهائي

  

 در رژيم شاه حضور چشمگير

رسـد،   سـتيزانه بـه گـوش مـىبهـائىآخرين استداللى کـه اغلـب در توجيـه احـساسات 

ايـن نظـر، نـه فقـط ميــان . ان در مناصـب کليـدى دوران شـاه اسـتبهائيـحـضور چـشمگير 

ى آن رژيـم  منـصبان عـالى رتبـه  رژيم شاه، بلکه حتـى در بـين صـاحب ين سکوالرنتقدم

م، در اهلل علـــــــــ ، وزيـــــــــر دربـــــــــار بـــــــــانفوذ، اســـــــــد۱۹۷۳در تابـــــــــستان .  هـــــــــم رايـــــــــج اســـــــــت

  :اش چنين نوشت هاى روزانه داشتياد
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من . بعد از ظهر به کاخ گلستان، در جشن سالروز تولّد حضرت امام عصر رفتم

ولى ... کنم، چون وقت ندارم در جلسات مذهبى دربار، معموًال شرکت نمى

ها کامًال  بهائىى  روم که خودم را از جرگه وص را مرتّب مىاين عيد به خص

ى شوؤن رخنه  هاى بى وطن در همه بهائىاين . ص و متمايز بکنممشخّ 

 هستند و مردم بهائى نصف اعضا دولت مشهور است کهمخصوصًا . اند کرده

سپهبد ايادى طبيب مخصوص شاهنشاه . از اين بابت خيلى ناراضى هستند

از اين حيث شاهنشاه خيلى صدمه .  استبهائىنه مشهور به فاهم که متأسّ 

  ۱۶.خورد مى

  )۱۶۶: ۱۹۹۵عاليخانى  (

  

 که صّحت اين ى تجربى هم وجود ندارد يک مطالعهى  حتّ  ظاهرًا آنکهعجيب

از نظر .  است“بهائى” تعريف ،يکى از مشکالت. ادّعاى رايج را بررسى کرده باشد

 والدينش مسلمان باشد مسلمان به حساب  يکى ازکه حتّى هر کسى شرع اسالم

ماند   مسلمان باقى مى، شخص.ى ارتداد مرگ است مجازات بالقّوهو  ۱۷، آيد مى

کند   فرد خودش انتخاب مىبهائىدر دين   .ى اگر تکاليف مسلمانى را ادا نکندحتّ 

ى  چه ممکن است از جامعه رگ. ت را ترک کندبهائي يا ، بماندبهائى شود، بهائىکه 

رسد بسيارى از مسلمانان   با وجود اين، به نظر مى۱۸.هم بشود) طرد(خراج ا بهائى

 تعميم  نيزانبهائيى دينى به   از عضويّت در يک جامعه رادرک اسالمى خود

ى اگر فقط يکى از  حتّ روند  به شمار مىبهائى افراد بدين معنى کهدهند،  مى

ان بهائي.  بوده باشندبهائىاى مدتى  بوده باشد، يا اگر خودشان بربهائىوالدينشان 

 بهائىى   دارند، ولى خودشان عضو جامعهبهائىبراى کسانى که پيشينه و والدين 

معادل اسالمى اصطالحى چنين  ؛برند  را به کار مى“ زادهبهائى”نيستند، اصطالح 

ان، خواه واقعى يا بهائي با توّجه به اين نکات قابل ذکر، ابتدا به حضور ۱۹.ندارد

هاى  اکنشبه تفسير واندازيم و سپس  مىى درونى رژيم شاه نگاهى  خيالى، در حلقه

  .پردازيم  مىبر انگيخته شده 

 مناصب ۱۹۷۰ و ۱۹۶۰هاى   ان در دههبهائياين امر حقيقت دارد که بعضى از 
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ر عبدالکريم کشلها، پزشک مخصوص شاه، سر ترين آن وفمعر. حّساسى داشتند

ان زيادى هم در بهائي بودند و بهائىچند تن از درجه داران ارتش هم .  بودايادى

 از لحاظ بهائىين يشگفت اين که، چون آ. کردند کار مى شرکت ملّى نفت ايران

شد و پيروانش اعضاى يک اقليّت غير مسلمان به  اقليّت دينى شناخته نمى رسمى

  .نستند مناصب مهّم را اشغال کنندتوا ان مىبهائيرفتند  شمار نمى

مال ، به احتپرست وزارت دارايى بود، فرهنگ مهر سرامير عباس هويداوقتى 

 Alphonse) .  شوديى پيش از انقالب، نتوانست وزير داراقوى برجسته ترين زرتشتى

 بهائىى  هر چند جامعه. ى وزير دفاع شدعاهلل صني  ، در حالى که اسد(87-107 :2000

طرد ادارى کرد  )انساالرانهديوو نه (ن، صنيعى را به علّت پذيرش شغلى سياسى ايرا

 بنا به  اما) محروم ساختبهائىى  يعنى او را از حقوق اداريش در داخل جامعه(

دچار ديگرانى که . دانستند  مىبهائىى مردم همچنان او را  همّ داليل پيش گفته، عا

 يا اصًال هيچ ، بودندبهائىيا قبًال ،  زاده بودندبهائى يا  بودن شدند بهائىتهمت 

ا است که ى گروه اّول امير عبّاس هويد بهترين نمونه. ارتباطى با اين دين نداشتند

 همان طور که عبّاس .)۱۹۶۵ - ۱۹۷۷(خست وزير ايران بود ن براى مدتى طوالنى

 بود ولى اين بهائىى هويدا به طور قاطع نشان داده، پدر هويدا   در زندگينامهميالنى

هويدا خودش به هيچ وجه مذهبى نبود، ولى مثل ديگر مسلمانان . دين را ترک کرد

کرد، يعنى بى اعتقادى خود را علنى  ار مىجوامع اسالمى رفت نه چندان مؤمِن 

 :Milani(رفت هم ى که حتى به حّج ي تا جا،کرد ساخت و تظاهر به مسلمانى مى نمى

2000 .(۲۰   

ى آن دوران و اّولين دبير کّل اوپک   هب، ديگر تکنوکرات عالى رتفؤاد روحانى

ه بود ولى در هنگام ورود به سياست  بزرگ شدبهائىاى  در خانواده) ۱۹۶۴-۱۹۶۱(

ى  دانست و در دوران تبعيد پس از انقالب، کتابى در باره  نمىبهائىديگر خود را 

  Milani 2005: 81-9(.۲۱( نوشت قرآن

  و پدرى شيخىبهائى، اّولين وزير مشاور در امور زنان، مادرى مهناز افخمى

 که به  وزير آموزش و پرورش،رو پارسا وزير زن در ايران، فرخکه اّولين حال آن .داشت

 ، اعدام شد۱۹۷۹سال و بالفاصله پس از انقالب در   بودن شهرت داشتبهائى
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 شايد بتوان پافشارى او را در بازگرداندن دو . نداشتبهائىى  هيچ ارتباطى با جامعه

به  فارس از داليلى دانست که وى را  به دبيرستانى در سروستانبهائىجى دختر اخرا

  ).۴۰۲  :۲۰۰۹وهمن (ت نسبت دادند بهائي

 بودن نصف کابينه بى پايه و بهائىم، مبنى بر لام عبنا بر اين، اتّهاماتى نظير اتهّ 

ان رفته چيزى جز بهائياساس است و با توّجه به ظلم و ستمى که پس از انقالب بر 

 بهائىمنفور ترين صاحب منصبى که . هايى به شّدت غير مسؤالنه نيست يىگزاف گو

که به   بود)پليس مخفى شاه( ى ساواک ، مقام عالى رتبهشد، پرويز ثابتى شمرده مى

ى ساواک به  خته شدهى شنا علّت حضور در تلويزيون ملّى در قالب مقام امنيّتى چهره

ت را ترک کرده بهائي بزرگ شده بود ولى بهائىاى  ثابتى در خانواده. رفت شمار مى

  .  نبودبهائىى   در آمد عضو فّعال جامعهساواکبود و وقتى به استخدام 

هاى درونى رژيم پر تعداد  ان در حلقهبهائيشد،  حتّى اگر چنان که ادّعا مى

شد به اين امر اعتراض کرد   فقط در صورتى مى سکوالربودند از ديدگاهى کامالً  مى

ها از ايرانيان مسلمان  ها براى احراز آن شغلتوانستيم ثابت کنيم صالحيّت آن که مى

ى شاه  هر چند در دوره. يمکمتر بوده، مدّعايى که هيچ دليل و مدرکى برايش ندار

هاى انتخاب کارگزاران رژيم، اعتماد  ارساالرى حاکم نبود، ولى يکى از معي شايسته

ان مورد بهائيها در جامعه،  آميز آنو با توجه به وضعيّت مخاطره  بودشاه به آنان

 بهائىين يى کسانى که به نوعى با آ  گفت همهحتّى شايد بتوان. اعتماد شاه بودند

 هنوز وحانىى شاه بودند و فردى مثل فؤاد ر  حلقهىترين اعضا  سالمءجز پيوند داشتند

. تاش مورد ستايش همگان اس  هاى ادارى و شخصيت فرهيخته هم به خاطر مهارت

 سؤال شد که داد و ستدهاى اقتصادىلشگر ايادى بارسد تنها استثنا سر به نظر مى

  . داشته استبرانگيزى

اش نشان  نه سازىترى با وارو توان به طور بنيادى  اين استدالل را مىپايه بودن بى

 بود، اين بدان معناست که بهائى هويدا ى هى اگر بپذيريم نيمى از کابينحتّ . داد

 شناخته شده  به رسميتهاى  چون اعضاى اقليت-نيم ديگر مسلمان بود 

پس چرا اين واقعيت به نفرت از مسلمانان . توانستند عضو کابينه شوند نمى

است ولى اين واقعيت  “عادى”ن امرى پاسخ آنست که مسلمان بود انجامد؟ نمى
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 معادل ،رود  و قابل پذيرش به شمار مى“عادى” دينى اکثريت ى محض که پيشينه

ر از دهد تنفّ  اين امر نشان مى. ى است که دين متفاوتى دارنديآنها “بيگانه سازى”

هاى درونى قدرت   در حلقهان حضور آنى هتواند به خاطر و در نتيج ان نمىبهائي

است که اين حضور را از ] از دينى متفاوت[ در واقع همين انزجار  بلکه،باشد

ى بسيار کمى به حضور  ه، عدّ در مقام مقايسه. کند لحاظ سياسى ناخوشايند مى

 رژيم  و البرز در بين ُنخبگان سياسىهاى دارالفنون التحصيالن دبيرستان  فارغچشمگير

نامتوازن  به عبارت ديگر، حضور .)Zonis 1971: 168-69(کردند  مىاض  اعترپهلوى

خوشايند است که از رتبه فقط در صورتى نا ى يک اقليّت در بين مقامات عالىاعضا

 براى مثال، در آمريکا. همان ابتدا نظر مساعدى نسبت به آن اقليّت نداشته باشيم

اند، ولى اين  متناسبى داشته حضور نا در سنا]Unitarians [پيروان کليساى يکتا باوران

 دامن نزده دينى عليه اين فرقههاى  ى سياسى بدل نشده يا به جدل امر هرگز به مسئله

 مسيح عيسى منکر الوهيّت مزبورو اين در حالى است که، اکثر پيروان کليساى . است

البته تفاوت مهّمى . ها به آن عقيده دارند ىيکثر آمريکاهستند، باورى که احتماًال ا

زيرا اّولى فاقد دين رسمى است و دّومى دين رسمى .  و ايران وجود داردميان آمريکا

 ،انديش بيانجامد ولى اگر وجود يک دين رسمى به تبعيض عليه شهروندان دگر. دارد

که ساختار فکرى منسجمى دارد از تبعيضى که   صادقى سکوالرررود ه انتظار مى

اى که ايران آن   اعالميهدفاع نکند، آن هم تر اسى جهانى حقوق بش اقض اعالميهن

   . استرا امضا کرده

 بهائى صاحب صنايعان، وجود چند بهائي عليه توزى علل کينهيکى از ديگر

                                                 
اى فرانسوى است بکار   که واژهressentimentى  توزى را در ترجمه کينه: پانوشت مترجم 

ى فرانسوى را در اشاره به منشأء اخالق بزرگى که ريشه در رياکارى و   نيچه اين واژه.ام برده

ى اخالقى فرومايگانى است که از وضعيّت   توزى خصيصه کينه. برد فرومايگى دارد به کار مى

. شمارند حقارت آميز خود در رنجند و هر چه را که نشان از توانايى داشته باشد مذموم مى

تر و ثروتمندتر باشد  اى، از هر کس که از او زيباتر، با هوش توز، در تعبير نيچه ى کينه فرومايه

گويى و دليرى بى بهره   فضيلت مهم اخالق سرورى يعنى راستولى چون از دو. نفرت دارد

 ←پنهان “ارزشى”هاى  توزى را به شکلى رياکارانه در لباس مبّدل گزاره است اين کينه
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شان ب ايى مردم موفقيّتشان را مرهون ارتباطات خو هود که عامّ بسيار ثروتمند ب

 در حالى که ۲۲.د بودنر يزدانىب و هژها، حبيب ثابت ترين آن معروف. دانستند مى

ى بسيار کمى کسب و کار   عّده،بين مذهبى، نزد همه محترم بودثابت، غير از متعّص 

ان هم در مکالمات خصوصى او را در بهائيى بسيارى از کنند و حتّ   تأييد مىيزدانى را

ولى مسلمانان زيادى بودند، و مهّم تر اين که، هستند که طرز . دانند خور سرزنش مى

تى سازگارى ندارد، و هيچ کس هم رفتار کارشان با اخالقيّات تجارى اسالمى سنّ 

   .دهد اين تاجران را به دينشان نسبت نمى

ى  تر از بقيه هان در کّل مرفّ بهائييکى از ديگر علل کينه توزى، اين تلقى بود که 

ان و بهائيشتر بهداشت توسط استنباطى که احتماًال ناشى از رعايت بي. جامعه بودند

 ى توان گفت، ظاهر اغلب آراسته ى مى حتّ ۲۳.تر بودن سطح تحصيالت آنان بودباال

  ۲۴.جاد تصويرى نخبه گرايانه از آنها نقش داشته استان ايرانى احتماًال در ايبهائي

گرچه . گران بودى ديان بنا به تلقّ بهائيکارى  ، محافظهستيزى بهائىآخرين محّرک 

هاى چپى پيوستند، ولى عدم   و ديگر سازمانزادگان به حزب توده بهائىتعدادى از 

به حفظ آنان به ميل تعبير ه درگيرى در سياست حزبى، اغلب  ببهائىى  تمايل جامعه

 انتقاد کنفدراسيون ۱۹۷۰ و ۱۹۶۰هاى  براى مثال، در دهه. شد وضع موجود مى

   ۲۵. متمرکز بر اين نکته بودانبهائي از  ايرانىدانشجويان

هاى  ت اقليّ طاليى عصر ها  بسيارى جنبه ازهرضا شا هر چند دوران سلطنت محّمد

درست . هاى منفى هم داشت ان جنبهبهائي ولى براى ،رود دينى ايران به شمار مى

شدند، ولى در  ان در شرکت نفت و در ارتش به آسانى استخدام مىبهائياست که 

ارتش اغلب مجبور به کشمکش با افسران مافوق مسلمانى بودند که از آنها به علّت 

 يک ماه در پادگان زندانى براى مثال، سرهنگ مؤمنى. آمد شان خوششان نمىدين

ان در بهائي ۲۶. مرخصى داده بودشان  مذهبىاعياد براى بهائىشد زيرا به سربازان 

ى   در دهه .گرفتند  قرار مىظنمورد سوء گاه  ها حضور داشتند ولى گاه و بى دانشگاه

                                                                                                           
و شادمانان را “ پول پرست”توانگران را  ،“بى عّفت” براى مثال، زيبارويان را .سازد مى

  . خواند مى “سر سبک”
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، به خاطر دينش از يليدانشگاه در تاريخ ] بعدى[، استاد زاده فيروز کاظم ۱۹۵۰

ى   و در دهه)Frye 2005: 100(  محروم شد]در ايران [رسى دانشگاهىدستيابى به کُ 

 جز ائىبه استادان ب حّد اقل به يک دانشگاه فشار آورد تا از انتصا ساواک۱۹۷۰

انتصاب استادان ) به گمان ساواک( زيرا ،دارى کند خود،در موارد کامًال ضرورى

          ۲۷. واکنش خصمانه دانشجويان را در پى داشتبهائى

  .پردازيم مىويکردهاى پيش گفته  ربه تحليلاکنون 

  

  ستيزى گرايى گرايى و جهان ىملّ 

  

، ناشى از ى بسيارى از ايرانيان سکوالر  ستيزانهىبهائبات ى من تعّص  به عقيده

ابتدا در . تکيه داردى ران ايگرايى ىملّ است که بر  گرايى جهانآنان از ستيز بر موضع 

 ايرانى “ىستيز  گرايىجهان” سخن خواهم گفت، سپس به بهائى “گرايى جهان”باب 

ان با بهائيى پيوند  بارهدرمتفاوتى ى نظر  خواهم پرداخت، و سر انجام بحث را با ارائه

  . ايران به پايان خواهم برد

  

  بهائى گرايى جهان

 ى وحدت بشر، برابرى همه. است گرايى  به صراحت طرفدار جهانبهائىين آي

المللى را ضرورى  يک زبان کمکى بين. کند ها و برابرى جنسى را تأييد مى نژاد

خواه و حتى هوا) کردند ان از زبان اسپرانتو حمايت مىبهائيبراى مّدتى (داند  مى

ى  حده خيلى زود به اياالت متّ بهائىن يياز آن جا که آ. حکومت جهانى است

ن در  ايرابهائىى  ى از اعضاى نسل دّوم رهبران جامعه گسترش يافت و بسيارآمريکا

 بيشتر از اسالم دنياى بهائى ديانت ،)Hollinger 2006( تحصيل کرده بودند  آمريکا

 يک دين جهان عمدتًادهد چه که اسالم  و جهان سّوم را به يکديگر پيوند مىغرب 

انگليسى را به عنوان در وقتى ان ايران بهائي عالوه بر اين، ۲۸. ده استسّومى باقى مان

زبان خارجى اصلى خود بر گزيدند که اکثر ديگر تحصيل کردگان ايرانى فرانسه 

 پس از جنگ جهانى دّوم جاى زبان انگليسىهمين امر سبب شد وقتى . آموختند مى
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  .ها موّفق تر از ديگران باشند ا غربىان در ارتباط ببهائي را در ايران گرفت هفرانسزبان 

 خود با ان مؤمن در تعامالتبهائي، کلّفافزون بر اين، در مقايسه با مسلمانان م

پاکى، نجاست يعنى نا( شايد چون مفهوم نجاست را ندارند ،ترند ها راحت غربى

نى، صفت مشترک غير مسلمان  از جمله خمي، شيعهشعايرى که به نظر اکثر مجتهدين

ان بهائي و شايد دقيقًا همين آسان گيرى اجتماعى طبيعى .)است   و سگ و خوک

پر ۲۹هاست ها و ايرانى گرايان شکاف ميان غربى ىها و ملّ  به نظر چپىرا چه آناست که 

    .انجامد مىها  توزى عليه آن  به کينهکند و مى

 و نامه  فيلميابد که نويسنده بازتاب مى“ وباش”ان در فيلم بهائيى هاى جهان ارزش

 عضو فّعال آن جامعه  آنکه دارد بىبهائىى   پيشينه،يى بهرام بيضا،کارگردانش

ى ايرانِى عرب در مقام شخصيّت اصلى و   قرار دادن يک پسر بچه نفس۳۰.باشد

اش را جنگ تشکيل  زمينه يد شده و پسل توعنوان فيلمى که طّى جنگ ايران و عراق

 که هر چند يى گرايى  قوم مغايرت دارد،ىايران گرايى قوم شجاعانه است و با ،دهد مى

 بين ۱۹۸۰ى  شد ولى در دهه حمايت نمى در دوران جنگ از طرف حکومت ايران

هاى زندگى ايرانى، که  اشو با يکى از واقعيّتبپسرکى بنام .  احيا شدايرانيان سکوالر

و زيبا ى پر اراده  نزد زنروبرو است و بات نژادىتعّص يعنى ، اند چندان به آن نپرداخته

گذارد، يعنى  ّحه مىى ايرانى ص  بودن جامعههانبفيلم بر چند ز. گيرد در گيالن پناه مى

يرانى را به تجاهل يا تغافل گرايان سکوالر ا ىاکثر ملّ متأسفانه اى که  همان پديده

در عين حال، فيلم به سودمندى عملى يک زبان مشترک همگانى . واداشته است

دهندگان  مهّمى که به نزاع ميان باشوى عرب زبان و آزار عامل زيرا ،کند اشاره مى

 زبان فارسى ا آنها در بر قرارى ارتباط بيىدهد حاصل توانا اش پايان مى گيلک

  ۳۱.است

  

   درونى ى و ديگرِى ى ايرانيراگ ىملّ 

 از همان ،کنند  از آن طرفدارى مى ايرانى، که اکثر ايرانيان سکوالرگرايىى ملّ 

 دشمنى با اعراب عمدتًا ناشى از اين ۳۲.ابتدا به شّدت بيگانه هراس بوده است

ماندگى کشورشان را به اسالم  والر عقب از ايرانيان سکواقعيّت بوده که بسيارى
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 به وءظنّ  س.به نظر آنها توسط اعراب به ايران تحميل شدهکه  ،دهند نسبت مى

هر : ترى دارد  ايران، داليل ملموسها، با توّجه به وضعيّت ژئوپلتيکى خاّص  غربى

 و بريتانيار عمل دلى به رسميّت شناخته شده بود، وظاهرًا چند حّق حاکميّت ايران 

ى  هاى مختلف درونى جامعه نمودند و از گروه مور ايران مداخله مى دائمًا در اروسيه

بنا بر اين، ملّى گرايان ايرانى، از . کردند ايران براى پيشبرد منافع خود سوء استفاده مى

ى ملّ  هاى فرا ان که پيوندبهائيا، و ه ى مثل يهوديان، فراماسونيها همان آغاز به گروه

هدف اصلى تبديل به ان، آنها را بهائيى يجهان وطن گرا. داشتند بدگمان بودند

را “ ضّد ايرانى” هاى ى که گرايشکند، نظريّه پردازان  مى حمالت نظريه پردازان توطئه

، شعار گونه ماهلل عل سدامير افرد سکوالرى چون حتّى . دهند به آنها نسبت مى

 باشند، عضو مگر ممکن است اشخاصى فراماسون باشند، انترناسيونال«: پرسد مى

 به ).۳۶۲: ۱۹۹۳عاليخانى  (»ه کشور؟ باشند، و باز هم عالقمند ببهائى باشند، سيا

: اند زدگىغربان مظهر بهائي،  “غرب زدگى”، نظريه پرداز نظر جالل آل احمد

غربزدگى که در رفتارشان هست چنان دم خروسى است و کمکى که به ظلم «

آل  (»کنند چنان واضح است که احتياجى به شرح و تفصيل ندارد حکومت فعلى مى

  ).۴۱۲: تاريخ احمد بى

کند، ولى   اقرار مى حظيرة القدس گنبدان و تخريببهائيى  او به سرکوب ديرينه

کوبد و چون  مذهب را مىهاى ما  ن حکومتچو« ى شدن نفتافزايد که پس از ملّ  مى

چون هر اقليّت تازه به اند و هم ست، ايشان جوالنى يافتهزدگى بيشتر امحتاج غرب

 »ترسم  که من به خاطر ايشان مىاند ى ديگر چنان سر از پا گم کرده دوران رسيده

هاى سد دز، در روز  گونه وقتى يک سال آب بندکند که چ سپس نقل مى .)جا همان(

هاى  از کار افتاد و در نتيجه برق برخى از شهر) تولد امام دوازدهم(پانزدهم شعبان 

 شيعيان که در چنان ، داشتند قطع شد و سنّى که جمعيّت مختلط شيعهخوزستان

  .)جا همان(ان نسبت دادند بهائيتر بودند، خرابى موتور را به  شرايطى گستاخ

کند   مىياد“ اى ه شدبهائىيهودى ”  از)۱۹۶۷ (نفرين زمينآل احمد در داستان 

ى مرغدارى به راه انداخته و در افواه شايع است که  که نزديک روستايى، مزرعه

 و نمايدها را با سرنگ باردار  ى يک روزه وارد کند و ماده گاو جوجه دخواه مى
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دار پيرى را که تمام اين ماجرا را   زمين هر چند راوى داستان.ى هلندى بکارد يونجه

اندازد، ولى خودش مرغدارى را به انگلى تشبيه  داند دست مى  مىى انگليس توطئه

 که ۳۳کند  آن تغذيه مىچسبد و از آب و خاک و کود ى مىى درخت کند که به ريشه مى

ه به قيمت زيان ى قديمى يهودى حريصى ک ى يهود ستيزانه ترکيبى است از کليشه

 .ى غرب زدگى  و انتقاد از نوآورى به عنوان نشانه،شود  پولدار مىرساندن به ديگران

او    .  در اين زمينه استMarvin Zonis ماروين زونيسانتقاد آل احمد مؤيّد تحليل 

،  هدر دوران سلطنت محّمد رضا شا ر پژوهش خود در باب نخبگان سياسى ايراند

ان ايران در معرض همان انتقاداتى بهائيها،  از بسيارى جنبه« کند که خاطر نشان مى

 .(Zonis 1971: 275) »شود ارند که اغلب عليه يهوديان در غرب مطرح مىقرار د

 يتهاى غير يهوديان به يهوديان، اغلب بين يهود رشگهاى مربوط به ن پژوهش

اّولى صرفًا . دگذار فرق مى] anti-Semitism[  ستيزىى و يهود]anti-Judaism [ستيزى

کند، در حالى که دّومى حاکى از خطرناک بودن  رت از يهوديان داللت مىبر نف

، بيشتر ]anti-Baha’ism [ت ستيزى ايرانىبهائي.  استها ى آن تشکيالت سازمان يافته

 “دروغيننى ييآ”ان نه فقط به علت پيروى از بهائي زيرا ، ستيزى استيتشبيه يهود

ى شرورى به شمار  ى بيگانهار دارند، بلکه ستون پنجم مخوف قوامورد نفرت قر

 ستيزى، از ىپيوند با يهود. کنند پارچگى فرهنگى جامعه را تهديد مى   که يکدرون مى

. دانند مى“ صهيونيسم”ان را عمومًا وابسته به بهائيرود زيرا  شباهت صرف فراتر مى

 ليي در اسرابهائىّول اين که مرکز جهانى ديانت ا. داليل اين امر مشّخص است

ّوم اين که شمار  د۳۴. اين خود تصادفى تاريخى بيش نيستکنونى قرار دارد، که

  که از قضا، بسيارى از يهوديانى را که ۳۵تبار هستند ان ايرانى يهودىبهائيزيادى از 

 سّوم اين که، .)Fischel 1934 (کيشان خود بودند نگران ساخت شاهد تغيير دين هم

، مقارن با ظهور هقدسم ىضا يهوديان به ار“باز گشت”س ى کتاب مقدّ يبنا به پيشگو

بنا بر اين، بين .  خود را مسيحاى موعود يهوديان خواندمسيحا خواهد بود و بهاءاهلل

ب عليه و يک ايرانى متحّجر، با ابراز تعّص ى وجود دارد يها ان و يهوديان پيوندبهائي

  . زند  مى“با يک تير دو نشان”ان بهائي

کامًال  ان با فراماسونرىبهائيان با يهوديان مبناى واقعى دارد، پيوند بهائياگر پيوند 
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ى  و نه محفل ملّ پذيرفتند ان را مىبهائيى ايرانى ها بى معنى است چه که نه ماسون

ولى اين واقعيّت . پيوندندبهاى ماسونى  داد به لژ ان اجازه مىبهائيان ايران به ائيبه

 ).۱۹۸۹افراسيابى  (شده استنان بهائي در اشاره به “ماسونىنو”ى  مانع از ابداع واژه

  . است درونىت مظهر ديگرِى بهائي گرايانه،  در تخيّل ملّىجان کالم اين که

  

  گ ايرانىان به مثابه حامالن فرهنبهائي

  

ان غير ايرانى به بهائي از دلبستگى خاّص بهائى ديانت گراى هر چند روح جهان

گرايى انحصارطلبانه جلوگيرى  ان ايرانى از ملّىبهائيحکومت ايران يا طرفدارى 

 بهائىن يي بابيّت و آ خاستگاه ايراناين کهکند، حقيقت آن است که با توّجه به  مى

ان بهائيدانند، و به همين علت   مى“امراهلل مهد”الحًا را اصطان ايران بهائي، است

افزون بر اين شواهد محکمى وجود دارد که حّد .  عالقه دارندايرانسراسر جهان به 

ى  ى مدنيّه اين امر در رساله. زد  پهلو مى به ملّى گرايىپرستى عبدالبهاء اقل حس ميهن

بارى، بايد دامن هّمت به کمر غيرت « :نويسد  عبدالبهاء مى.شود ديده مى او به خوبى

ها مرکز کماالت انسانى   زمينهى ه ايران، اين کشور خجسته و فرخنده، در هم...زد که

  :  کند که وى تأکيد مى و » جهان نماى جهان مدنيّت شودى هنييو  آ

 

و چون شمع روشن، در روزگاران پيشين کشور ايران به مانند قلب عالم 

خرد و دانش کشورداريش حکماى نامدار جهان  ... آفاق بودى هنوربخش هم

را خيره ساخته بود و قوانين سياسى آن نمونه و سرمشقى براى فرمانروايان چهار 

ها به جهانگيرى شهره   ملّت ايران در ميان همه ملّت*.آمد قاره گيتى بشمار مى

ايران مرکز صنعت و علوم، . ز بودو به داشتن تمدن و فرهنگ سرافرا

 ى ههاى بزرگ، و کانون فضيلت و صفات پسنديد آورى  هنر و فنى هسرچشم

 حيرت ى هدانش و هوش مردم اين کشوِر بلندپايه ماي. شد انسانى شناخته مى

                                                 
  . آن زمانى ه شناخته شدى هچهار قار *
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. ده استگرايياما اکنون بخت روشن او به تاريکى و سياهى ... جهانيان بود

 بستن د ژرف انديشى و بلند هّمتى و کمراز فورى دارامروزه بدان نيايران آنچه 

هاى  به کوشش و تالش و تربيت، و تشويق به شرافت و عّزت و ديگر هدف

  . بلندپايه است

   ۳۶) ۶-۱۱: ۱۹۸۴ عبدالبهاء (

 

  . از نفرت از ايران و ايرانيان نيستاين لحن به هيچ وجه حاکى 

فارسى صادق است که همراه با عربى زبان مقّدس ى زبان  همين امر در باره

 به اين زبان نوشته بهائىى  رود، چه که بسيارى از کتب مقّدسه ان به شمار مىبهائي

ان و بهائيزبان فارسى در بين پاسدارى از در ميان مهاجرين ايرانى، . شده است

ى   ه اشاعهو در زمانى ک) (Adelkhah 2001: 23بيشتر از مسلمانان است ) يانيهود(

 بهائىاين مهاجرين  ۳۷ با اين زبان در خارج از ايران کاهش يافتهيىزبان فارسى و آشنا

 را به آن عالقمند بهائىبرند و نودينان  دست مى جزاير دورهستند که اين زبان را به

 را جشن  نوروز ا اوگاندانبهائي آموزند يا  فارسى مىآساموان بهائيوقتى . سازند مى

ى پسرانشان را ي يا والدين آمريکا دخترانشان را طاهرهىيفريقاآگيرند، وقتى والدين  مى

فرهنگ ايرانى است توان به اين نتيجه نيز رسيد که  مى نامند، به عبارتى، بديع مى

ان را بهائيبين،  گراى ايرانى واقع ىاز ديد يک ملّ . يابد انتشار مىبه اين وسيله که 

ان خود چنين بهائي گر چه ممکن است ،توان سفيران فرهنگ ايرانى شمرد مى

 . ى نداشته باشندي تلقى

 اکثر زنان مسلمان در دورانى که. در اين جا نقش زنان بسيار قابل توّجه است

ى دين خود در بد   اشاعه ايرانى براىبهائى زنان ، خود داشتندکارشهرنشين سر در 

ى اين زنان را  حتّى اگر کسى انگيزه. گزيدند مى ُسکنى  جهان ترين نقاط هواآب و

. ها ستودنى است شجاعت و ابتکار عمل آنبايد اذعان داشت که به سخره گيرد، 

  که دهد هاى ايرانى نشان مى نيستي در بين فمالعينة قرّ ى همحبوبيّت روز افزون طاهر

 در سال ۳۸.ت به آرامى در ايران در حال افزايش استبهائي- وجه بابيّتاينآگاهى از 

  يک تقويم زنان در ايران منتشر شد که، ضمن درج تصوير طاهره، او را۲۰۰۱
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به فرمان ناصرالّدين « توصيف کرد و افزود که وى »شاعر، فيلسوف و سخنورى فاضل«

  ۳۹.»ه اعدام شدشا

  

  گيرى نتيجه

  

ان تجّسم بهائيدر اين فصل سعى کردم نشان دهم که براى بسيارى از ايرانيان، 

و انگليسى علمى، به اى  جالب است که فارسى محاوره.  هستند“يگرِى درونىد”

خودى ”ايرانيان از : کنند  را مشّخص مى“ديگرى”  و “خود” ميان ادّ ضطرز مشابهى ت

 ه معانى ضمنى آنها شبيه معانى ضمنىگويند، کلماتى ک  سخن مى“و غير خودى

رسد که بسيارى از ايرانيان  به نظر مى.  در گفتمان علمى است“ديگرى” و “خود”

 . ى برداشتى مذهبى از مليّت ايرانى هستند  هنوز دل بستهسکوالر

 بايد از لحاظ بودن اين است که شخص الاقل “حقيقى”ايرانى ى  الزمه ظاهرًا

به .  بر خود داشته باشد فقط نام شيعه آنکه حتىى باشد عشراى اثن عه شيفرهنگى

ان را صريحًا و علنًا بهائيى ايرانى  مدرنتيه...تا ساليان اخير«ى،  نجم آباد قول افسانه

از . (Najmabadi 2005: 299. n. 41) »ستى ايرانى به حساب نياورده ا  از مقولهيىجز

گز ى که هرهاى لهستانى يا ليتوانياي ىي ايرانى با فرضًا ملّى گراىي ملّى گراظاين لحا

ها يا يهوديان را به عنوان اعضاى تام و تمام ملّت خود نپذيرفتند تفاوتى  پروتستان

 اسالمى منحصر به فرد - تفکر ايرانى اما آگاهى به اين واقعيت که اين طرز.ندارد

، در John Boswell به قول جان بازِول. کاهد نيست چيزى از ناخوشايندى آن نمى

بى ادّعا تعّص مقريبًا هر ت” ى در اروپايپژوهش مستندش در باب بردبارى و ناشکيبا

شود  ّعا مىاد: خطر استيک تهديد يا يک پاسخى عقالنى به تعّصب او کند که  مى

 ولى معموًال به راحتى .کند ى را که از آن نفرت دارند، تهديد مىيکه گروه منفور، آنها

که نيست   خطر آنى اگر خطرى هم وجود داشته باشد، توان نشان داد که حتّ  مى

  .)Boswell 1980: 7 (“تعّصب مزبور را آفريده
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  ها نوشت پى

  

ى پيش نويس  ت، براى نظرات مشروحشان در بارهاز ويراستاران اين کتاب و عبّاس امان

  .ام سپاسگزارم اّوليه

داند،  همين تجّسد ويشنو مىن را ، بوداسمييهندو: کند در اديان شرقى اوضاع فرق مى  ۱

شمارى، در کنار اديان تثبيت شده رشد  ، اديان جديد پر و ويتنامو در کره، ژاپن

 .Lanczkowski 1974نگاه کنيد به  . اند کرده

ن يي غير از اسالم، آسلمان به اين حقيقت توّجه کند کهگر چه شايد بد نباشد، يک م  ۲

  .داند  را کالم الهى مى تنها دينى است که محّمد را پيامبر خدا و قرآنبهائى

  .ى توکلّى طرقى در همين کتاب مقالهنگاه کنيد به    ۳

ان بهائييک بار پس از اين که در نطقى به اختصار به اوضاع أسف بار يهوديان و   ۴

براى اين . بهائىپس از انقالب اشاره کردم، از من سؤال شد، يهودى هستم يا  ايران

هيچ ”: کنم ى گرامى را آسوده کنم، پاسخم را در اين جا تکرار مى که خيال خواننده

   .“کدام

  .۲۰۰۱افشارى  و Sanasarian 2000هاى قابل توّجه، نگاه کنيد به  براى استثنا  ۵

 شهر ايران غارت شد و يک ۱۴ در بهائىى   خانه۵۰۰ بيش از ۱۹۹۸در اواخر سال   ۶

هاى ايران  سازى شده از دانشگاه  پاکبهائىدانشگاه غير رسمى، که در آن استادان 

هاى ايران مشغول بودند تعطيل   محروم از ورود به دانشگاهبهائىبه آموزش جوانان 

  .شد و مسؤالن اين دانشگاه دستگير شدند

  .ان اشاره کرده استبهائيعبادى در ديگر مواقع هم به   ۷

هاى دينى ايران، از زمان انقالب، نگاه  ى اقليّت ى عمومى در باره براى يک مطالعه  ۸

  .Sanasarian 2000کنيد به 

۹   1990: 55-61  McEoin1991 چنين نگاه کنيد به هم   McEoin.  

مندرج در  “نيّت در علوم اجتماعىيع”  او ، در اثر مهمّ بنا به تعريف ماکس وبر  ۱۰

Weber 1949. 

  .۹۴-۶: ۲۰۰۱ براى مثال نگاه کنيد به منتظرى  ۱۱

  .افشارى در همين کتابهاى توکلّى طرقى و  نگاه کنيد به مقاله  ۱۲
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   . Chehabi 2007 نگاه کنيد   ۱۳

ى ميل وافر  براى بحث بيشتر در باره. ى ويراست دّوم کتاب است رهاين بخشى از مؤخّ   ۱۴

 Chehabi 2007هاى توطئه نگاه کنيد به  ت به نظريهآدميّ 

  ۹۵-۷ :۱۹۹۶ کسروى ؛۲۲-۶ :۱۹۶۳؛ مينوى ۱۴۸: ۱۹۴۹اقبال   ۱۵

صاحب  ”گويد، زيرا ممکن است بار نمادين حضور علم، بيشتر از چيزى باشد که مى  ۱۶

کشد  ى رجعتش را انتظار مى عشراى اثن همان امام دوازدهمى است که شيعه“ الّزمان

  .تق يافان عقيده دارند رجعت او در قالب رسالت باب تحقّ بهائي  آنکهو حال

، که مرتد را ۱۹۲، صفحه ۲جلد : ۱۹۹۶براى مثال نگاه کنيد به مکى العاملى   ۱۷

  . داند که يکى از والدينش در حين انعقاد نطفه مسلمان بوده است  مىنامسلمانى

، احتماًال در حال حرکت به سوى الگوى بهائى  ى توان گفت با گذر زمان جامعه مى  ۱۸

ايز، فارغ از التزام عملى، در حال ظهور است  متمبهائىکليسا است، و يک هويّت 

  .ولى اين موضوع را بايد به طور تجربى بررسى کرد

ايم که ايرانيان مسلمانى که به اسالم ايمان ندارند، خود را  هاى اخير ديده در سال  ۱۹

  .خوانند  مى“مسلمان زاده”

ى از پادرميانى  حتّ ان اردستان در خطر قتل عام بودند هويدابهائي وقتى ۱۹۵۵در سال   ۲۰

هاى پپسى کوال را فرستاد تا   کاميونبا مقامات خوددارى کرد و سر انجام حبيب ثابت

ت، که پدرش از ى شخصى با عبّاس امان مکاتبه. ان را از اردستان خارج کنندبهائي

  .هويدا خواسته بود کارى بکند

  . فاروق شريف بود برروى اين اثرىاسم مستعار روحان  ۲۱

  .۱۹۹۳ى خود نوشت ثابت  ، نگاه کنيد به زندگى نامهثابتحبيب ى  در باره  ۲۲

 بهائىى  هدهد محلّ  ه نشان مىک Fecharaki 1977: 89-91براى مثال نگاه کنيد   ۲۳

  .ى شهر بود  تر از بقيه“مدرن”آباد، مرتب تر و در کّل  نجف

 و تر آراستهبه ا ه  شيخى مشترکند، در کرمانى شيخى ان در اين خصيصه، با فرقهائيبه  ۲۴

  . شهرت دارند)غير شيخى( “باالسرى”به اصطالح با سليقه تر بودن از شيعيان 

  ۲۰۰۶ جوالى ۲۷شخصى، ى  ، عضو سابق کنفدراسيون، مکاتبهتورج اتابکى  ۲۵

 ۲۵۹-۶۰): بدون تاريخ(ميثمى   ۲۶

ى  مکاتبه) دانشگاه شريف فعلى(، معاون امور آموزشى دانشگاه آريا مهر فرهاد رياحى  ۲۷
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  .شخصى

 .Keddie 1995در اين خصوص نگاه کنيد   ۲۸

در عمل، نگاه کنيد هاى گاه و بيگاه، اين همسازى بينا فرهنگى  ى محدوديّت درباره  ۲۹

  .Cole 2000به 

  .Mottahedeh 1999ى او، نگاه کنيد به  در باره  ۳۰

  .Rahimieh 1996براى شرح و تفصيل بيشتر، نگاه کنيد   ۳۱

  .Bayat- Philipp 1974براى مثال ، نگاه کنيد به   ۳۲

هند  البته گياه شناسان احتماًال از اين تعريف انگل انتقاد خوا۲۶۱ و ۲۵۴ جا،همان  ۳۳

  .کرد

 را به اش ميرزا يحيى صبح ازل  را به قبرس و برادر ناتنىها بهاءاهلل اگر عثمانى  ۳۴

  . در قبرس بودبهائى فرستاده بودند حاال مرکز جهانى فلسطين

  . در همين کتابى مهرداد امانت نگاه کنيد به مقاله  ۳۵

در اينجا باز نوشته از متن اصلى . Cole: 1998: 81-91 ى اين اثر، نگاه کنيد  در باره  ۳۶

 .است

  .Fragner (n.d.)براى مستندات اين نظر، نگاه کنيد به   ۳۷

  .Milani 1992: 77-99ه براى مثال ، نگاه کنيد ب  ۳۸

  .ى اّول نوامبر هفته ،۲۰۰۱احمد خراسانى   ۳۹

  

  نامه تابک
  

  فارسى

  ۸-۹: ۵ ى يادگار مجله، ‘ما و خوانندگان’) ۱۹۴۹] (.اقبال، ع[

  .سخن: ، تهران نوماسونى–ت بهائيتاريخ جامع ): ۱۹۸۹ (.افراسيابى، ب

: ۱۹ ايران نامه. ‘ان در جمهورى اسالمىبهائينقض حقوق بشر ’): ۲۰۰۱ (.افشارى، ر

۱۶۴-۱۵۱.  

 چاپ دوم، تهران. ورقى از تاريخ سياسى ايران:  و ايراناميرکبير): ۱۹۴۴ (.، فآدميت

  .بنگاه آذر

  انتشارات نيل: تهران. نفرين زمين): ۱۹۷۶ (.آل احمد، ج
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، تهران. متن کامل و سانسور نشده: روشنفکراندر خدمت و خيانت ): بدون تاريخ (____

  .رواق

 Costa Mesa: Mazda. سرگذشت حبيب ثابت): ۱۹۹۳ (.ثابت، ح

 New :، بدون جاى چاپ۲، جلد يادداشتهاى علم): ۱۹۹۳) (ويراستار (.عاليخانى، ع

World Ltd. 

 .New World Ltd: ون جاى چاپ، بد ۳، جلديادداشتهاى علم): ۱۹۹۵ (____

ى نشر آثار امرى به لسان فارسى و   لجنه:لنگهاين. ى مدنيهّ  لهسار): ۱۹۸۴ (.عبدالبهاء

  .عربى

  مهر: ، کلنگرى، صوفيگرى ، شيعهگرىبهائي) ۱۹۹۶ (.، اکسروى

: تهران. شيروانى، ع) مترجم(، ى دمشقى معهى ل ترجمه :)۱۹۹۶ (.، امکى العاملى

  دارالفکر

اتحاديه ناشرين . اهلل حسين على منتظرى  متن کامل خاطرات آيت):۲۰۰۱ (.، حمنتظرى

  .ايران در اروپا

  .نشر صمديه: ، تهران۱، جلد از نهضت آزادى تا مجاهدين : )بدون تاريخ(ميثمى، ل 

، لوس ها يد سايهص ، در‘روحانى: اى فرهيخته در سوگ فرزانه’ :)۲۰۰۵ (.ميالنى، ع

  .۸۰-۸۱:  شرکت کتاب:آنجلس

  ۲۲- ۶۲: ۱- ۲: ۶ راهنماى کتاب ‘ شرح زندگى من’ :)۱۹۶۳ (.مينوى، م

  . نشر باران: ، استکهلمبهائىن يييکصد و شصت سال مبارزه با آ): ۲۰۱۰. (وهمن، ف
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  لى طرقىمحمد توکّ 
 

گرايى در ايران  و اسالمستيزى بهائى
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 مهمقدّ 

  

يگانه جلوه  بآيينى را بهائىش ي گذشته کى م سدهيران در ني اىاسي سىهاگفتمان

اندن ي بر نماىرخودي غى عامدانه برايىها ىامد فراموشکارين نگرش پيا. اند داده

وم مه ديران در ني اىني و فرهنگ دعهي شى هي علمى است که از بطن حوزه هاآيينى

ن جنبش ي اىبه سازي غرى نهيزم.  برآمده بودىالدينوزدهم م/ . ق.ھزدهم يسده س

ن ي پس از قصد جان ناصرالد، به بغدادبهائى و ىد رهبران بابي با تبعىرانيا-ىعيش

 که در ىخيتار شبه يىها يتدر روا ۱. فراهم آمد،.م۱۸۵۲/ . ق.ھ ۱۲۶۸ در شاه

ى  به توالىرانين جنبش اي، رهبران ايافتم اشاعه ۱۹۴۰/ش ۱۳۲۰ى  دهه

 قلمداد شدند و هدف ليي، و اسراسي، انگلى، عثمانهي روسىها کارگزاران دولت

ها، که  يتن روايج ايوتر.  شمرده شد“ى و ملّ ىنيوحدت د” آنان فروشکستن يىغا

 ىها استي در سيى دگرزداىريداد، متقارن با اوج گ ىبه جلوه مي را غربهائىان يرانيا

، و “نايگرا ىمادّ ”ان، مبارزه با يهوديان و بهائيآزار .  بودىاسي سى و کردارهاىدولت

نه ي توان نشان روند نهادىه را م هم.ش۱۳۲۰ دهه ىاسي سىر ترورهاي نظىاقدامات

 ى  که اغلب دورهدههاين . يران دانست اىاسي در فرهنگ سيىشدن دگرزدا

 ىها ىتئور” ىرش همگاني پذى شود زمانه ى شناخته مى مردمىها يى جنبششکوفا

ران ي را کارگردان امور ا“ى خارجىها دست”ها که  ىن تئوريا. ز بودي ن“توطئه

شان از ينان و دگراندي دگردى و پاکسازى دگرسازى براىگردپنداشتند در واقع ش ىم

  . ران بودي اىاسي و سىني دى زندگى گستره

 ىريگ اوج.  همزمان بودىنيآفريى و خودران با خودستاي در ايى و دگرزداىزيدگرست

 ش،۱۳۲۰ر دهه  فروکش کرده بود، د حکومت رضا شاهى ، که در دورهىزيست بهائى

 ىي ينده ساختن آىپ ن جنبش، که دريا. گرا متقارن بود ى اسالم افکندن جنبشىبا پ

غ و ين مقابله که به تبليا در.  شکل گرفتبهائى آيينران بود، درمقابله با ي دراىاسالم
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 در ى نقش بارزى اسالمىها يهها و نشر تأيد، هيران انجاميج اسالم در سراسر ايترو

مساجد،  وستنين حوزه که از بهم پيا.  داشتند“ىعيحوزه همگان ش” ىجيش تدريدايپ

 افته بود،يشد سامان  ىدر آنها برگزار م ىنيد  که مراسم ىها و منازل هيأت ا،يتکا

 national public( “ىحوزه همگان مل” برابر در را) counter public (“ىليهمگان بد”

sphere (و   ى عمومىو برخورد آرا گفتگو ى  گستره  زمان  ا آنت  که به وجود آورد

  ازىريشگيپ  ىبرا  ىغاتيتبل  مبارزات روند در. ران بوديا ديجد  تيفرهنگ و هو شيزا

ل شد که توانست به ي تبدى توانمندىروي به نىعي شى حوزه ني، ابهائى  آيينگسترش 

 ى برنامه در را  ىمات اسالمي تعل.ش .ھ۱۳۲۷ال س  درىاهلل بروجرد يت آىرهبر

 ى حوزه ت ازيحما که با و دربار  دولت. ها بگنجاند يرستانها و دب دبستان ىدرس

 ىني دىتيّ  مشروع۱۳۳۰ن دهه ي نخستىها سال و ۱۳۲۰ ى دهه عه دريش  همگان

. دشدن روبرو   ىرهبرد ىبحران  با.م۱۹۵۵/ .ش. ھ۱۳۳۴آغازه  کسب کرده بودند، در

 ى حمله  ماه رمضان  يىويرادى  ، در برنامهى فلسفىتق االسالم محمد ةدرآن سال حجّ 

  تهرانى نظامىحمالت، فرماندار  نيا  ىپ در. کرد آغاز  انبهائيه يعل  ىريگيپ

. ب کرديتخر را  سقف آنرا اشغال و ) ر تهرانان دبهائي ىمرکز ادار (القدسيرةحظ

 ىي ان، که دههريسراسر ا  دربهائى ىها ان و سازمانبهائيتهاجم هماهنگ شده به 

نگران  ان جهان رابهائيست اتفاق افتاد، افکار ي فاشىان در اروپايهوديپس از کشتار 

 و واکنش ن ملل به سازمابهائى ىالملل نياعتراض محافل ب.  کردىرانين شهروندان ايا

ه ساخت که پس  را متوجّ راني دولت ا،انبهائي ىدفاع از حقوق شهروند  درىالملل ينب

د ي جدى و اخالق مدنىاسي با عرف سىني ديى، دگرزداان در اروپايهودياز قتل عام 

ت، يّ  روحانى زانهي ستبهائى ىها ستياس  دولت ازىگردان ىرو با ۲.ناسازگار است

م ي مستقيىارويرو. دييگرا  دولت از آن پس به تعارض و تخاصم ت ويّ  روحانىهمگام

که پس از اشغال و   بودىگسست امدي پ. ش۱۳۴۱-۱۳۴۲ ىها ن دو در سالين ايب

  . س آغاز شدالقد رةيب حظيتخر

 و ىزيست بهائى ى وستهينب بهم پ از جواى برخىن نوشته به بررسيا در

  . پردازم ى م.ش.ھ۱۳۳۴ تا ۱۳۲۰ ىن سال هاي در بيىگرا اسالم
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 انبهائي ىدگرساز

  

گونه  توان به دو ىم گذشته را ميک قرن و نيان در بهائيان و ي برخورد با بابى وهيش

/ .ق. ھ۱۲۶۰ نخست که در دهه ى گونه و دورهدر . م کردي تقسىو دو دوره کلّ 

  درى درونيىها محمد باب و اهل باب و بهاء جدل ى آغاز شد، جدل با علم۱۸۴۰

 ى دگرگونى نهين زميآغاز  ىها جدل  نيا.  بودندعهيش) eschatology( ىشناس فرجام

م که  دوّ ى گونه و دوره در. عه را فراهم آوردي شدر فقه“ انتظار ”و“ زمان امام ”مفهوم

 به ى جاى درونىها يافت، جدل انسجام .م۱۹۴۰/.ق .ھ۱۳۲۰ ى دههش در يکماب

 ى را به کل ساخته  راني اىنيفرهنِگ د  برآمده از بطِن ىشيداد که ک يى ىاسيگفتمان س

ان بهائي ىغاتي تبلىها يتالش فعّ يدوره که با افزا  نيا در. استعمارگران قلمداد کرد

 ليان تشکبهائي مقابله با ىران براير ا در سراسىاري بسى اسالمىها يأتمقارن بود، ه

هم  ىج همگانين بسيدر اعه يت شيّ روحان. پرداخت چاپ و نشر آراء خود شد و به 

ساخت که  را بريى ىاسي و هم گفتمان س، انداختى را پيى گسترده  التيتشک

 ىساز بهيغر. م آورد را فراه“ىانقالب اسالم” در آستانه ىاسي کسب اقتدار سى نهيزم

ملت مسلمان ” مفهوم ىريگ  در شکلىا يين کننده نقش تعىاسيان در گفتمان سبهائي

 شکستن ى براى استعماريى  ى را نقشهنيد ن گفتمان هرگونه دگريا.  داشت“رانيا

ن و يد  هم“ملت مسلمان” را که با ىانيراني شناساند و ا“وحدت ملت مسلمان”

  . ان برنمودي و دست نشانده خارجىرخوديآرمان نبودند غ هم

 .ھ۱۲۲۵-۱۲۸۸( ىکرمان  ميکر ان، حاج محمديخيمرجع ش و  سيير  ىها يهردّ 

 ى گمان داشت که علىکرمان. ان استين تقابل با بابي نخستى گونه  ازىي ، نمونه).ق

 مرتکب ...ىيها يشان بدعترت اي و سعهيخالف ضرورت اسالم و ش«محمد باب 

 .ق. ھ۱۲۶۲ (“تير شهاب در راندن باب” ى رسالهان ي در پا،ى کرمان».شده است

 ىها يزه انگيى به شناسا،محمد باب ىعل“ بدعت”پس از برشمردن  ،)م۱۸۴۵/

 به محض ىاست اجابت او کردند و جمعي به طبع رىجمع«: روانش پرداختيپ

 از راه ى ظاهره و جمعىها  به عداوت دولتى بعض وى و اوضاعىر دولتييت تغمحبّ 

 به »ىالي به خىکس هر« ىشناس يزهن انگي در ا».ت ظلم و جور در عالم و هکذاشدّ 
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رساله   در۳». دادىن مرد باطل از حق عاطل را شهرتيامر ا«وست و ياهل باب پ
 نوشته بود پس از ن شاهي، که به خواهش ناصرالد).م ۱۸۵۹/. ق.ھ ۱۲۷۵ ( هسلطانيّ 

ح داد ي توض»ر خروج کنندي به شمش...بت حرام است بر مردميدر زمان غ«شرح آنکه 

عت گرفتند ير کردند و از مردم بيه را که خروج به شمشيّ ن جهت بابيما از هم« :که

خروج قبل از ظهور امام   حرمت او و در ها در ردّ  م و کتابيگفت  جبت و طاغوت

ان و يخروج باب  هين ردّ ي در ا۴.»ميم و به اطراف عالم منتشر کرديم نوشتالسال هيعل

حاج . ها بود  پنداشتن آن» و کافر و مضلّ ضالّ «ها با دولت اساس   آنى مقابله

اساس  ز بريم خان ني، فرزند حاج محمد کر). ق.ھ۱۲۶۳-۱۳۲۴ (ىمحمدخان کرمان

  ۵.ان پرداختياب باب و ب به ردّ ىعي شىارهاين معيهم

ز ي نىن طهراىنيحس ى شاهن نوريالعابد ينخ زيش گر،يد ى ازعلماىاريهمانند بس

 عهيبه شرح اختالف ش) .م۱۹۲۳/. ق.ھ۱۳۴۲ (“ اهل بيانارغام الشيطان فى ردّ ” در

 اظهار ىمان فياال ردّ « در  کتاب که  نيا.  پرداختىعيش  نيمواز  اساس بر  ىو باب

 با ىو.  مطالب آن رساله پرداختب به نقل و ردّ ي نوشته شده بود، به ترت»انيالب نقطة

/ .ق . ھ۱۳۰۹وفات ( اهلل ى بهاءعل نيرزاحسيدوره م  که درىا هيرو رييتغ  اشاره به

  : د آمده بود نوشتيپد) .م۱۹۲۱/. ق .ھ ۱۳۴۰وفات ( عبدالبهاء  و عباس) .م۱۸۹۲

 

 شود از حسن سلوک و مراعات ىده ميده و شنيه ديفه بابيآنچه عجالًة از طا

شان ي متبوع اى يهلن است که ملتفت شدند که مقاصد اوّ ي اىنزاکت تمام برا

د که ي رسيىر و سلوک داده کار بجاير سييلهذا تغ. خطا و غالط بوده است

 دعوت ىا را به صلح عموميق دنال افتاد که دول متفرّ يشان به خي البهاءعبدا

ن الملل خواهد شد و عکس مقصود ينکه مقارن با جنگ بيد؛ غافل از اينما

  ۶.افتيجه خواهد ينت

 

اصول دين و  ى  رسالهز دريحاجب االئمه ن  ىلياردب  اکبر مجتهدىرزا عليم
 ىها ى عوامهم بعضينيب ىم« ف از آنکه  پس از ابراز تأسّ الخطاى مسلمين کشف

 به اختصار به تکرار »شوند ى مىده بابين اسالم دست کشيناموس از د ىرت و بيغ ىب
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ها اغلب به ذکر  يهن ردّ يا.  آنها پرداختان و ردّ بهائيان و يباب“ حيقب ”ىعاهاادّ 

 ىفه بابي طايىاي حى و بى شرمىب« چون يىها  و گزارشىدرمتون باب ىاشتباهات عرب

 ىها ک مجلس جمع شده چراغ از مجلس برداشته با زنيه که زن و مرد در بهائيو 

ال ها نقش فعّ  هين ردّ ي در ا۷. پرداختى م»کنند ىگر هم آغوش شده زنا ميهمد

  ۸.ان پنداشته شدي بابى اخالق از فسادى نشانىن در جنبش بابيالع قّرة

 ى بررسىاني پاى دوره) .م۱۹۴۶/.ش. ھ۱۳۲۴وفات  (ى احمد کسروىنوشته ها

ى که گريش ديبرخالف گرا.  بودىني انتقاد دىدي جدى  و آغاز گونه، اشتراکىمبان

) . ش.ھ۱۳۲۰ (“ىاز دالقورکيني کىادداشت هاي”ها شکل گرفت و  در همان سال

 ى، و آن به روىگري بابىبه رو« بهائى باور داشت که ى کسرو۹نمونه بارز آن است،

 جز ىا هينها پاي نهاده شده و همه اىگري و مهدىگريعي شى، و آن به روىگريخيش

ن گردش ييبا آ: ميا بهتر گوي(ن خدا ييبا آ« را ىگر ى مهدى کسرو». داردىپندار نم

پندارند  ىم«ان يگرا ىح داد که مهدين باره او توضيدر ا.  دانستى م»ناسازگار) جهان

رون از ي که بيىن جهان خواهد آمد و به کارهاييرون از آي بيىرويک ني با ىکه مهد

ان يگرا ىش فرض، مهدين پي براساس ا».نست خواهد برخاستگراي ديىتوانا

ها از جهان  ىشه بديد و ريگر خواهد گردانيکبار ديجهان را به « ىپندارند که مهد ىم

شروان آنان، ي و پبهائىسران « گمان داشت که ىکسرو ۱۰».خواهد برانداخت

  ۱۱.» برندىان را به کار ميوه مّال يانند و در گفتگو همان شيشترشان همان مّال يب

الوقوع پنداشته  يب قرى که امرىان، انتظار ظهور مهدبهائيان و يدر مقابله با باب

نده ي آى زمانمندىر ظهور مهديتأخ.  دورتر ارجاع داده شدىي ندهيج به آيشد به تدر ىم

 ىن سان بجايبد. فراهم آورد را “هيت فقيوال” طرح ى فکرى هني داشت و زمىرا در پ

 دعوت ى اسالمىي يندهان به ساختن آيعي، شى نشدنىنيب يش پىا ينده آىانتظار برا

 . شدند
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 ىنياد آفري و ىفراموش کار

  

 ىان از مبانبهائيان و يه بابيها و مباحث عل ين، جدال نخستى ن دورهيپس از ا 

ش نو که در دهه ين گرايا. شد لي تبدىاسي و سى به عوامل برونىني و دىدرون

ن يا.  برنمودى استعمارىها  قدرتى  را ساختهبهائى آيين رواج گرفت، .ش۱۳۲۰

اسرار پيدايش مذهب باب و بها در ”: ىاز دالگورکيني کىها يادداشتنگرش با چاپ 
. ده بود آغاز شديرس  درتهران به نشر۱۳۲۰بار درسال  ني نخستىبرا اي که گو“ايران

 ]Kniaz Dolgorukov[ ىدالگورک ازيکن  ىروس ى هشاهزاد  نام به   که“اه ادداشتي ”نيا

  خراسانى سالنامه ىخيتار  بخش  در. ش.ھ۱۳۲۲گر در سال يد شده بود بار  جعل
پس از . شد  منتشر“ىدالقورک ازيني کىها داشتدايا ي ىاسياعترافات س ”تحت عنوان

 با ىخيرات تاريي تغى با اندک۱۳۲۳ شعبان ۱۵ن اثر در ي از اىگريپ د چاىچند

 به چاپ  در تهران»ندين، بخوانند و به هوش آي مسلمىک درس عبرت براي«هشدار 

 ىها ز به گونهينها نيش و پس از اي که پ“ىاز دالقورکيني کىها ادداشتي”. ديرس

دار شدن   در دامنهيىر بسزاي پخش شده بود، تأثى، و چاپىني ژالت،ىمختلف خط

  ۱۲. توطئه داشتىها ىتئور

جلوه   رانير روس در اي سفىها گزارش  ازىي  را ترجمه“ها ادداشتي” ،سندهينو

ران در يا در  ر روسيسف  گزارش  به  ىچندان   شباهت“ها ادداشتي”ن يا اما. داده

 Dimitri Ivanovich( ىدالگورک  چيوانوي اىتريميم، د۱۸۴۵-۱۸۵۴ ىها سال

Dolgorukov (دگر دارندى آغاز و انجامىخيع تاري وقا“ها يادداشت ” در۱۳.نداشت  .

ت ين روايبد.  شد وارد تهران۱۸۳۱ه ي در ژانوى پرنس دالقورک“ها ادداشتي”براساس 

 بخ محمد از طّال يش” در نزد ىس از ورود به تهران، دالقورکبازپرداخته شده، پ

 آموخت و با برکردن عبا و ى عرب“ىالنيم احمد گي حکى ه و از تالمذ پامنارى همدرس

و ) اهللءبها (ى نورىن عليرزا حسيهمان زمان او با م در.  پرداختىامه به جاسوسعمّ 

 ى چندىدالقورک. آشنا شد و آنها را به خدمت گرفت) صبح ازل (ى نوريىحيرزا يم

حضور    در عتباتىد کاظم رشتي در مجلس درس سى لنگرانىسيخ عيز با نام شين

اش بود دوست  يهدرس و همسا  که همىرازي محمد شىعل ديا سآنجا ب افت و دري
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 را ىرازيمحمد ش ىعل ديّ  سى پس از چندى، دالقورک“ها ادداشتي”ت يبه روا. شد

 و باب ب امام زمانيد خود را نايّ  س.م۱۸۴۴/. ق.ھ ۱۲۶۰در سال . ران کرديروانه ا

 محمد ىد علي که سىعا کرد زمانن ادّ يچن  هم“ادداشت هاي” ِى دالقورک. علم خواند

ن ي شهرت دادم که حضرت امام عصر ظهور کرده و هممن در عتبات«ران رفت يبه ا

حاضر ) ىکاظم رشت(درِس  ام عصر بوده و به حالت ناشناس سر امىرازيد شيّ س

ن  شعبا۲۸ محمد باب در ى پس از کشتن عل۱۴.» شناختندىشد و مردم او را نم ىم

 : ادعا کرد“ادداشت هاي”سنده ي، نو۱۲۶۶

  

د يده و مريد را نديد و چند نفر که سي گفتم جنجال برپا نماىنعليرزا حسيبه م

 را ن شاهيدا کرده بودند در صدد برآمدند ناصرالدين پيب دشده بودند و تعّص 

ک صد نفر ي، لذا ن شاه انداخته شدي به طرف ناصرالدىريت. به قتل برسانند

 و چند نفر از يىحيرزا ي و مىنعليرزا حسيشتند و ماد کيرا گرفتند به زجر ز

ت کرده با هزاران زحمت همه يمحارم مرا هم گرفته و من از آن ها حما

ها  ستند، لذا آني نىنها بابي خود من شهادت دادم که اىکارکنان سفارت حتّ 

  ىنعليرزا حسيم] به [شان ساخته، من   روانهاز مرگ نجات داده به بغدادرا 

بخوان و  “ظهراهلليمن  ” را در پس پرده گذارده او رايىحيرزا يگفتم تو م

 پول دادم ىاديمبلغ ز.  بشوى طرف مکالمه شود، تو خود متولّ ىمگذار با کس

ن نفر يندچ.  نداشتىعلم و اطالع.  صورت بدهندىد بتوانند کاريکه شا

. توانستند خوب انجام دهند ى را نمى بازىول. مردم باسواد همراه او نمودم

ق يچ کدام الي بشوم و هىن بازي وارد اتوانستم علنًا ىمن که به شخصه نم

ان انداخته ين زحمت به جري را که با اىکار. د کردي چه باىنبودند ول

ن کار از دولت ي اىرا از بىادي مخارج زىوانگه. توانستم دست بردارم ىنم

  ۱۵.دادم ى گرفته بودم و خوب هم پول مهيروس

 

 داشت، بهائىش ي برنمودن کى بر استعمارى که سع“ها يادداشت”سنده ينو

ح و يه لوايخانه من منحصر به تهيک قسمت عمده سفارت« کرد که “اعتراف”
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سنده گزارش ي، نورانيولت ا دى در پىکات پي با تحر.» بودبهائىن تازه يانتظامات د

 هم به هي روانه نمودند و دولت روسعکا« به ش را از بغداديداد که رهبران آن ک

ت که عامالن ين رواي درا.» آنها ساختىت آنها پرداخت، خانه و مکان برايتقو

سنده ي داشتند، نوبهائىش ي در کىالت درونن کننده در تحوّ يي نقش تعىخارج

 خواست ى چون باسواد بود نميىحيرزا يص، ميص و بين حيا در«گزارش داد که 

بار برادر خود نرفت،  رياست برود، و چون زي به نام رىن عليرزا حسيبار م ريکامًال ز

م ن گونه موارد ما هيدرا.  ما سبب اختالف آنها شده استىک رقبايمعلوم شد تحر

ه ن مسلمانان خاّص ي به اصل موضوع که اختالف بىن خود کمکيم و ايل نبودي مىب

ن فکر همراه بود به يب ما هم که در باطن با ايد، چنان چه رقيگرد ىها باشد م ىرانيا

ک ين گزارش به تحرين اختالفات که در اي با باال گرفتن ا.»ن نظر بوده استيهم

:  نوشتىخي شبه تارىها ادداشتين ي اى سندهيگرفت، نو ىها صورت م سيانگل

ده يه رسين پاي گزاف به اىها  مرا که با پولى ن سالهيک بود کار و زحمات چندينزد«

 ىگر ى بابىم که هرکس دعوي فراهم نمودىران وسائليان ببرند، لذا ما در ايبود از م

ش يدايها اساس پ ، به کوشش روسيتن رواي بد.»ان برداشته شوديکند از م

ض را که به يشه الواح ضد و نقي بودند همى ما ساعىرقبا«:  فراهم آمدىگر بهائى

که به  يىها و به واسطه شهرت کنند] افشاء [شود انشاء  ىه ميسندگان ما تهيله نويوس

 ۱۶.»مي کن“هائىب”ل به اسم ي را تبد“ىباب”م اسم ي داده بودند البد شديىحياسم 

ز به ي را نعهي شى نه تنها باب، بها، و صبح ازل، بلکه علماىت، دالقورکين روايبد

 : خدمت گرفته بود

 

ات به ما کردند، با هرکس که ي طهران و والىکمک عمده را آخوندها

ن يغ ما همن ُمبلّ ي بهتر... کردندى قلمداد م“ىباب” داشتند او را ىمخالفت

اد با آن ها داشتند ي زىها بودند که مردم را دسته دسته کافر و اگر دشمنآخوند

 ىا يم من به وسائل محرمانههرکس را طالب بود... کردند ىشان م  خطابىباب

.  و کافر قلمداد کندىم که او را بابي کردى را با او طرف مىکه داشتم آخوند

م چون به يکرد ىش ما ىش او فرستاده از دسته خودمانيک نفر را پيآن وقت 
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 ى از کسانىکي بود که ىفقط کاف. ن عمل سهل بود که حد نداشتي اىحدّ 

 ىدم فالنيد که شني شد بگوىه و در صف نماز جماعت حاضر مکه مورد توجّ 

 ۱۷. شدندى مبهائى شده است، و اغلب از ترس و ظلم و جور ىباب

  

 برخاسته عهيه و فرهنگ شي علمىها  حوزهبطن  که ازى بومىها جنبش دساختهاين يدر ا

ن اسالم و فرهنگ يآشنا با دى ناپلمات روسيک دي ى  ساخته و پرداختهىبود، حرکت

ان علما و روشنفکران يم در اريبس  ادساخته معتقدانين يچه ا اگر. ران برنموده شديا

  زبون و ساده انگاشتن“ى دالقورکىادداشت هاي”ش فرض ي داشته است، پىرانيا

يار ، بسى شبه مترقّ ىخين نگرش تاري اى با اشاعه. ران بودي اىني دىمردم و علما

 از ىاحمد کسرو. پنداشتند ىران مي در اى هر اتفاقى را بانىخارج  ىها کسان دست

  .  برده بودى پىن ساده انگاري بود که به اىن کسانينخست

 از جانب ىادداشتي را همراه با “ىاز دالقورکيني کىت هاادداشي” که ىکسرو

ها  شتادداين يا« برد که ىافت کرده بود پياش خوانده بود در  که خود را مترجمىکس

ده داشت که يان بود، عقبهائي او که خود از منتقدان ».اند دروغ است و آن را ساخته

خواهند به  ى اگر مىکسان. ش از سودش تواند بودينش بايها ز ىن گونه دروغ سازيا«

 که يى ى اشکاالت عقالن».ستي نىراد دروغ سازيرند راه ايراد گيش باب و بهاء ايک

 :ن قرار بودي داشت بد“ادداشت هاي” بر ىکسرو

  

توانسته هم کار کن سفارت روس باشد و هر روز به آنجا  ى چگونه مىک کسي

!  کند؟ى و با کفش زرد بگردد و زندگيىان مردم با رخت مّال يو هم در مرود 

.  در همه کارها دست داشته باشديىتوانسته به تنها ى چگونه مىک کسي

ک ين بزند، ي وادارد، و سپس او را به زمى پادشاهىالسلطان را به دعو ظل

ن کارها ي؟ ازانديک دسته را از آنجا بگريل بفرستد، و يدسته را به زندان اردب

 ى شهي اندى به پستىگريل دينها دليا!  شده؟ىک تن چگونه ساخته مياز 

ى اسي کارکنان سىده بوده که برخيبدبخت شن. باشد ى نوشته مى سازنده

 يىها يرنگ پردازند و نيى به کارهاى شرقى در کشورهايى اروپاىها دولت
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) خارق العاده(اندازه رون از ي بيىروهاي پنداشته که آن کارکنان نىزند، ميانگ

ن ي حسىک دالقورکيبدبخت از .  را که خواستند توانند کردىکار دارند و هر

  . کرد شبستر درآورده

 

 و ىخي، شى، باببهائى ىخي به ارتباط تارى کسرو“ى دالقورکىادداشت هاي” در ردّ 

 ى بابىش هايح داد که کياو توض. د کردينه آنها تأکايگرا ى و وجه اشتراک مهدىعيش

 ىادداشت هاي”رات مهم ي از تأث۱۸».امدهيد نيکبار پديبه « و »شه نبودهي رىب« بهائىو 

 بهائى و ى و جنبش بابعهين مذهب شي بىخي تارىوستگي فراموش کردن پ“ىدالقورک

  . بود

ان در قبال يراني نقطه عطف احساس حقارت ا“ى دالقورکىادداشت هاي”

ک  را محرّ ى خارجىروهايها نه تنها ن ياد ساختهن يا.  بودى خارجىها قدرت

خودآگاه و  نفِس ىران فرض کرده بود، بلکه با نفي اى درونىها ىدگرگون

ساده لوح، خود فروش، و وطن فروش  ىان را اشخاصيراني ا،گر خواه و انتخاب مشروطه

 برخاسته از بطن فرهنگ ىز که جواني محمد باب، نىن اساس، عليبرا. شت پنداىم

يار اخت ىزدهم بود، به آلت بي در سده سعهي شىشتازان فکريران و پرورده پيا

ن يهم بر. ل شدي کرده بود تبدىران زندگي در اى که اندک زمانى روسىي شاهزاده

 روس، ىها يز آلت دست دولتشان نيروان اينان و پيجانش  ازل و و صبحمنوال بهاءاهلل

  .  پنداشته شدندليي، و اسراسي، انگلىعثمان

 پس ىچند.  نبودىنگار خي نا آگاه به فن تارز تنها کار افرادين نگرش توطئه آميا

 عرضه کرد که ىگريت دي، رواتيون آدمدي فر“ى دالقورکىادداشت هاي”از انتشار 

 اميرکبير  درىو. د شده بود محمّ ىد عليختن سي مأمور برانگىا يهن بشرويحسدر آن مّال 
 ىا هين بشروي منتشر شد، گزارش داد که مالحس.ش۱۳۲۳ن بار در ي که نخست،و ايران

که درمشهد ] م۱۸۲۹/.ق .ھ [۱۲۴۵ر و از سال يدل زهوش، زباندار، ويد تبو يىمّال «

ک يافته نزدي راه سيد و به عّمال انگلياست وارد گردياقامت داشت به صحنه س

ت يمورأبه انجام م« که ىسيانگل)Arthur Conolly (ىکونول ت، آرتوريقول آدم  به».شد

 از ىد با بعضي گرد وارد مشهد و ترکستان و افغانستان صفحات خراسان درىمهمّ 
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 و ى دوستد جواد و مال احمد آخوندزادهن و آخوند محمّ يحس آنجا مثل مّال ىعلما

ت او ي بودند که از مأمورى اسرار و تنها کسانشان، که محرميخت و با اي رىگانگي

ن ي مالحس.»ش گرفت و به انجام کار خود پرداختي داشتند، راه هرات پىآگاه

 را در آنجا ىگري و روحانيى در کوفه اقامت داشت و بساط مّال ىمدت« که “گريباز”

خت ي رىمد طرح دوستمح ىد عليبا س« آمده رازيفه به شي انجام وظى برا»گسترده بود

 پس از .»دندي را چىچند روز مباحثه و گفت و شنود مقدمات ظهور امام زمان از  و پس

 گردد، ىچنان که مالحظه م«: ت نوشتيّ  و صبح ازل، آدمن بهاءاهلليذکر اختالف ب

جه ي و بالنتىعل ينا حسرزيز ميها ن يس پشت گرم و روست انگليبه حما) انيباب(ان يازل

طبع ه ن جهت است که ادوارد برون بيت گرفته بودند و به همير حمايان را زبهائي

 ى را غصبىن عليرزا حسيم  صبح ازل را ثابت کرده و مقام ىني که جانشنقطةالکاف

ان رفت و آمد يل از ازى که با برخنا ادوارد بروى باره او در»...يدهازيد، دست ينما ىم

ف ادوارد برون را يتال در ميان ايرانيانيک سال  که کتاب ىانسان وقت«داشت نوشت 

 ى بزرگه خدمت چىسي انگل“افسر آزموده”ن ي فهمد اى آن وقت م... کندىمطالعه م

 “ىتان تومانسکيکاپ” که ىسي انگلى از خبرنگارىرويبه پ .»به دولت خود کرده است

)Capitain Toumansky (ز يت نيان پنداشته بود، آدمبهائي را عامل انتشار آثار ىروس

م ي دانى مى را از کسانىسين سنخ استدالل ادوارد برون انگليما هم با هم«د يگو ىم

ن ي در شرح ا.» داشته استىاسين مذهب سي در اشاعه اى رسمىت هايکه مامور

 نگرفته بود، و ىاسيس  ، اگر رنگبهائى و ىبابن ياصوًال د«: يت نوشتت، آدميروا

گر، که در ي دى کرد، مسلمًا مثل هزاران فرقه ىه نمي آن دو را تغذى شهيگانه ريدست ب

 ىايخشکد، در زوا ىبالد و م ىد و مي روىبار م کيچند  ران، هريگوشه و کنار ا

ا و جنجال ها از و صداه ها، سر ن آتشيشد و ا ىدشت مدفون م ين پهنک و َقْفِر ايتار

 او و ىخي که گزارش تارىدگاهيت دين نوشته آدميان اي در پا».خاست ىآن بر نم

ن فسادها از ي تمام ا«: ان کردين سان بي را شکل داده بود، بد“ها يادداشت”سنده ينو

ران يت ا ملّ ىباشد که از غفلت و سادگ ى مىبازان ماهر ياست پرآشوب سىشاهکارها

معه را در دست گرفته و آهنگ  و رگ خواب و نبض جاسوء استفاده نموده،

ت يشان پراکنده، امنيان اي را ميىگوش او ساز کرده، تخم نفاق وجدا  درىآور خواب
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 ىزيآم ى توطئهها ىساز تئور ينهش فرض زمين پي ا۱۹.»اند يران را بر باد دادهو آرامش ا

ران و اسالم ينان ا و ساخته و پرداخته دشم“ىاسيمذهب س” را بهائىش يبود که ک

 ىا کننده يينن نگرش اراده و انتخاب آگاهانه مردم نقش تعيدرا. کرد ىقلمداد م

  . نداشت

 ت در صحنه دين و سياستبهائيهاى  ساخته ى  شالودهىن نگرشيچن

اهلل  يت از آيى ين کتاب که با مقدمها.  ودود را فراهم ساختف انوريتال) .ش۱۳۲۶(

ن هدف يتر ت را به عمدهبهائيده بود، مبارزه با ي به چاپ رسىاشانابوالقاسم ک

از يني کىها ادداشتي” پنداشتن ىبا واقع. ل کردي تبدعهيت شي روحانى جامعه

است يده سييب زا محمد باىرزا عليم«جه گرفت که ي، انور ودود نت“ىدالقورک

، »ىدنباله نقشه قبل« ت، پس از کشته شدن باب و درين رواي بد».ها بود روس

 ىها ى رابطهخ پردازين تاري درا».کمک کردند) بهاءاهلل (ىن عليرزا حسيها به م روس«

 اما ىخي شبه تارى کرد و گزارشىگر وصل ميکديده را به ي برگزىدادهاي روىنياليخ

. ران داشتي اىاسي در مبارزات سى بخصوصيىساخت که کارآ ىم  را برىردنکرباو

، هي روسىها  دولتى به سادگ،محور  توطئهىها تيگر روايت همچون دين روايا

ن يدر ا.  باب و بهاء همدست ساختآيينافکندن  ى را در کار پسي، و انگلىعثمان

 را در خاک ىعل ينرزا حسيها م يسا خواهش انگليها در اثر فشار و  ىعثمان«، تيروا

 آشکار شد که مدال را به عباس ىا خواهش هنگاميو  خود نگاه داشتند و آن فشار

 که به برآمدن اهل باب و يى ىني و دىخي تارى نهي از زمى با چشم پوش». دادندىافند

است آن را به ي است که سىيها ت ساختهبهائي«د، ودود ادعا کرد که يبها انجام

ران يت وبهائي« آن بود که ىخ پردازين تاري اىجه اخالقي نت».ن درآورديصورت د

ج يترو« مبارزه با ى برا»رجال مجلس و دولت« قلمداد شد و » اجتماعى هکنند

 در مقدمه ىاهلل کاشان تين فراخوان، آيدر پاسخ به ا.  فرا خوانده شدند» آنى هدهند

  : اب نوشتکت

 

ات ير و انواع منهيانت، دروغ، تزويت که زنا، قمار، رباء، خبهائي به نام ىنيد

 و بهم زدن ىختن نظامات بشريهم ر اش بر جهي را که نتىو مفاسد اخالق
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ج دروغ و خرافات و نازل نمودن انواع يس و اخالق و تروي نوامىمبان

گانگان که ياست بي منظور ساهلل و به  بر اغنامىمزخرفات خنده آور به نام وح

 ىست کسيالزم ن ارخنده آور است ويگانه به وجود آمده بسياست بيبدست س

 کنند ى عوام آن را تمسخر مى حتّ  آنکههانهيفانه و سفيسخ نيدر اطراف قوان

  . دي بگوىزيچ

 

 بهائى آيينن ي و قوانىان، کمتر به مبانينيشيان، برخالف پبهائيز مخالفان ياز آن پس ن

 است ىاسي سى باب و بهاء مرامآيينن باور برخاستند که يشتر به اشاعه ايداختند و بپر

 ى مى والمذهبىنيد ىن به بين سوق مردم به اسم دياطيگانه منظور آن شي«که 

  ۲۰.»باشد

 “بهائىتاريخ و نقش سياسى رهبران ” )مستعار (ى هسندينو.  احمد آىمرتض

 ىت فقط برابهائي “ى ساختگآيين”ز گمان داشت که ين) .م۱۹۶۵/. ش.ھ ۱۳۴۴(

، رهبران ىبه گمان و.  شده استىزي رىن مملکت پين افراد اي و تفرقه بىگمراه

 و »ىد دولت عثمانييأت« سپس به »ه روسيسرسپرده دولت به« نخست بهائى و ىباب

 در ».ده بودندي گردىت جاسوسي مشغول به فعالبه نفع حکومت انگلستان«پس از آن 

کدل ي ىملت« را ن شاهيش از سلطنت ناصرالديان پيرانيوار که ا ن گزارش رمانيادامه ا

 شناخته »ى داخلىکشمکش ها«ان مسئول بهائيان و ي شمرد، بابى م»مانيو هم پ

  : رايشدند ز

 

 که ى باشند و کسانى با آنان که به ظلم راض کنندىاز آنجا که آنها که ظلم م

شان را هم يم اي توانىکسانند، ميشگاه خرد و وجدان يبدان تن در دهند در پ

عالوه برآنکه مزدور اجانب . ن استيچن م و حقًا هميدر زمره استعمارگران بدان

 را مستعمره ىارياند گروه بس ند و آلت دست جاسوسان بشمار رفتها بوده

ت يه انسانين سرماياند و بزرگ تر داده و عقل آنها را استعمار کرده ش قراريخو

 را ىرض و ناموس همگن رفتار جان و مال و عِ ياند و در پرتو ا ها گرفته را از آن

 ى چند صباحىگر براياگر استعمارگران د. اند  خود قرار دادهيىتحت فرمانروا
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وغ يها  تى مدّ شان براياند ا يف استفاده کرده ضعىاز منابع درآمد کشورها

  . اند دهروان خود افکنياستعمار را به گردن پ

 

ن يسنده بدي نو»با استعمار گران] انبهائي [  آنانى سرّ ىتماس ها«پس از اشاره به 

 خود را اجرا داشته ى همواره نقشه هاىادين ايله اياستعمارگران بوس«د که يجه رسينت

برند تا بهتر بتوانند به آمال خود  ىن ميا از ب افراد رىني د حّس ى دارند و از طرفىو م

  ۲۱.»ل گردندينا

ند ي را برآىخي تارىها يده آنکه پدى بجاىت سازيّ  و واقعىخ پردازين گونه تاريا

 ىها يزهها و انگ تاند، علّ د) ى و جهانىمحل (ى و برونىر متقابل عوامل درونيتأث

 را که پروردگار در چرخش ىب نقشين ترتيبد. پنداشت ىن کننده ميي را تعىخارج

 ىها قدرت ” نوىنگار خيعهده داشت، در تار ران بري کهن اىنگار خيام در تاريا

ين  از نخستىکي، در ىرازياهلل ناصر مکارم ش يتآ.  برعهده گرفتند“ىاستعمار

ن ي را اىده فکرين پديد، اي به چاپ رس.م۱۹۵۴/. ش.ھ۱۳۳۳ش که در يها نوشته

  : گونه شرح داد

 

 ىدا شده که حتيان پيراني از ما اىاري که در بسىبيه عجين روحيده من، ايبه عق

ست که يد نيم، بعيدان ىها م يساست انگليدن باران را از سيوزش باد و بار

افته و به يال آنها انتشار ها باشد؛ که به کمک عمّ  يساست انگليخودش از س

 از ىاستيچه س! سازند ىدار م هز لکّ ي را نىا ش اصالح طلبانهيله آن هر جنبوس

اعتماد ندارد، و  ىکس  به  ى کسىا چ طبقهيه  ما درى ن بهتر که امروز درجامعهيا

 و عدم اعتماد، روح ىنين حس بدبي است که اىهيبد. ندا نيهمه به همه بدب

ر را تفکّ  اراده و رتجه قديتو بالنّ  دمد ىافراد م را در  از اصالحاتىديأس و نومي

ملتى که اراده و تفّکر ندارد هرگز استقالل سياسى و . کند ىم  همه سلب از

  ۲۲].د در اصليتأک [ اقتصادى هم نخواهد داشت

 

ن يران عجي معاصر اىاسي سىها  که با گفتمان،ىنگار يخ در تار“بيعج”ن نگرش يا
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ران را به کل ي در اىالت داخلز و دگرزدا بود که تحوّ ي دگرستىامد روندياست پ

ن شگرد ي اىراني ان سان معماراِن يبد. کرد ى قلمداد مى خارجى ى نقشه و اراده دهييزا

ن روش يا. نديداز همگان بى ش را از گسترهي خو“وابسته”فان ي آن بودند که حرىدر پ

 ىاسيان به کار گرفته شده بود، گفتمان و سامان سبهائيان و يه بابين بار عليکه نخست

  . ل دادي گسى، و خودکامگيىستا ، خشونتى نفرت پرورىران را به سويا

  

  ى و حوزه همگان اسالمىزيست بهائى

  

 ى را براىاسي صحنه س۱۳۲۰ور سال ي از سلطنت در شهر رضا شاهىريکناره گ

 ى در دهه.  حکومت او سرکوب شده بودند گشودى  که در دورهيىروهاي نيىشکوفا

ان، بهائي مقابله با ىران براي در سراسر اىاري بسى اسالمىها ها و سازمان هيأت۱۳۲۰

 ىها  هيأت  وىاسيدر کنار احزاب س. ل شدي تشکى، و هواداران کسروانيگرايماد

، ىنيدي مبارزه با بتي، جمعىغات اسالمي همچون انجمن تبلى، تشّکالتىمحلّ 

مات ي تعلى ، جامعهني مسلمى ، جامعهان اسالمييت فداي جمع۲۳،نيه مسلميحاداتّ 

، و کنگره اني دانشجوى، انجمن اسالمىجعفرن مذهب يجت مروّ يّ ، جمعىاسالم

ن يکنار ا در.  پرداختندىغات و آموزش اسالمي تبلى به سازمانده۲۴جوانان اسالم

،  و بابل رشتىسالم همچون کانون انتشارات ايىروهاي، نى سراسرىها سازمان

ت دعوت اسالم ي جمع۲۵، مشهدىق اسالمي و کانون نشر حقاروان قرآنيانجمن پ

، و ، انجمن مبارزه با خرافات اصفهان کرمانشاهانىت برادران اسالميالن، جمعيگ

 خود ىها تيال فعّ ى  را در حوزهىا الت گستردهي تشکرازي شىغات اسالميکانون تبل

 ى ها را به حوزه هها و محلّ  ينهها، مسجدها حس ين تشّکلا. فراهم ساختند

ن يآنچه که ا. ل کردندي تبدىاسالم  ماتيتعل غات وي تبلىبرا  ىا يوستهپ همب

کرد اهداف  ىا م مجزّ ى و نمازگزارىخوان  را از جلسات روضهىماتي تعلىاه يىگردهما

ى اسي، احزاب س“بهائى ]هاى کميته [ىها جنهلُ ”ى مقابله با ها بود که براساز آن ندهيآ

 در ىق آموزش و نشر اسالميالت از طرين تشکيا.  شکل گرفته بودى مدنىها و کانون

. نده شونديآ  درىنيد ري غىها يشهان و انديبهائ  شرفتي آن بودند که مانع از پىپ



  

  

  

  بهائيان ايران

  

۳۵۱

 ى  مبارزهى اسالمىها  مساجد، منازل، و کانونىوستگيسان، با ائتالف و پ نيبد

  آيينچون ىاتيها نشر ين چالشا در.  آغاز شدى اسالمىا ينده ساختن آى براىريگيپ

 کردن ى در اسالمى نقش مهمّ نداى حق ، و دنياى اسالم،پرچم اسالم، اسالم

  . همگان داشتندى  حوزه

آغاز   بود که دربهائى ضد ىها مانن سازيتر ال از فعّ “ىغات اسالميانجمن تبل”

، در “ىغات اسالمي انجمن تبلىبان”،  پورعطاءاهلل شهاب. س شدي تأس۱۳۲۰دهه 

شهاب پور با .  بودايران باستان ىستيه فاشي نشرىميسندگان داي از نو۱۳۱۰ ى هده

قت کور يقمن چند سال از درک ح«ش، اعتراف کرد که ي خوى هنيشي به پىبازنگر

 به من هوده بودم عامل سعادتيبر بجب و کِ ن همه عُ ين حال که مغرور اي در ع...بودم

دم که ي فهم...ختي آورد و در عرض چند ساعت آن همه کبر و ناز فرو رىرو

، “قتي حقى منظره”دن ي پس از د۲۶.»ن اسالم است و بسي در دىخوشبخت

عالم  ش راه نو دري گشاآيين” به نام ىا  به نشر جزوه۱۳۲۱ين پور در فرورد شهاب

 ىغات اسالمي انجمن تبلىن اثر منتشره از سوين جزوه نخستيا.  پرداخت“قتيحق

 “ايدنه ن اسالم بيت ديانفهماندن حقّ ” و “ىدار نيت ديفهماندن اهم”آن  بود، و در

ن باور بود که ي اثبات اىانجمن در پ.  شدى معرفىغات اسالميف انجمن تبلاز اهدا

 هستند و ىا ساختگي ى کهنه و منسوخ و خرافىان موجوده امروزه جز اسالم همگياد«

 ، نعمت جالل آل احمد۲۷.»ن اسالم استي کرد دىرويد پي که باىقين حقيد

 و ى، و محمدعلى اکبر شهابى، عل)فردوسىى  نامه ر هفتهيسردب (يىجهانبانو

 “اراني”از جمله ) ىعلمگردانندگان نشر  (ى علم اکبرى و علمي و عبدالرحمحمدحسن

 شهاب پور به منظور ۲۸. بودند۱۳۲۲ در سال ىغات اسالميسرشناس انجمن تبل

رار کرد و آنها را به نگارش  با علماء برقىکي نزدىشبرد اهداف انجمن، همکاريپ

االسالم  ، هبةىا کمرهمجتهد . يق نمود، تشو“خود آموز فقه” ساده فهم، بهائىکتا

 ىغات اسالمي بودند که انجمن تبلى از جمله همکارانى، و محمود طالقانىشهرستان

رو يج ني علماء انجمن به بسى جلب همکارى برا۲۹.شان را به چاپ رسانديها نوشته

 طراز اول به ى و ورود پنج نفر از علماىم قانون اساساصل دوم متمّ « ى اجراىبرا

ِج ين بسي خواهان بود که در اىغات اسالميانجمن تبل.  پرداخت»مجلس شورا
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م را که نجات ن اصل مهيد ايينما دولت و مجلس را وادار« ...»ىبرادران اسالم«

، ىغات اسالميشبرد تبلي پى برا۳۰.»نديان و مسلمانان بسته به آن است اجرا نمايرانيا

 نور ى انتشار مجله هفتگ۳۱،“ىعرب  وىنيدارالعلوم د”س ي به تأس۱۳۲۶انجمن در 
درکنار  ۳۲. اقدام کرد“کربال ار در زوّ ى براىشگاهيآسا”جاد ي، و ا)۱۳۲۶مهر (دانش

 نسخه چاپ ۱۲۸۰۰۰ در ۱۳۲۳ تا آبان ۱۳۲۱ن ي که از فروردىماتي تعلىها جزوه

 ۱۳۲۴ن سالنامه که از سال يا. ز پرداختي نسالنامه نور دانش  انجمن به نشر۳۳شد،

ده ي بود که درآن سال به اسالم گروىانبهائي ى هنام ىفمنتشر شد اغلب شامل معرّ 

ر که در يون متن ز همچىا نامه ا ندامتها معموًال ب ى نامهفن معرّ يا. بودند

  : ده بود همراه بودي به چاپ رس۱۳۴۵/۱۹۶۶

 

 متولد ۹ شناسنامه شماره ى داراى فرزند مرحوم محمدتقىنجانب رهبر زمانيا

 و ىقت واقعي حقى  پس از تجربهآباد آباده تزاده اهل و ساکن همّ  بهائى ۱۳۱۸

 ،ه واقف بودن مرام ضالّ ىتماس با افراد روشنفکر مسلمان به بطالن و پوشال

ن اسالم ين مبيدارم و د ىن مرام اعالم ميد خود را نسبت به اينفرت و انزجار شد

 دانسته به ى جاودانآيينگانه راه درست و ي را ى عشرىعت مقدس اثنيو شر

 بن ى واقف حضرت عل.ص  ت رسالت و نبوت حضرت محمد بن عبداهلليختم

اء يان و امامان بحق و اوصيشوايان و پيازده فرزندش را راهنماي و .ع  طالبياب

  .  شناسمىغمبر اسالم ميپ

 

 بود که خود ىگري شخص دى نامه  همانند ندامت،يش نوشته شده پى نامه ن ندامتيا

   ۳۴. کردى معرف»دآبادياهل و ساکن ده ب«را 

 )۱۹۵۰/۱۹۷۰. (ش۱۳۵۰ تا ۱۳۳۰ى ها  در دهه“ىغات اسالميانجمن تبل”

 ۱۳۳۲ مرداد ۲۸ بعد از کودتاى ۳۵.ران بودي در ابهائى ضد ىها ين سازمانتر الاز فعّ 

 به وجود آمد که بنا “ مهدويّهى  حجتيّهى هيّ انجمن خير”سازمان ديگرى به نام رسمى 

پروردگان  دست  معروف شد، و بسيارى از“بهائى ضّد انجمن”اليت اصلى آن به بر فعّ 

 از پس از انقالب اسالمى.  شدندهاى با نفوذ جمهورى اسالمى از چهرهها بعدآن 
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  ۳۶. ياد شد“انجمن حجتيّه”اين سازمان با نام 

 ى آموزش اسالمى  بود که با اشاعهىگري سازمان د“ىمات اسالميجامعه تعل”

شنهاد يبا پ۱۳۲۲ل ين جامعه در اوايا.  بودبهائى آيين از گسترش ىريشگيدر صدد پ

جه ين نتي به وجود آمد و به ا“کمک شش نفر از فضال ” و واعظى اسالمىعباسعل

 بدون ىني آموزش و پرورش دى و اجتماعىنيله اصالحات ديسن ويد که بهتريرس

ن جامعه هفت آموزشگاه ي ا۱۳۲۳ان سال يدر پا. است روز استيدخالت در س

ن آموزشگاه ها در شهر ي تعداد ا۱۳۲۵در خرداد . س کرديسأ تىني علوم دى شبانه

 تعداد ۱۳۲۶ان ي در پا۳۷.دي رس۲۳۳۷ و تعداد دانش آموزان آن ها به ۲۴ به تهران

 ى  بنا به گفته۳۸.افتيش ي شعبه افزا۱۶ و مدارس روزانه به ۴۵مدارس شبانه به 

ش از يب” ىمات اسالمي تعلى ت، جامعهي سال فعال۲۵ ى در طى اسالمىعباسعل

 در کنار ۳۹.ان نهادي بن“ى و اخالقىنيمات دي توأم با تعلىسه فرهنگ مؤسّ ۱۷۰

 برپا شد که در آن ها يى جامعه در شهرها و روستاهاىها  تهران، آموزشگاهىها شعبه

  .  داشتندى آموزشىها يتان فعالبهائي

ن ين مبي در راه دىهن و فداکاري خدمت به مىبرا”، ىمات اسالمي تعلى جامعه

  درىهن عبداللّ يبه عنوان نمونه، حس.  داشتى به خبرپراکنى، توجه خاّص “اسالم

 به دهات اطراف ى گزارش داد که در سفر“ديحجج اسالم و مراجع تقل” به ىا نامه

رخ   در قهوهبهائىان شاهد آموزش يروزي غالمرضا فى آقاى، واعظ تهراناصفهان

 : اصفهان بود

  

اهلل الرحمن   بسمى مسلمان را بجاىن سال است بچه هاي چندبهائىک نفر ي

مات ي تعلىدستورات اسالم مات وي تعلى و بجاىالبهاهلل ا م، بسميالرح

 نشان ىن نونهاالن اسالمي به ا...ىگري قبله را به طرف دىت و حتّ بهائي

اند که  يز بودهن مکتب ني چند نفر دختر مسلمان در اىداده است و حت ىم

اد يت را به آنها بهائي ىمات پوشالي مخصوص تعلىها ى کتابکامًال از رو

  ! ست؟يو مسئول ک! ست؟يها چ ىن خرابيا علت اي آ.داده است ىم
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ن مفاسد و يده ما تمام ايبه عق« خاطر نشان ساخت که ىهن گزارش عبداللّ يدر ادامه ا

 مختلف است و هرگاه در راه ىها ين محل در اىنيان دي ها در اثر نبودن مربّ ىخراب

لمان يک مشت مسن يد که اي نخواهد کشىن غفلت شود طوليش از ايچاره ب

ر ييک مرتبه تغي ندارند ىني دىها به وعظ و خطابهلوح دهات که دسترس  ساده

 راه “ىنيد ديخبرنگار جرا] و [ىنده مطبوعات اسالمينما”ن ي ا»!!ت خواهند داديّ ماه

ان ي و آقاى بروجرداهلل آيتان مراجع مخصوصًا يآقا«ن مشکل را آن دانست که يحل ا

 را که ى روشنفکر و جدّ به طّال ک عدّ يرچه زودتر ر اهلل امثالهم هض کثّ يت و فحجّ 

يند مامور دهات اطراف ده برآيغات الزمه و تذکرات مفيبتوانند از عهده تبل

 بها ىن و بيد ىن افراد بيشرفت اي پ سدّ ىنيغات دي تبلى لهيها نموده که بوس شهرستان

س جامعه ر و مؤسّ ي مدى اسالمىخ عباسعليحاج ش« در ادامه، گزارشگر از »شوند

 را مأمور ىا هعدّ « خواست که » و روشنفکر هستندى جدّ ى که مردىمات اسالميتعل

ل  جامعه را تشکّ ى درسىها ى از کالساديها شعبات ز ند که در تمام شهرستانينما

باشند؛ بلکه به شتر تحت نظر داشته يداده و مخصوصًا دهات و قراء دور از دست را ب

د و ين فراهم آي در مقابل راهزناِن دى سدّ ،داريخواست خدا و کوشش مسلماناِن ب

اِن فتنه و فساد محفوظ و مصون يشواين پيسواد از چنگال ايک مشت کشاورز بي

 مژده داد که ىا يهالع در اّط ىقي صدىن نامه، مهدي انتشار اى در پ۴۰.»بمانند

ان آموزشگاه يروزيخ غالمرضا في از طرف شىرانبحمداهلل در اثر چند شب سخن«

ل و پس از يآن محل تشک  در شعبه اصفهانىمات اسالمي شبانه جامعه تعل۶شماره 

ده خود متزلزل و يه در عقي مزبور مشارالبهائى با معلم ىنيک سلسله مذاکرات دي

ره ين زنجي در ا۴۱.»مکتب خود را بهم زده و فعًال هم از آن ده خارج شده است

ان هم منبع يروزي منتشر شد، غالمرضا ف اسالمىاي دن که در روزنامهىغاتي تبلىخبرها

 در قهوه رخ ىنيمات ديس آموزشگاه تعلي تأسى و هم بان،انبهائيغات ي خبِر تبلىاصل

  . بود

همزمان . داشتز دست ي نىن متون درسي، جامعه در تدوىغات خبريدرکنار تبل

ها و   به دروس دبستانىنيمات دي افزودن تعلى براىاهلل بروجرد يتبا کوشش آ

اخالق  ،ىمات اسالميکل مدارس جامعه تعل ري، مد گلشنىرستان ها، حسنعليدب
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دوار بود يف کرد و اميبانه و روزانه آن جامعه تألس در مدارس شي تدرىرا برا گلشنى

 مربوطه ىها رستانيدبستان ها و دب ن کتاب را دريس ايز تدريوزارت فرهنگ ن«که 

  آخر حکومت دکتر مصدقى در ماه ها۴۲.» مقرر دارندىنيمات ديتحت عنوان تعل

 را ىمات اسالمي تعلى فرهنگ قصد دارد جامعه ري وز آذرىعه که دکتر مهدين شايا

ه ي علىنيج احساسات دي در بسىت کند نقش مهمّ ي را تقوبهائىل و مدارس يتعط

  ۴۳. داشتىدولت و

در .  بود۱۳۲۰ دهه بهائى ضد ىها يگر سازمان از د“ىت مذهب جعفريجمع”

ن ي و عبدالحسى خلخالىد مرتضي س،تين جمعي از طرف اىي نامه سرگشاده

امروزه «: ان دادندبهائيخبر از نفوذ روزافزون ) ۱۳۲۶بهمن (  پرچم اسالم  درىمعتضد

 اشتغال و با مذهب ى مهم و مؤثرّ ىها ها به شغل بهائىدر تمام وزارتخانه ها و ادارات 

 يى ما وارد شده رفته رفته کار را بجاى و ملّ ى مدنىنينات د خود در تمام شئوىپوشال

 ىن موضوعه کشوريح قواني صرخالف نّص   جاها برىاند که در بعض يدهرسان

له مشغول ينوسيه استخدام کرده و بدي که هم مسلک آنان باشند توصىاشخاص

شگاه يپ” از ىت مذهب جعفرين نامه جمعي در ا». باشندىغات سوء خود ميتبل

ها ها را از ادارات و وزارتخانهبهائى« شاهنشاه تقاضا کردند که “دس و مبارکمق

ن نامه ي دو ماه پس از نشر ا۴۴.»ندي از تظاهرات آنان بنماىرياخراج نموده و جلوگ

 ىان از مجلس شورابهائي “نيغات زهرآگيتبل” با ذکر “ک نفر مسلماني”سرگشاده 

ن گونه اشخاص که ممکن است يبه ا] ىا[هيبا صدور اعالم«رد که  درخواست کىمل

 گفت هرچه زودتر از  بايدنديت را مختل نمايامن  خود نظم وى يه روّ ىبا ادامه اعمال ب

ران يد که ملت مسلمان اي خواهد رسى روز خود دست بردارند؛ واّال ى  خائنانهى نقشه

ان يآقا” به ىسنده سپس روينو. »ه خواهد کرديحساب خود را با دشمنان اسالم تصف

د کوشا باشند که يان محترِم هر شهرستان بايآقا« : کرده هشدار داد که“ونيروحان

 که در جهل و ى مردم، مردمى هي در روحىن اثريتر ها کوچک بهائى نيغاِت زهرآگيتبل

 ى به مبادىک که متّ ىغاتيجاد دستگاه تبليد با ايبا. دي برند، ننماى بسر مىنادان

 و رشد اجتماع و ىف اخالقيمان افراد را در انجام وظاي بوده و اى مذهبى يهعال

 از افراد مسلمان قادر باشد ىد مردم را روشن نموده تا هر فردي راسخ نماىخواه ىترق
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ن اسالم ي و نشان دادن قدرت اسالم مشت محکم به دهان مخالفىکه با منطق قو

 ى ن دههي که در ا ى اسالمىها ا و انجمنه  هيأت از ىاري بسى هدف اصل۴۵.»بکوبد

  .  بود»ن اسالميمشت محکم به دهان مخالف«ن يدن هميل به وجود آمد کوبتحوّ  پر

 بود ىگري دى اسالمىها از سازمان“ ىن مذهب جعفريجت مروّ أيت هيجمع”

 تأيه، ى محمدتأيهله  از جم-تهران ىني دتأيه ۷۰ ى ال۶۰که از ائتالف 

 به ۱۳۲۶ در سال رعطاءي پتأيهو ، ىني انصار د هيأت، وني مرتضوتأيه، نيلمتوسّ 

 ۱۳۲۶ آذر ۲۰ که در ىن مذهب جعفريجت مروّ أي در مجمع ه۴۶.وجود آمده بود

ت و دولت  ملّ ى هيف حتمياثبات نمود که از وظا« عتمداري شرىخ مهديل شد شيتشک

 که قانون ىحي است با تصرىن و مذهب جعفريه اقدامات ضد ديام برعلي قرانيا

 داشت ىريگ  چشمىها يتالت که فعّ يّ ن جمعي ا۴۷.»ن مطلب نموده استي به اىاساس

 ى هن اسالم مخصوصًا مذهب حقّ يبجز د«:  اعالم کرد۱۳۲۶ در بهمن ىا هيّ انيدر ب

مان يد که صرف ايباش  مطمئن ديشنو ىجهان م ن و مذهب دريد از  ىاگر اسم  ىجعفر

 ىها ى و دسته بندىاسيالت سيک تشکيشه آن يست بلکه اصل و ريده نيو عق

 در ىاسيگران سي بازىن اغراض مشتيات و تأم اسکات شهوى است که براىمرموز

در مقابل « خواست که “زيبرادران عز”ه از يانين بي ا.» کندى مىگر آيين جلوهلباس 

، همچون امام جعفر صادق، فرزندان خود را »د گوناگوني و عقاىنيدي بىها يلن سيا

 »م و دانش علىرويبه ن« هستند »ىن کشور اسالمين درايه و حافظ ديکه مسلمانان آت«

ى، که در  اسالمىها يأتگر هين همچون ديجت مروّ أيت هي جمع۴۸.ز سازندمجهّ 

 هدفمند و ىا ى را برنامهشد، آموزش اسالم ىل ميران تشکي سراسر اىها همنازل و محلّ 

  .  دانستند“د گوناگونيعقا”ان و بهائيشرفت ي از پىريشگي پىنده ساز برايآ

 يى صدراىد محمد علي حاج س“ريواعظ شه ” را رشتىکانون انتشارات اسالم

 او ۴۹.ان نهادي بن“ها روان آنيمذاهب مختلفه و پ” مقابله با ى برا۱۳۲۶ در ىاشکور

 ۱۳۳۴ مهرماه  درىگزارش س کرد که بنا بري تأسز در بابلي نىا ى بعد شعبهچند

انت مقدس يف به ده مشرّ يال ىغ سودمند معزي در اثر تبل... کهبهائى نفر ۲۱تاکنون «

اند و در جزو مسلمانان به   کردهى و توبهمانياسالم شده و از گذشته اظهار ندامت و پش

نان سلمار مي ساى خود مشغول و برادروار مورد احترام و مهربانى عبادى اعمال واجبه
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ن است يا«:  نوشت حقىن افراد ندايپس از ذکر نام ا. »اند شهرستان بابل قرار گرفته

ندگان و ي که بحمداهلل در همه جا گوىن مذهبيغ و کوشش مبلّ ىنيغات ديجه تبلينت

 ت آنها به راه راست بوده وي مردم و هداىداري مشغول بىن اسالميغواعظان و ُمبلّ 

ن ي شامل حال همه مردم شده و اىاريقات بسي است که توفىت شکرگزارينها ىجا

  ۵۰.» است.ع  ىن بن عليهم از برکات وجود حس

 يىها ل تشکّ ى، و هواداران کسروانيگرايان، مادبهائي مقابله با ىز براي ندر مشهد

، کانون ى، انجمن انصار فاطمروان قرآني، انجمن پىغات اسالميچون انجمن تبل

غات در مسجد يجلسات انجمن تبل. س شدين اسالم تأسي، و مبارزىق اسالمينشر حقا

ان اسالم يين اسالم که از فداي منازل اعضاء، و مبارزحاج فرهاد، انجمن انصار در

 را ىعات اسالمي انجمن تبلىغاتي تبلى برنامه ها۵۱.ار بوديّ ز سيکردند ن ى مىرويپ

  ذاکر زادهيىخ محمود تّوالي شى به عهده داشت که با همکارىن حجازيفخرالدّ 

 ۵۲.ل کرديان تبدبهائين مراکز مبارزه با يتر ى از مهمکيمشهد را به ) ىمعروف به حلب(

 چهارده مدرسه ى را بنا نهاد که داراروان قرآنيز انجمن پي نزادهى اصغر عابدحاج عل

  ۵۳.به نام چهارده معصوم بود

ت  بود که به همّ  مشهدىالت اسالميگر تشکي از دىق اسالمياکانون نشر حق

 که ىهنگام«۱۳۲۶ ر ي در تىگزارش بر بنا. س شدي تأس صدرىعتي شرىتق محمد

ن مجاهد ي کشاند، اى مىنيد ىاه ب اسالم را به پرتگى جوان هاىغات شوم کسرويتبل

ذ مسمومات مهلکش ي در صدد برآمد که از تنفى مستحکم چون سدّ ىاسالم

ر افکار طبقه ي تنوىار برايّ  سىل جلسات سخنرانيسال را با تشک دو. دي نماىريجلوگ

رخواهان مشهد ي از خىا م امسال به کمک عدهنکه در محرّ يده تا ايجوان گذران

 از ى احسان اهلل پرتو۵۴».س نمودندي تأسىق اسالميون نشر حقا به نام کانىانجمن

. دي به اسالم گروىعتي بود که به کوشش شرىق اسالميجمله سخنرانان کانون نشر حقا

به ق ين معروف و خدمتگذاران صديغامروز از مبلّ « ى پرتو،بنابر گزارش پرچم اسالم

شان در محافل و مجالس ورد زبان هاست و ير ايباشند و ذکر خ ىع ميّ  تشى جامعه

. » است و قوچانشان معروف خاص و عام در مشهد و سبزواري اى هاىسخنران

ام   زادهبهائى من اصوالً «:  گفتى پرتو۱۳۲۸ور ي درشهرپرچم اسالم با ىا درمصاحبه
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 و معروف ىران سنگسرين حي بوده، پدر بزرگ من غالمحسبهائىو تا چهار پشت من 

پدرم هم در سنگسر .  بودن معروف سنگسرين بوده که از منحرفيبه استاد غالمحس

  ۵۵.»ات دارد و مسلمان شده استي داشت، اکنون هم در سنگسر حىاديت زيفعال

 و آموزش ىغي تبلىت هاي در فعالىنده انقالب اسالميآ از رهبران ىاريبس

ان سازمان بهائي در مقابله با ۱۳۲۰ران در دهه ي اى  که درنقاط دوره افتادهىاسالم

  از دورانىگزارش  درى بهشتىنيحس  محمداهلل آيتمثًال . افته بود شرکت داشتندي

  داشتم، درى و اجتماعىغي تبلىها يتالها فعّ  ين سالدرطول ا«:  خود نوشتىطلبگ

 و ى منتظرى و آقاىر با مرحوم مطهّ ک سال بعد از ورود به قمي ىعني ۱۳۲۶سال 

ن يرترم به دويم که برويم کردي تنظىا ز برادران حدود هجده نفر، برنامه اىا هعدّ 

ز ي نىرازي شى رباناهلل آيت ۵۶.»مين برنامه را انجام داديسال ا غ و دوي تبلىروستاها برا

  : اد کردين ي خود در آن دوره چنىها يتاز فعال

 

ن مشغول ي که به نام ديىها تيّ  اقل،ران داشتمي نجات اى که براىنشيبا ب

ف اسالم به وجود آمده ي تضعى که براىاسيس ىها يتت بودند، اقليفعال

ه، ي، بابهياز جمله صوف. بودم ىمًا در معارضه و مباحثه ميدانستم لذا با آنها دا ىم

نمودم به  ىاد بحث و گفتگو ميه زبهائيه و يه و بابيبا فرقه صوف. هيخيه و شبهائي

 ى شدند، از همان ابتداىبه بحث نمزان بودند و حاضر ي که از من گرىقسم

 منبر رازي شىها ى و قصبات و شهرستانغ پرداختم و در قريالت به تبليتحص

ان بهائي نفر از ۸۲ا ي ۷۲ غات در سروستاني در اثر تبل۱۳۲۶رفتم و در سال  ىم

  ۵۷.ر آن منعکس نمودندي و غپرچم اسالم ىمسلمان شدند که روزنامه ها

 

ى اسالم  و هوادارانش در صدد نابودى و کسروانيگرايان، مادبهائيعه که ين شايا

ل يه مشغول تحصي علمى در حوزه ها۱۳۲۰ که در دهه ىبهستند، در نگرش طّال 

 ىها ادداشتي” همچون يىها تهآنها که اغلب با نوش. سزا داشت بىريبودند تأث

ع را يّ  خارج از مدار اسالم و تشىني هرگونه باور د و شده بودندىاسي س“ىورکقدال

 ،بن نسل از طّال ين سان ايبد. پنداشتند ىف اسالم مي تضعى استعمار براى هساخت
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ن نسل يا. پنداشتند ى مىني و مقابله با ِدگرد“استعمار”مبارزه در راه اسالم را مبارزه با 

  وىو کسرو  ان، حزب تودهبهائي ى و آموزشىغاتي تبلىها يتالک شاهد فعّ يکه از نزد

 مقابله با آنها بنا ى را براىا ى گستردهماتي تعلىها هوادارانش بود، نهادها و برنامه

ها   بود، آنى احمد کسروىها وزهى، که از آمني دىگانگيل به وحدت و ي نىبرا. کرد

اسالم  فيران و تضعيه اي تجزى براى استعمارىي ع را نقشهيّ  بجز تشىمان به مذهبيا

ن نسل يب ا طّال ،شانينان و دگر اندي با دگردى اخالقى در مقابله.  پنداشتندىم

  . ران استي اکنوِن ا افکندند که معّرف حالىرا پ ىا يندهآ

 

  ىغ اسالمير و تبلنش

 

  نقش نداى حق، و دنياى اسالم،پرچم اسالم ، آيين اسالمهمچون ىاتينشر

 ى همگان اسالمى ش حوزهيداي و پىني دىها ها و انجمن يأتوند هي در پىمهمّ 

 سامان گرفت، با نقد ىات اسالميوستن نهادها و نشرين حوزه که از بهم پيا. شتنددا

 ى فرهنگىق نهادهايران از طريل اتحوّ   پرى ن که در جامعهي نوىها ى ارزشاخالق

شگاه، احزاب و روزنامه ها و تر، مدرسه، دانآنما، تيو، سيد همچون راديجد

 را ى اسالمىليافت، بدي ىاج م روىع سازنده حوزه همگان مل متنوّ ىها همجلّ 

 “رانيملت مسلمان ا”ان را يراني و ا“عهيکشور ش”ران را ي اىات اسالمينشر. ختير ىپ

 ى ر مسلمان از حوزهيان غيراني را با راندن ايى  يژه وى ن سان حوزهيقلمداد کردند و بد

 بود که در ى اسالمىن روزنامه هاي از نخستآيين اسالم. د آوردندي پدىهمگان ملّ 

 و ىرين روزنامه، که به مدي اى تقوىد محمدعليبه قول س.  منتشر شد۱۳۲۰ ى دهه

گران يغ از ديق تبليدر طر« منتشر شد، ۱۳۲۳ن ي از فروردىاني نصرت اهلل نورىريسردب

  درىرازي شىهيم فقيد عبدالکري سىري به سر دبپرچم اسالم  ۵۸.»ده استش قدم بويپ

 ىها در شماره. ى پرنفوذ بود هفتگىکرد و از روزنامه ها  آغاز به کار۱۳۲۵ن يفرورد

ان عمومًا بهائيبرخورد با . شد ىان حمله مبهائيبه  به ندرت  پرچم اسالمنينخست

د ي، سى همچون حجةاالسالم نجم آبادى کسانىها يم بود و در نوشتهرمستقيغ

ده ي دى شکارىدعل و محمىتين آي، و عبدالحسکوي، حسن نىمحمود طالقان
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ان بهائي و بهائى آيينمًا به ي مستقپرچم اسالم  به بعد۱۳۲۶ مهر ۹ اما از ۵۹.شد ىم

 : ح کردين تشري چنىادداشتي روش را در رييتغ ني ا پرچم اسالم.حمله آغاز کرد

  

ل مذاکرات ين قبي وارد اى تا مدتپرچم اسالمو انتشار روزنامه نکه از بديبا ا

 از مردم ىادي زى ه که امروزه عدّ يىايرا در دنيم زيل هم نبوديم و ماينشده بود

 باشند مذاکره در ىمنکر وجود خدا هستند و اساسًا به مبداء و معاد معتقد نم

هذا  مع.  مورد نداشتىاسي و سىساختگ است ىان که مسلکبهائياطراف 

ن يت ادب و نزاکت و احترام به قواني شود برخالف رعاىده ميرًا شنيچون اخ

 ىقين هفته به بعد به درج حقاياند از ا  هم نمودهيىها  شرارتىمملکت

د انشاءاهلل در گمراهان مؤثر يم شايدواريخوانندگان محترم را بشارت داده و ام

 . واقع شود

  

به علت مشکل مالى براى  پرچم اسالم که صورت گرفت ىقًا زمانيه دقير روّ ييغن تيا

سبب يک هفته « پرچم اسالم مقاله همان شماره سر. يک هفته تعطيل شده بود

ان ئيبهاانگر آن است که مبارزه با ي ب»گانگانياست بي س-ني مشترکىسست: يلتعط

ن سر مقاله يدرا. ج خوانندگان مسلمان بودييت علماء و تهي جلب حماى براىزيدستاو

 حجج اسالم و ناين دفعه به آقاي آخرىفقط برا«:  به علماء هشدار دادىرازي شىهيفق

دانند  ىعت مي که خود را فداکار و مجاهد شرع و شرىاظان وعّ ي اعالم و آقاىعلما

م همه دشمن شاد ي شوىنين روزنامه ديل اير از تعطم که اگر ناچايشو ىادآور مي

مان ي پشيىاعتنا ى و بى و سستىانگار ين سهلد که از اي خواهد رسىم و روزيشو ىم

اش  صى و تخّص اش پزشک ى که شغل اصلىهي نوشته، فقى  در ادامه.»د شديخواه

 حکم من به«:  پرداختىش به روزنامه نگارياق خوي بود به شرح اشتىامراض مقاربت

ر داده و ن راه پر خطر گذاردم و همانطور که بارها تذکّ يقدم در ا. ..يانت دى فهيوظ

 يىکاي امرىها يمارستاناء بي و اولىحي مسىان خدمت را از اطبّ يادآور شدم من اي

ام ي رغم تمام مشکالت قى مرا وادار کرد که علبهائى ىات اطبّ يالفعّ . ام د نمودهيتقل

اق خود يز سبب اشتيتر ن شي پىرازي شىهياگرچه فق  ۶۰.»مياس نمن خدمت مقدّ يبه ا
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 :  متفاوت بودى او اندکىت قبليغ اسالم را بازگفته بود، اما روايبه تبل

  

 را که در ىها مدت يمارستانل علم طب و آموزش در بيدرمدت تحص

غ ي آموختم خوشبختانه طرز تبلى را مى عمًال فن پزشکيىکايمارستان امريب

 به اسرار ى را مشاهده کردم و ناظر اعمال آنان بودم به خوبىحيمسن يغُمبلّ 

افتم که با تمام مشکالت و ي درىت و پشتکار آنان واقف شدم و به خوبيالفعّ 

ج مذهب منسوخه ي تروىران دارند چگونه براي اىموانع که در کشور اسالم

م که اد کرديها سوگند روزدرهمان . کنند ىکشند و کوشش م ىت رنج ميحيمس

 در راه خدمت به ، طبابت ممتد فنّ ى روحى ن فرصت عالوه بر عهدهيدر اول

  ... قه نکنمي اسالم از بذل مال و جان مضاى هانت حقّ يد

 

 “بهائى ىات اطبّ يفعال” يى به  نوشته شده بود اشاره۱۳۲۶ت که در مرداد ين روايدر ا

ار يچه بس«ش هزار خواننده ادآور شد که با شي تنها ىرازي شىهين نوشته فقيا در. نبود

له ي شده و بوسىگري و مادبهائى ىک پرتگاه ضاللت کسروي که نزدىجوانان معصوم

ن کارنامه خدمت، ي با ا.»دا کردندي نجات پى و گمراهى از بدبختىنيه دين نشريا

  ۶۱.ندي برآ پرچم اسالمىاريمان به ي انتظار داشت که خوانندگان با اىهيفق

ران شدت يان در سراسر ابهائي که آزار ىر روش محسوس، در زمانيين تغيبا ا

 ىها نامه«: نوشت) ۱۳۲۶مهر  (پرچم اسالم وارونه ىافته بود، در گزارشي ىشتريب

 شروع ىافند ىان به اشاره شوقبهائي است که ى از شهرستان ها حاکىده از بعضيرس

 اسالم پرچم ىگري در شماره د۶۲»...به شرارت و ضرب و شتم مسلمان ها نموده اند

 چاپ کرد )Sir(“ ِسر”افت لقبي را در مراسم درعکس عبدالبهاء) ۱۳۲۶بهمن (

گران ياست خانمان برانداز ديه سجين ملل شرق نتيب در ىاختالفات مذهب«: نوشت

عه ين شاي اى در پ۶۳.»!دهند ىگانگان به عبدالبهاء لقب ِسر مين مجلس بيدر ا. است

ى ن کتاب آسمانيها مبادرت به سوزاندن ا ى از شهرستانکي در يىماجراجو«که 

مزدوران « : نوشت۱۳۲۸ در اسفند » منحرفى فرقه« با عنوان ىا  در سر مقاله»نموده

يش نبردند اکنون بدست  از پى کارى و حزب سازىاسيکات سي چون با تحرگانهيب
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جاد فتنه ي اى و مسلک ساختگىن سازي معدود و محدود در نظر دارند به نام دىا عده

 ىچند« کرد که ى ابراز نگرانىرازي شىهين سرمقاله فقي در ادامه ا.»نديو فساد نما

ت از ي و شکاى بر اظهار نگرانىمبن ىاست از اطراف و اکناف کشور، تلگرافات اهال

ک است ي که نزدىف نموده به قسمر و متأسّ ان علماء اعالم را متأثّ ين، آقايفرقه منحرف

ان دادن به ي پاى برا۶۴.» که دارند باعث فتنه و فساد گردندىت عددن با قلّ يمنحرف

 دول ...ىن ساختگيد« را ائىبه آيين  خوانندگان مسلمان، پرچم اسالم“ىسست”

باعث فتنه و «د بودند يان را که درآن سال تحت فشار شدبهائي قلمداد و »ىاستعمارچ

  .  کردى معرف»فساد

 ىها ى سازمانوستگي در پى بود که نقش مهمّ ىگري دى نامه  هفتهدنياى اسالم

، که با ى اسالمى ن روزنامهيا. ت داشبهائى و سامان دادن مبارزات ضد ىاسالم

 را ى خاّص ىخيافت، نگرش تاري ى انتشار مى تقوىد محمدتقي سىري و سردبىريمد

 ى  شمارهى در سرمقاله. گرا را به همراه داشت  اسالمى جنبشىنده سازيرواج داد که آ

 ى عالى الن مدرسهيحصالت ر روزنامه که از فارغي، سردب)۱۳۲۵ مهرماه(ن ينخست

ين مقدس له ديران بوسيملت ا«: ن شرح دادي را چنىخين نگرش تاريسپهساالر بود، ا

 را ىتي خود سرتاسر گىقي مجد و عظمت بوده از تمدن حقىها دارا اسالم قرن

 چند ىاسي سىها تيالران در اثر فعّ ياما امروز که دشمنان اسالم و ا. نمود ىاب ميکام

ان ما انداخته و ما يدا کردند توانستند که سنگ تفرقه ميدر جامعه ما پ ىر نفوذيقرن اخ

 با ىري که تفاوت چشمگىخين نگرش تاريدر ا. »نديچاره و ناتوان نمايرا ب

 بود که در   برآناسالم دنياى ريداشت، سردب تر شي پىها مدار دهه يران اىخنگاريتار

ف را يالس ةيمسلمانان بق  ى هفرسود  ى هجامع  ىبيعج  رتيح و  بهت«  رضاشاهى دوره

ران محو يانت از کشور ايکردند که اصوًال آثار د ىال مي چنان خىفرا گرفته بود و بعض

يور نکه حادثه شهريدار نبود تا اي هم پدىدي امى وجه روزنه چيو نابود خواهد شد و به ه

آيين  .»ديست ساله محو و نابود گرديل بيده شد که اباطين د ناگها... رخ داد و۱۳۲۰
 هر روز به ىبه نام آزاد« منتشر شد که يىها ى مقابله با قلمبرا  پرچم اسالم واسالم

 ى اما تقو.»کند ىاه مي را سىه صفحات چنديّ انت اسالميک عنوان خاص برضد دي

ر ي تنها دو روزنامه تأثىنيد ىل بيه و سن همه انتشارات مضرّ يبرابر ا«باور داشت که 
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گوشه و کنار کشور   از هرىنيد اقًال صدها روزنامه ديبلکه با.  نخواهد داشتىقيحق

 ىها ىماريها و فساد اخالق و ب ىنيد ىق پرداخته و با بيافته و به نشر حقايانتشار 

  ۶۵.»ردي اجتماع را بگ هيأتد تا بتواند دست يزه نما سخت مبارى و اجتماعىروح

 داشت درهمان دنياى اسالم  باىکي نزدىز که در آغاز همکاري نىسراج انصار

شان ي نابسامان و پرىران به اندازه اي اىاوضاع امروز«: ن نوشتي نخستى شماره

 خود را از دست داده و ى رود که هستىم آن ميب.  رودى آن مىم تالشيده که بيگرد

ده، جان ما، ناموس ما، استقالل ما، يدا گرديآثار مرگ هو...يست و نابود گرددن

! م؟يشه چاره باشيد در انديم؟ نبايدار شويد بيا نباي ما به خطر افتاده؛ آىباالخره هست

ا، سراج  هىن نابسامانيان دادن به اي پاى برا»!م؟يد خود را از خطر خالص کنينبا

حاد و اتّ ”ن فراخوان ي اما ا.“ميحد شود همه متّ يبا” اعتقاد داشت که ىانصار

ژه مسلمانان قلمداد يران را خانه وي و ا، طرد“رانيملت ا”ر مسلمانان را از ي غ،“فاقاتّ 

 ى م و در وهلهيحد شود همه متّ يفاق است باحاد و اتّ  اول اتّ ى چاره هم در وهله«: کرد

م يم تا بتوانييگرا  اسالمآيينمان ثابت به ي پا برجا بوده و با االمر پرچم اسيدوم ز

 را ى و المذهبىگري و مادىنيدي کفر و بىاي خود را نگه داشته و دنىاستقالل و هست

 ين نگرشدر ا. »مييبرادرانه ز) رانيا(مبدل نموده و در خانه خود   اسالمىايبه دن

 از ىکي که ىسراج انصار.  فرض شدندىرخوديگانه و غيمسلمان همه بر يان غيرانيا

ن است راه و يا«: ساِز اسالمگرا بود باور داشت ينده جنبش آىها ستين استراتژينخست

 دهند بدهند، ى مىهر نسبت. نديند بگويگو ىچه م گران هريد. ست عالجين نيجز ا

  د از واژه ارتجاع، کهنه پرست، ويبان. ن و آن بترسديد از گفته ايور نبايمرد مسلمان غ

 باشد، “ملت مسلمان”ژه يران کشور وي که اىا ندهي ساختن آى برا۶۶.»بهراسد... و 

س ي بودند به تأس هندىر از جنبش اسالم که متأثّ ىد محمد تقوي و سىسراج انصار

دافع   که) Muslim League (“نيه مسلمياتحاد”همانند . پرداختند“ نيمسلم   يهحاداتّ ”

مسلمانان کشور پاکستان  ري غى در هند بود و با هدف پاک سازىفرهنگ  وىنيع دتنوّ 

 “روِح اجتماع”ِح اسالم را ي صحنيران تنها دي ا“نيه مسلميحاداتّ  ”خت،ي رىرا پ

جتماع ه نابود ساختن روح اي که ماىبا علل و اسباب« آن بود که ىدانست و در پ

، ى، محمد باقر رسولى بهبهانىمحمد موسو. »هستند با تمام قوا مبارزه کنند
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، از ىن شهرستانيالدى، هبة قمى، نجفىن موسوي، صدرالدىمحمدحسن طالقان

  . د کردنديأين را تيه مسلميحادز اتّ ي بودند که اهداف دگرستىيجمله علما

، در جاني جنبش آذرباى و سرکوبى قاتالن احمد کسروى ان محاکمهيپس از پا

ى ها ى در درسنيمات دي گنجاندن تعلى براى طرحىاهلل بروجرد يت، آ۱۳۲۵سال 

بار  به نشر اخدنياى اسالم ن طرح،يشبرد اي پى برا۶۷.ها ارائه کرد يرستانها و دب دبستان

به عنوان نمونه، در مرداد .  پرداختبهائى آموزگاران ىغاتي تبلىها يتال فعّ ى در باره

 در بهائى در باره آموزگار ى پس از ذکر خبرىا يوسف اطلس پرور در مقاله ۱۳۲۶

 :  نوشت»کند ىغ مي تبلبهائىزگان را به مسلک يدوش« که جانياله

  

ک ي جاني مثل الهى است که در شهرىش باق شکرىم باز جايگوىبنده م

 و ىخيچاره شهرستان تاري است، اما بى مشغول به خراببهائىن آموزگار يچن

 د بزرگي سترگ و اساتني کانون علماء و مجتهدى که وقت اصفهانىاسالم

 دو آموزگار ىکينباشد که الاقل آن  د مدرسه دخترانه درين بوده و فعًال شايد

ن ي هم فاقد چنىانًا دبستانيآن مشغول به مقصود نباشند و اگر اح  دربهائى

مثًال بدون شک دبستان . تحکم النادر کالمعدوم اس دا شود دري پىآموزگاران

ن مسلک و ناظمه آن از يا د دريسو سفي گبهائىره آن ي هست که مدىا دخترانه

ا تازه يداران  قها از سابيگر از آموزگاران آن ي دىعضن مرام و بيجوانان ا

 ىا زهياند که اگر دوش ى ناموسىن راه ضاللت و بنگاه فساد و بين در ايوارد

 ىا روسريد ين باشد و بخواهد با چادر سفيّ ف و متديهم که از خاندان شر

ره و ناظمه مذکوره ين مدي که هم... داندى بلند به مدرسه رود خدا مىقدر

هات خطرناک يانعت نمودند و بعدًا هم با آنها حضور دانش آموزان تنبمم

  . نمودند ىرات مغرضانه مينات و تحقي خالف قانون و توهىجسم

 

ن نامه که در اوج جنگ و جدل در باره حجاب در سال ياطلس پرور در ادامه ا

  : ر شد نوشته شده بود متذکّ ۱۳۲۶

 



  

  

  

  بهائيان ايران

  

۳۶۵

زگان يانت و کسب دانش از دوشيدت و ن وصف چگونه انتظار عفّ ينک با ايا

 ىيها يزهن دوشينکه چنيتوان داشت؟ باالخص ا ى مىيها ين آموزشگاهچن

ل به ي تحصى  ادامهى براىن دبستانيل شدن از چنيالتحص پس از فارغ

ن آموزشگاه ين و مؤثر تري ترىقو(] وابسته به مسيحيان[ آيينرستان بهشت يدب

ب اگر جامعه ي و عنقرىگ  و فاحشهىبينانج و ىعفت ى و بىناموس ى و بىرتيغ ىب

س ي به نام مىک نفر خارجير آن يکه مد) ىگ وسه و جاسىساکت باشد دزد

باشد،  ىان ميراني اىچارگي به منظور بىاست استعماريدن و دست پروره سيا

  ۶۸.هم وارد شود

 

ز يگر ا امضاء کنندگان بار دى از شاهىن نوشته، در تلگرافيک هفته پس از چاپ اي

 ى خود را براىها ى که بچه شاهىنجانبان اهاليا«: يت کردند شکابهائى ىها معلم

ها را   به نام آموزگار آنبهائىه ک عدّ يم يفرست ى به دبستان مىت اسالميم و تربيتعل

. دييم آنها را از کار برکنار نماي دارى فورىلذا تقاضا. ندينما ىن خودشان ميغ به ديتبل

 خودمان را از ىها يانت اسالم بچه حفظ دىم براي ما مجبورها باشند، چنانچه آن

ن ي حس۱۳۲۶ ن خبرها، در مهري اى در پ۶۹.»ميي نماىفرستادن به مدرسه خوددار

ج مرام يران به نام تروين ملت ايد نفاق بيات تولمضرّ «، پس از ذکر ىشکوه

ص ي و تشخيىبا شناسا«: ىستي باى فرهنگ م، اعالم کرد وزارت»ىگر بهائى

د ي نماىسپرند از استخدام آنها در مدارس خوددار ىق باطل مين طري که اىآموزگاران

ن ي درهم۷۰.»ندي مغشوش نماىمات کالسيکه نتوانند اذهان نوباوگان را ضمن تعل

ان در بوستان آباد، بهائي ىغيت تبليّ لا در مورد فعّ ىگرياخبار د دنياى اسالم ى شماره

  . ديشازند، و جهرم به چاپ رس

ها  يرستاندب ها و دبستان  دربهائىغات ي تبلى درباره  دنياى اسالمىها گزارش

در .  نماز در مدارس بودى  و اقامهىنه کردن آموزش اسالمي نهادى براىليغات بديتبل

 بهائىکه به ) ۱۳۲۷ آبان– ۱۳۲۷ خرداد (رين هژي عبدالحسىريوز دوران نخست

 قول گرفتند ىاهلل کاشان يت آى به رهبرى اسالمىبودن معروف شده بود، سازمان ها

ه يم عالي که خودشان هم علنًا اظهار داشتند تعالىشان همانطوريکه به دست ا«
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ها رخنه  ها و دانشگاه يرستانها و دب دارس فرهنگ اعم از دبستانى در ماسالم

بنا به «: ر فرهنگ دستور دادي وزر به دکتر اقباليل دولت، هژيپس از تشک ۷۱»...کند

ه و احکام امور يم مسائل شرعي که درموقع طرح برنامه دولت در باب تعلىمذاکرات

 به عمل آمد، الزم ى ملّ ىمملکت در مجلس شورا و اصول اخالق در مدارس ىنيد

 ۷۲»...ر و صالح دعوت شوندي مرکب از اشخاص بصىونيسيت کمياست، به فور

 شرکت در ى بود که براى ، از جمله کساندنياى اسالم ري، مدى تقوىمحمدعل

پرچم   همچون،دنياى اسالم ن سانيبد ۷۳. دعوت شد“ىنيمات دي تعلونيسيکم”
 در شکل دادن ىد نقش مهمي خود با مراجع تقلىها تيّ ال فعّ ى با هماهنگ،اسالم

  .  داشتى دولتىاست هايس

 

  رة القدسياشغال حظ

 

 به ىبار ان شکل خشونتبهائي مبارزه با ۱۳۳۰ل دهه ي و اوا۱۳۲۰ ى ههدر اواخر د

س يمان برجي در بابلسر و دکتر سل۱۳۲۶ر يدزاده در تيکشتن مهندس شه. خود گرفت

 ىاهلل رضا گلسرخ يتآ  ۷۴.ن مبارزه بودي اىامدهاي از پ در کاشان۱۳۲۷ بهمن ۱۴در

 را که سي کشتن دکتر برجى  است، واقعه قمى هيلمد برجسته حوزه عيکه اکنون از اسات

 بهائى بود که ىهوديک يس، يدکتر برج«: گفت ن بازيخود درآن شرکت داشت چن

ن يا. شته شده بودندشتر از صد نفر مسلمان کين شخص، بيله ايد بوسيشا. شده بود

 داد و آنان ى مى اشتباهىبودند، دارو بهائى  که ضدّ يىها يس، به مسلماندکتر برج

 به ى عوضى فروش داروهاى عهي به شاىري نظىعه شباهت بين شاي ا.» کشتىرا م

 ى عوضى فروش داروهاى عهيشا.  داشتىهودي ىماران مسلمان توسط داروسازهايب

 ىزي ستىهودي ىازمانده سى برا۱۳۱۳رماه ي آن را در تايران باستان به مسلمانان که

ک قاتالن دکتر  قلمداد شد و محرّ ىتيّ  واقع۱۳۲۰ در دهه ۷۵ران منتشر ساخت،يدرا

 ى س که به بهانهي در شرح کشته شدن دکتر برجىاهلل گلسرخ يتآ. دگرديس يبرج

 از -هشت نفر«دآور شد که ايده شده بود ي کشانيى ى خالى  به خانهىضيادت مريع

ان يبعد هم، الاله اّالاهلل گو. س را ُکشتندي رفتند و دکتر برج- رسول زادهىجمله آقا
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نها بعد از يا.  بود واعظىشتر مرحوم تربتينها، بيک االبته محرّ . صحنه را ترک کردند

ن هم، آنان يمأمور.  کردندى خودشان را معرف رفتند وىس، به شهربانيُکشتن دکتر برج

، ىن بودم، که به عنوان رضا گلسرخيهمبنده هم جزو متّ .  بردندرا گرفتند و به تهران

   ۷۶.»اسمم در پرونده بود

 در ۱۳۲۸ آبان ۱۳ در ۷۸ىن اماميحس ديس  دست   به۷۷رين هژيعبدالحس ُکشتن

گر از آغاز ي دىتوان نشان ىز مين در مسجد سپهساالر را ني امام حسىادارمجلس عز

ر را در صدر ي آنچه قتل هژ،ى بنا بر شواهد۷۹.ان دانستبهائيه ي خشونت على همرحل

ا توسط ابوالحسن ي بودن او بود که گوبهائىعه يان اسالم قرار داد شايي فداى هبرنام

ن باره در ي دراى در گزارشى شهربانى همحرمان  مأمور۸۰.ع شده بودي شازاده ىحائر

 :  نوشت۱۳۲۷ خرداد ۲۵خ يتار

  

ت در مسجد شاه يان انبوه جمعيشب در مي که پرىب نطقي زاده در تعقىحائر

ت يجمع و چند نفر از سران ىد ابوالقاسم کاشانيز سيراد کرد، روز گذشته نيا

د، يان اسالم هستييشما فدا«:  را مالقات نموده و گفته استان اسالمييفدا

ن يج د سپرده شود که مروّ ىد که زمام امور مملکت به دست کسي نشوىراض

شود و در  ىن شروع مي است که از طرف مسلمىا ين مبارزهن اوليا.  استبهائى

د که مصالح ي و استقامت به خرج بدهى سرسختىه قدرد بين مبارزه شما بايا

   ۸۱.»ت شوديشه رعايشما هم

 

 بود و طرفداران “دا کردهي پىش جنبه مذهبيش از پيب”ر يت، مخالفت با هژين روايبد

   ۸۲. دانستند“نآقر ن ويت ديحما”را  او   مبارزه باىد ابوالقاسم کاشانيس

 - ۱۳۲۹ر يت ( رزم آراىري نخست وزى هان در دوربهائيه يغات گسترده عليتبل

ن يالد شمس. دي انجامىدولت ري از آنها از دواى برخىبه برکنار) ۱۳۲۹اسفند 

 ىقاتادآور شد که در ماليم ين تصمي رزم آرا، در شرح اى نهير فرهنگ کابي، وزىريجزا

 شاه ببرد که به فرمان ىام را براين پيشان از او خواستند که اي اىاهلل بروجرد يتبا آ

ت ي شکا“.کوه مسلمانان استموجب شِ ”ن ي کنند و اىان تظاهر مبهائي ى افندىشوق
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۳۶۸

ه را کنار يج تقيان به تدريبهائها  ين اساس بود که در آن سالا  برى بروجرداهلل آيت

ن يپس از طرح ا. کردند ى مىف معرّ بهائى ى استخدامىها در برگهخود را ه و گذاشت

ت ي عدم رسمىا ى بخشنامهط« گفت ىري دولت، جزاتأيه ى گفتگو در جلسه

م گرفتم که در فرهنگ ي من تصمىه استانداران ابالغ نموده ولي را به کلبهائىمذهب 

اول «: م او خاطر نشان ساختين تصمي اى اجراىدرچگونگ. »ر کنمها را برکنا بهائى

 ما “مسلمان”د يسي خود بنوىنيها گفتم در تعرفه کارگز ى آنها را خواستم و بدان ههم

نکه خالفش ي کند، مگر اىرا اسالم حکم به ظاهر ميم زي به کارتان ندارىگر کاريد

 خود ىنيت ديّ  بود هوىان که چنديبهائرش يه مورد پذيشنهاد تقين پياما ا. »ثابت شود

 قبول نکردند و در عوض دو بهائىن يماما معلّ «: کردند قرار نگرفت ىان ميرا آشکارا ب

 ى به امضاىگريها و د بهائى محفل ى فروتن منشى به امضاىکي ىنامه رسم

 نوشتند و ىري نخست وزى و بازرسىريه من به نخست وزيس محفل عليياعظم ر فتح

 در .» مذهب و منشور ملل متفق قلمداد کردندىامات مرا مخالف آزاددر آنها اقد

ن طور شد من ي که اىوقت«:  خاطر نشان ساختىرين اعتراض دکتر جزايواکنش به ا

 بودند از ى را که رسميى بودند برکنار ساختم و آنهاىماني که پبهائىتمام کارکنان 

  ۸۳.»اختم مشغولشان سى ادارى برکنار و به کارهاىکادر آموزش

ت يّ ز که ابراز هوي نى اسالمىروهايها و ن ، سازمانن گونهي از ايىها يضدرکنار تبع

ازجمله .  پرداختندى آزاربهائى پنداشتند به ىن به اسالم ميان را اهانت و توهبهائي

 ان در تهرانبهائي ىو عباد ى را که مرکز اداررة القدسي در صدد برآمدند که حظىبرخ

  در۱۳۲۷بهشت يرة القدس از ارديب حظي تخرى عهياگرچه شا. بود خراب کنند

االسالم ة حجّ ى به کارگردان۱۳۳۴بهشتيارد ۱۶ نقشه در  نيا بود، اما  انيجر

 و ىاهلل بروجرد تيکه رابط آ ىو.  شدى، واعظ مشهور تهران، عملى فلسفىمحمدتق

 خود خاطراتط پس از انقالب در ي سازگار با شراىا ن ماجرا را به گونهيدربار بود، ا

   ۸۴.بازپرداخته است

ان بود، ي در جرى مذهبى که از جانب وّعاظ و سخنران هاىج همگاني بسىدر پ

 ىويده از رادي شکوهى و آقاو تهراني از رادى فلسفى محمدتق۱۳۳۴در ماه رمضان 

ها  ىا ها از توده بهائىخطر « که  خود خاطرنشان ساختندىها ى درسخنرانيى هواىروين
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۳۶۹

ه ي او علىها ىادآور شده است که سخنراني خود خاطرات درى فلسف۸۵.»ادتر استيز

او در .  صورت گرفت و محمد رضا شاهىاهلل بروجرد يت آىان با توافق قبلبهائي

 مالقات خود ى ه، در بار۱۳۳۴بهشت ي ارد۱۹در  ىملّ  حاد اتّ  با خبرنگارىا مصاحبه

 د من به قميش آينکه ماه مبارک رمضان پيقبل از ا«:  گفتىاهلل بروجرد يتبا آ

يه دم و گفتند حاال که قضيار ملول دي را بسىاهلل بروجرد يتدم و در آنجا آف شمشرّ 

 کرد و قد ىها فکر بهائى ىد برايده بايها هم به اتمام رس ىا نفت حل شده و کار توده

 با محمد رضا ى، فلسفى بروجرداهلل آيتشنهاد ين جلسه بنا به پيپس از ا. »علم نمود

له أ نظر موافق دارند مسىاهلل بروجرد يتآ«: شان گفتيدار به اين دي مالقات و در اشاه

 ماه رمضان که از ىها ى مسلمانان شده است، در سخنرانىها که موجب نگران بهائى

 به »ند؟حضرت هم موافق هستيا اعليآ. رديشود مورد بحث قرار گ ىو پخش ميراد

   ۸۶.» “دييد بگويبرو”:  سکوت کرد و بعد گفتىاو لحظه ا«، ىت فلسفيروا

 خود در مسجد ى ه ساالنى سخنرانى، فلسف۱۳۳۴ب، در ماه رمضان ين ترتيبه ا

و پخش يمًا از رادي مستق مقابله با حزب تودهى برا۱۳۲۷شاه را، که از رمضان 

ان آن بهائي به ى فلسفى در پىحمالت پ. ان کردبهائي به مبارزه با شد، معطوف ىم

 حرکت ىدر پ. ديز انجاميست بهائىختن احساسات يهم درماه رمضان به برانگ

م ي ورود به حرىوسف آباد و کوشش آنها برايابان ي خى به سوىدستجات مذهب

رة القدس را ي حظ تهرانى نظامىندارت، فرماي امنىب شوراي و با تصورة القدسيحظ

 ىا هي، در اعالمى، فرماندار نظاماريمور بختيپ تيسرت. بهشت اشغال کردي ارد۱۶در 

ت در دوره سلطنت محمد رضا ي دولت و روحانىن کار را، که نقطه اوج همکاريا

ک ي موجب تحربهائىغات فرقه يچون تظاهرات و تبل«: رده کين توجي بود، چنشاه

 دستور ى شده است لذا به منظور حفظ نظم و انتظامات عمومىاحساسات عموم

 شود ىده ميس نامالقد يرةن فرقه را که حظيغات اي، مرکز تبلى انتظامىداده شد قوا

 بنا به ۸۷.» شودىريوء جلوگ سى احتمالىش آمدهايد که از هرگونه پياشغال نما

ن يب«رة القدس يالعات پس از افطار در آن روز در مقابل حظ اطّ ى  روزنامهگزارش

   ۸۸.»م شدي تقسىنيريمردم ش
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۳۷۰

  ۱۹۵۵،  هنگام بازديد از تخريب گنبد مرکز بهائيان تهرانمحمد تقى فلسفى

 به شاه از ى در تلگرافىنبهاد محمد بهي ساهلل آيت، رة القدسيپس از اشغال حظ

مانه ي تشکرات صم»له ارتش اسالمي به وس...ى و مملکتىنيبستن کانون فساد د«

ز در جواب خاطر نشان ي شاه ن۸۹. برشمرد»ىاد مذهبي از اعىديع«م و آن روز را يتقد

رات اسالم  مقرّ ىشه خود را در اجرايد هميا يدهر از ما شنکرّ  که مىبطور«: ساخت

 ىاهلل بروجرد تي آ۹۰.»ميعال خواهانق را از خداوند متّ ين توفي ا هف دانسته و ادامموظّ 
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که  اعالم و دعا کردند ىس به بهبهانالقد رةيش را از بسته شدن حظي خو“مسرت”ز ين

ران را از گزند دشمنان و يه اسالم و سلطنت اسّ انت مقدّ يخداوند عّز شأنه، د«

اهلل  يت آ۹۱.»ن مستدام بداردي مسلمىاخاللگران حفظ فرموده و وجود مبارک را برا

ه اسالم سّ انت مقدّ يد«ز به ي او ن»متيق خدمات پر« از ى به فلسفىا ى در نامهبروجرد

در « بهائى کرد و ابراز داشت که ى قدردان»ميکر قرآنانات و نسبت به يبلکه مطلق د

 ه ادارات وين مقام، تسويا  امور دردستگاه دولت نفوذ کامل دارد و لذا اهمّ 

 با ىا در مصاحبه ۹۲.»ن فرقهياس مملکت است از ا حسّ ىها پست و ها وزارتخانه

ها از  بهائىس، طرد القد رةيران کردن حظي وىاهلل بروجرد تي، آنهايک ى هروزنام

ان از بهائي ى اخراج تمامى براىب طرحي، و تصو»ى دولتىها  و بنگاهىادارات دولت«

د احمد ي از طرف س۱۳۳۴بهشت ي ارد۱۹ن خواسته در روز ي ا۹۳.ران را خواهان شديا

  .م شدياست مجلس تقدي ماده به ر۴ در نيم قزونده معمّ ي نمايىصفا

در لباس مذهب « شدند که ى معرفىان اخاللگرانبهائين طرح ي اى همقدم در

ام نموده به وسائل گوناگون مردم را ي کشور قىت ارضيّ ران و تماميت مسلمان اه ملّ يعل

شرفت ي منحرف ساخته و در پىنداري و دىفاف و از محور خداپرستق صالح و عياز طر

ن طرح، يسندگان اينو. »قه ندارنديت مضايجنا مقاصد شوم خود از ارتکاب هر

ها و  ى از قتلادي زىها پرونده«، ادعا کردند که ى آزاربهائىدرست در اوج 

 موجود يىعت در مراجع قضايّ ن جمي افراد اىخيات تاريها و جنا يىجو فتنه

  ۹۴»...است

، ، اصفهانرازي، ش رشتىها در شهرستان« رة القدسيپس از اشغال حظ

ن يها از طرف مامور بهائىگر معابد يد، و چند شهرستان ، کرمان، کاشانزدي، کرمانشاه

 خود را ىدربرگه استخدام« که ىن حوادث اشخاصي اى درپ.» اشغال شدىانتظام

 که به ىد آزار کساني به علت تشد.» کرده بودند از ادارات اخراج شدندى معرفبهائى

. ب نامه شدنديان مجبور به چاپ تکذبهائي از ى بودن معروف شده بودند، برخبهائى

نجانب بر همه ينکه مسلمان بودن ايبا ا«: کسان بوديش يها کماب يب نامه تکذمتن

 کنند که ىهم م از همکارانم مرا متّ ىا هست، معهذا عدّ يح نيروشن و الزم به توض

ب نمودم مجددًا به ي در روزنامه داد تکذ۱۳۳۰همانطور که در سال .  هستمبهائى
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 ى دارا تهرانىت سازيات کارمند چينجانب عبداهلل بي رسانم که اىاطالع عموم م

هن ي باشم نسبت به شاه و مىنکه مسلمان مي گذشته از اري صادره مال۳۴۹۴شناسنامه 

   ۹۵.»۳/۲/۳۴خود وفادار بوده و خواهم بود،

مأمور  ى بروجرداهلل آيت از ىندگي که به نماى گفتار حجة االسالم فلسفىبازنگر

 در ىت فلسفيبه روا. ت استيو بود حائز اهميان از رادبهائيه يبه خشم آوردن مردم عل

  : وي از رادى شمس۱۳۳۴ رمضان ى هاىسخنران

 

بعدًا به سراغ  ان داشتم وياء را بياول، من شرح حال انب دو روز  ىکي در

 اما.  نداشتىاديه زه دولت توجّ يل اوّ ىسه جلسه سخنران در. ان رفتمبهائي

 و ديبه دولت رس تمام کشور از ىانتظام  ني مأمورىها گزارش  خورده  خورده

 ىها يامگر با پيد  طرف از. ق دارديعم  ىا شهين ريه شدکه امتوجّ   دولت

ل اوّ  دادند؛ و ى هم دستوراتىونيحضرت همايد اعليون و مرجع تقليروحان

حال من ازتوجه  هره ب. ديگرد س صادرالقد يرة که شد دستور اشغال حظىکار

   ۹۶.نمود سپاسگزارم  القدس را اشغال يرةحظ آرتش که به موقع مردم و

 

 به ى، فلسفىنيشان دينان و دگرانديختن مردم به آزار دگرديشتر برانگي هرچه بىبرا

  : ان پرداختبهائي به ک شدن حزب تودهيعه نزديشا

 

 ىت به رويال نزد خود من اقرار کرد و گفت چون طرق فعّ ىا ى از افراد تودهکي

. ميل دادي و عزا تشکىما بسته شده بود و در ابتدا مجالس ختنه سوران، عروس

نده قصد کودتا دارند يها در سال آ بهائىم يديه روشن شد و چون شنياما قض

 انجام ىقع عمل حادّ م در آن مويم تا بتوانيدي آنان گروىن لحاظ به سويبد

م ي نشان دهبهائى عالقمند به مذهب ىلينکه خود را خي اى براىم و حتّ يده

  . ميها زن گرفت  و روش آنان از آنآيينبه 

 

ش به يها ى خود بود، در سخنرانىزيست بهائى ى که متوجه انعکاس جهانىفلسف
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ت افکار ياس به حسّ ىبا آگاه.  پرداخت“ىسي و حضرت عىحضرت موس ”ل ازيتجل

، ىتلريان در آلمان هيهودي پس از کشتار ى مذهبىها تيّ  نسبت به آزار اقلىجهان

 و کتب ىها را از نظر قانون اساس يتحقوق اقل«: ند کهي بىر مي خود را ناگزىفلسف

 به شاه، نخست بهائى ىالملل ينت محافل بي شکاى در پ۹۷»...ان دارمي بىآسمان

  و سازمان مللى و اجتماعىون اقتصاديسي و کمون حقوق بشريسير، مجلس، و کميوز

شرفت حزب ي گفتمان جنگ سرد و واهمه از پى فلسف۹۸،کاي و امر اروپاىدولت ها

 ىا يم بلکه راجع به دستها ما درباره مذهب صحبت نکرده«: دادز قرار ي را دستاودهتو

ر شد ن امر او متذکّ يح اي در توض».ميا  به صورت زده بحث نمودهىکه نقاب مذهب

اند و حاال  رزه کردهها مبا ىا يغام دادم که مسلمانان با تودهها پ يىکايبه آمر«: که

ين د مثل اييت نمايان حمابهائيد از ياند و شما اگر بخواه ان شدهبهائيوارد ها  ىا توده

ن سان، مبارزه ي بد۹۹.»ديا ت کردهي هستند تقوکايها را که دشمن آمر ىا است که توده

ه ي از مبارزه عليىران، بلکه جزي اىکپارچگي حفظ ىان نه تنها مبارزه برابهائيبا 

  . ز برنموده شدي نىزم جهانيکمون

ن يچن  جماعت و همى هعلماء اعالم و ائم« ى شمس۱۳۳۴ان ماه رمضان يبا پا

افتن امر يصله يف« ى براى جلسات»ن اهل منبريغاظ و ُمبلّ ان وعّ ي آقاى هياز طرف کلّ 

 ى نجفىها که با حضور آقا ن نشستي ازاىکي در۱۰۰.ل دادندي تشک»ها بهائى

ار شد، زى برگاهلل خوانسار تي در منزل آىاهلل بروجرد يت آىندگي به نماىشهرستان

ع در يتسر« نوشته و خواهان “ىونيحضرت همايبه حضور اعل” ىا کنندگان نامه شرکت

 سه گانه ىا قرار شد که تقاضيىن گردهمايا در.  شدند»اني ثالثه آقاىانجام تقاضا

خ يز آمده بود، توسط شي به مجلس نيىد احمد صفاي سىميکه در طرح تقد

 حضورًا به شاه ىآقا قم ، و حاج باقرى شهرستانى نجفى، آقاى لواسانىمحمدعل

س ييحکمت ر  به سردار فاخر۱۳۳۴ در خردادى سرگشاده اى هنام در. م شوديتقد

 ى در سازماندهى، که نقش مهمّ “نداى حق” ى  روزنامه،ى ملّ ىمجلس شورا

برهم زدن «ان بهائي ى ه داشت، اخطار داد که فکر و نقشى اسالمىها أتيه

 در ادامه ».انت مقدس اسالم استيدن اساس ديت و سلطنت و از هم پاشيمشروط

ران يملت ا«:  نوشت حقى کرد، نداىان سلطنت معرفيته که علما را حامن نوشيا
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ص ان مشخّ بهائيف يکسره شود و تکليک مرتبه يت ه صالح ملّ يخواهان است که حال

 ى الىگر استخوانيحال د. ن شديّ ها مع ىا يف تودهو معلوم گردد، همانطور که تکل

   ۱۰۱.»ن بعد معلوم شودزخم گذاشته نشود که زحمت آ

ان شده بود دولت بهائي برخورد با ى برايى که الگو“ها ىا يف تودهتکل”ن ييدر تع

 جلب ىبرا.  را به اعدام و زندان ابد محکوم کرده بود از سران حزب تودهىاريبس

الد حضرت رسول ي جشن م۱۳۳۴ در آبان ى نظامى فرماندار،ى مذهبىروهايه نتوجّ 

 ى قدرداناريپ بختين اقدام سرتي از ا حقىندا.  برگذار کردرة القدسياکرم را در حظ

 روز مولود ىتر برا لتر و مفّص  يمن عظي از اىکه مجلس جشن«کرد و تقاضا داشت 

 شهر شعبان المعظم ۱۵ غائب در االمر و الزمان امام د صاحبحضرت قائم آل محمّ 

با تظاهرات «  تهرانىدوار بود که فرماندار نظامي ام حقىندا .»برپا و منعقد سازند

 معدود ناکسان و گمراهان ى هر مسلمانان در آن جشن خنجر بر قلب عدّ ينظ ىب

چه   و انحالل حزب توده اگرى تهران در سرکوبى نظامى نقش فرماندار۱۰۲.»زنند

  .  نگران کننده بودبهائىان يراني اىدوار کرده بود، برايز را اميست بهائى ىروهاين

کسره کردن کار ي« ى دولت و دربار از خواست علماء براى گرفتن ناگهانىدور

 و د شاهاز دوران محمّ . ت را گسستي دولت و روحانىخيوند تاري پ»اه بهائى

 ىان و پاسداربهائيان و ي سرکوب دولت در مبارزه با بابى قاجار نهادهان شاهيناصرالد

ان دولت از بهائيان و يه بابي مبارزه علىبا سامانده. ع شکل گرفته بوديّ از اسالم و تش

 ىروزي که پس از پزي نعهيمجتهدان ش. ال علماء برخوردار شد فعّ ىبانيت و پشتيحما

ل شده بودند، در روند ي تبدى خودمختارىنيان به مراجع قدرت دياخبار ان برياصول

 و آغاز دهه ۱۳۲۰ ى دهه در. ان هماهنگ و منسجم شدندبهائيان و يمبارزه با باب

 که دشمن اسالم قلمداد شده بود، دولت و مبارزه با حزب تودههنگام  ۱۳۳۰

گر همرزم و يگر قرار گرفته بودند بار ديکدي در مقابل  رضاشاهى  که در دورهتيّ روحان

 به اوج ىن هماهنگي ا۱۳۳۴بهشت يس دراردالقد يرةبا اشغال حظ. هماهنگ شدند

عه، ي شىس، علماالقد رةيروش دولت در اوج بحران حظ رييتغ اامّ  .ديخود رس

 “عهيمملکت ش”ان در بهائيش تعداد ي، را که نگران افزاىاهلل بروجرد يتخصوصًا آ

 مدافع سلطنت بود به ۱۳۳۴ت که تا ين سان روحانيبد. ده خاطر کرديبودند رنج
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 بود که با ى ادامه روند۱۳۴۲ خرداد ۱۵ ى هواقع. ج به مخالفت با آن برخاستيتدر

 ى ه و هم آغاز، هم اوج،رةالقدسياشغال حظ.  آغاز شده بودرةالقدسيحظاشغال 

   ۱۰۳.ت بودي دربار و روحانىها ىگسست همکار

 

  ىانيسخن پا

 

 “ىدالگورک ازينيک ىها ادداشتي”ان که با انتشار بهائيان و ي شمردن بابىرخوديغ

 ىشتريب   اوج.]م۱۹۴۸.[ش.  ھ۱۳۲۷  درليياسرا شورک  سيتأس شده بود با آغاز

 . ق.ھ۱۳۱۰/م۱۸۹۰ در سميونيش جنبش صهيدايپ از  شي، که پبهائى آيين. افتي

س آن کشور عامل ي بنا نهاده بود، پس از تأسني خود را در فلسطىمرکز جهان

 در دفاع از ىستيوني ضد صهىاسيب احساسات سيترتن يبد. سم قلمداد شديونيصه

ک شدن يبا نزد. ختي در هم آمىزيست بهائى و ىزيست ىهودي با ىنيآوارگان فلسط

 دولت ى  دست نشاندهىاسي سىها يلل، که در تحليي به کشور اسرارانيدولت ا

ره يز بر زنجي نيىکاي امرو ضدّ  ى دولتشد، احساسات ضدّ  ى شناخته مکايآمر

به ي غرى رهين زنجيدر ا.  دادىاسي کامًال سى افزوده شد و آنرا مفهومىزيست بهائى

.  نداشتيىران جاي آنان به فرهنگ و کشور اى ان و علقهبهائي ىرانيت ايّ ، هوىساز

  .ران و اسالم شناسانده شدندير، و دشمن اسم، عامل استعمايوني صهىاديان ابهائي

اد برده شد ينمود، از  ىم  برسميوني صهىاديان را ابهائي که  يىخ زدايدر روند تار

 وزارت امورخارجه، بهائى از کارمندان ىکي، )دايهو(ب اهلل آل رضا يرزا حبيکه م

، »نياد نفوسشان در فلسطيازد« ىها برا يستوني بود که از کوشش صهىرانين اينخست

 ۱۳۴۱ صفر ۱۷او درنامه .  کرده بودىاستمداران عرب، ابراز نگرانيتر از س شي بىحت

فوج فوج از « ىرانيان ايهوديداد که   م به وزارت امورخارجه گزارش۱۹۲۲/ . ق.ھ

له نشود، أن مسي اى براىو هرگاه اقدام عاجل ...اند مدهن آيران هجرت کرده به فلسطيا

 جالب ۱۰۴.»شوند ى مندمج مستيوني صهىايوار در در  قطرهىرانيهود ايشبهه تمام بال

س کشور ي که به تأس۱۳۲۰ دهه ى بحران هاى تنها در طىراني اىاست که علما

  .  بردندىن پيان در فلسطيهودي “اد نفوسيداز”ت يد به اهمي انجامليياسرا
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ه يعل  که بريى ات نژاد پرستانهيّ ، فرض۱۳۲۰ ى ه در دهىزيست بهائىبا اوج 

ن ي مثال، عبدالحسىبرا. ز نسبت داده شديان نبهائي شد به ىان به کار گرفته ميهودي

  :  نوشتم اسالمپرچدر  ۱۳۲۵ وري در شهرىتيآ

 

ش از تمام مردم دوست يها را ب ىهوديها  ىشگفت بودم که چرا باب  درىمدت

گانه يهم   درجه باىق، به اعليشان دارند و پس از تصديغ اي در تبلىدارند و سع

 ى دارند که از طرفىاالشتراک  تا آنکه دانستم که در روش و منش، مابه.شوند ىم

 ىع و سخن سازچه قرار داده و به تصنّ يت ملعبه و بازينها ىمر مذهب را با

 يى و نارواىرات مصنوعيدانند تعب ى خود که مىها ى به بافتهند و از طرفيگرا ىم

توانم گفت  ىدهند که م ىب بروز م تعّص ىاند بقدر يجاد کردهاست که خود ا

ت ابلهانه يّ جاهالنه و حمب  به تعّص بهائى بقدر ى امروزىاي در دنىا يچ طبقهه

 ىانت بي باشد در خىکشور  در هرىهودي و ى بابىست و از طرفيف نصمتّ 

   ۱۰۵.ار استياخت

 

يد، کاربرد  انجام در اروپايىزدا ىهوديان به جنبش يهوديانِت يهمانگونه که تهمت خ

نفک نهضت يال  بخش را  بهائى ضد  ان، جنبشبهائي  ى هگونه دربار نيا  يىها تهمت

 ىم اقتصاديتحر. ران ساختيا  درى تک مذهبىا يندهانداختن آ ى پىاسالمگرا برا

 ى پپس“ىستيالينوشابه امپر”م ي از نهضت اسالمگرا بود که با تحرىان بخش مهمّ بهائي

 ىريگ ى در شکل را که نقش مهمّ ىم اقتصادين تحريا.  آغاز شد۱۳۳۴کوال در 

  .  خواهم کردى بررسىگريدر فرصت د داشت ى اسالمىاسيگفتمان س

 علما و مراجع ىنگران ز بريان نبهائيسبه ممتاز  بالنّ ى و اقتصادىت اجتماعيموقع

، ىتي و والىالتي اىها  انجمنى يحهال.  افزودىران ميا نده اسالم دريد نسبت به آيتقل

ر  که دىد رسم در سوگن“دي مجقرآن” ى به جا“ىکتاب آسمان”خصوصًا قراردادن 

.  ها را دو چندان کردىن نگرانيد، ايب رسي دولت به تصو هيأت در ۱۳۴۱هر م ۱۶

ت يّ ر هوييتغ  ى برايىها ى را کوششگر اصالحات مدنيم و دين تصمي اعهي شىعلما

اه ناخشنود س از شالقد رةي حظى هها که پس از واقع آن. ران قلمداد کردندي اىاسالم
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. ده شدندي با دربار کشيىارويمًا به رويحه مستقين اليب ايشده بودند، با تصو

 ى حاک کرمانى به علماىعتمداري شراهلل آيت ۱۳۴۲بهشت ي ارد۲۱همچنان که نامه 

ت يف در تقول مختليباوسا«ن باور بودند که دولت ي از علماء براىارياست، بس

 و دخالت دادن آنها در شئون مختلف ىه و منحرف و ضد اسالم از فرق ضالّ ىبعض

ن نامه، يرو ايپ ۱۰۶».کوشد ىاس به آنها م از مقامات حسّ ى و سپردن بعضىمملکت

ل  که عامل استعمار و دّال ىت حزبيالدان فعّ يران ميا«ر شد که  متذکّ ىعتمداريشر

ز در ي نىني خماهلل آيت ۱۰۷.» را دارد قرار گرفته استى دروغىان مذهب و عنوليياسرا

 هشدار ۱۳۴۲ در خرداد ىني دى ها هيأتندگان و ي خطاب به وعاظ و گوىا هياعالم

 : داد

ار ست، دستگاه جبّ يه نيّ ام ىان بدانند که خطر امروز بر اسالم کمتر از خطر بنيآقا

کند،  ى مىهمراه) هه و مضلّ فرقه ضالّ (ال آنها  و عمّ لييه اسرابا تمام قوا ب

ها سپرده و در دربار دست آنها باز است، در  غات را بدست آنيدستگاه تبل

اس  حسّ ىها ى آنها جا باز نموده و شغلها برا ير وزارتخانهارتش و فرهنگ و سا

 ىها يد، در نوحها را به مردم تذکر دهال آنهل و عمّ ييخطر اسرا. اند ها داده به آن

عت يانت و انصار شريه و د وارده بر اسالم و مراکز حقّ ىها يبت از مصىزن ينهس

ز دولت خائن، چند هزار نفر دشمن اسالم و يد، از فرستادن و تجهيادآور شوي

  اظهار تنفرى و ملّ ى شرکت در محفل ضد اسالمى براملت و وطن را به لندن

 سکوت در اين ايام تأييد دستگاه جبار و کمک به دشمنان اسالم است .ديکن

    ۱۰۸].د در اصليتأک [

  

گاه ين پايتر گبزر« را ليي اسرا۱۳۴۲ز در خرداد ي ن“رانيت اي روحانى جامعه”

:  کردىنيب يش و پىف معرّ »انهيدشمنان اسالم و عامل درجه اول استعمار در خاور م

 مرکز  و عکافايد حيفراموش نکن(ما هستند   مملکت ل درييالن اسراان که دّال ائيبه«

اس مملکت رخنه حسّ   ىها دستگاه در) است ليياسرا  معروفىان و از شهرهابهائي

 ىها ها مخصوصًا دستگاه ها در تمام قسمت ه روز بر نفوذ آنکرده و روز ب

ه که يّ انين بي اى  در ادامه.»گردد ىادتر مي دولت ز هيأتشود در  ى گفته مىحت ىغاتيتبل
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ت هرگز يروحان«د شد که ي داد، تأکى را نشان م»ريون از مبارزه اخيهدف روحان«

 و سميونيّمال صهرد و نفوذ عيران بپذي مسلمانان اىن ننگ بزرگ را برايتواند ا ىنم

 محمد دي ساهلل آيت ۱۰۹.»ل کندا در مملکت خود تحمّ ان ربهائي  ىعنيدالالن آنها 

 در ى ملى مجلس شورا۲۱م انتخابات دوره ي در تحرىا يز در نامه نىصادق روحان

 دانست که قصد ىاهي سى، مجلس را مأمور سرپوش گذاردن برکودتا۱۳۴۲ وريشهر

   ».ت را دگرگون کندين و مشروطيکباره اساس دي«دارد 

 

 که ىت و زنان و مرداني و سازمان امنلييال اسراان و عمّ بهائي ىفلذا با همکار

اندازند،  ىنگ راه ميعفت قلم مانع از شرح حال آنهاست، به نام مردم مت

ره ي و جزاد کنند که غالمان خانه ىته درست مي دهند، کمىل ميکنگره تشک

البته نه مردم .  کنندىف از طرف مردم معرّ ىداتوريخواران استعمار را به کاند

   ۱۱۰.ليين کشور بلکه مردم ماوراء بحار و مردم اسرايا

 

قدر مخصوصًا يمراجع عال«ز از ي ن“ قمى هيحوزه علم” ۱۳۴۲ن ي فرورد۲۱قطعنامه 

 که ىا  گانه۱۰ »اتين مستدعيتام« خواست که در »ىني خمىاهلل العظم يتحضرت آ

 بود » از مملکتسميونيال صه استعمار و عمّ ىاديقطع ا« آن خواهان ۵بند 

 ۱۹۶۹  که درشوا،ي پىوگرافيب اسالمگرا ىها ى از نوشتهاري همچون بس۱۱۱.بکوشند

 »دهويسم و آژانس يوني صهىعمال سازمان ضد بشر«ان را بهائيم شده بود، يتنظ

 “سميونيال صه استعمار و عمّ ىاديا” ىن سان، در گفتمان انقالبيبد۱۱۲ . کردىمعرف

 ليياز آن جهت که دولت اسرا.  شد“انبهائي” ىگانه سازي بىده براي برگزيىبرابرها

است، ي سى ان در گسترهبهائيشرفت يآمد، پ ىدشمن سرسخت اسالم به شمارم

 از  ىارين بسيا بر بنا. شد ىف اسالم فرض ميتضع  برىليران دلياقتصاد، و فرهنگ ا

ه ي تکىزيچ ش از هريش از انقالب بي پى  در دو دههىمبارزان اسالم و  انيسخنگو

به عنوان نمونه، .  است» قرار گرفتهىت خطرناکياسالم در موقع«آن داشتند که  بر

ن يد«داد که  هشدار ۱۳۴۶ور ي شهر۱۷ن در يأت مکتب حسيجواد باهنر در ه محمد

د يي به خود آىکم.  شودىشتر ميان روز به روز ببهائيغات يتبل. در معرض خطر قرار دارد
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 دولت ى فرهنگىها ى برنامه تمام،رين پنداشِت فراگي در ا۱۱۳»...يدن باشيو در فکر د

 ىدايا” و “ه و منحرففرق ضالّ ” ىها ى کوششم هجرير تقويي تا تغرازياز جشن هنر ش

  ۱۱۴. دانسته شدند“مملکت ىت اسالميّ ر شخصيي تغىبرا” “ اسالمىاستعمار و اعدا

ز به دوش ي نبار ساواک ى خشونتها ىت سرکوبي مسئولى حت“ىانقالب”ن نگرش يدرا

ان را در بهائي و اسالمگرا ىگر سخن، گفتمان انقالبيبه د ۱۱۵.شد ىان گذاشته مبهائي

  .  دانستىم ميم شاه سهيده رژياسنج نىاست هاي سىتمام

 ىخت نقش مهمّ ي درآمىاسالم غاتيتبل  با۱۳۲۰که از دهه   بهائى ضد  جنبش

  ىمانيا  ىمبان  ىبررس  ىبجا.  داشت“ىاسي سى مبارزه” به “ىمان اسالميا”ل يدر تبد

 “ىاسيس ىمذهب ”بهائى  آيين   کهداشتند ديتأک  پس  آن از  ىاسالم  مبارزان ،بهائىن ييآ

شرکت   نيا بر بنا. اند ساخته اسالم برپا  فيتضع  ىبرا  ىاستعمار  ىها دولت  است که

ش يش از پيت ببهائي  ضدّ ىها ى و انجمن اسالمىها هيأت  جلسات کنندگان در

مان به يل زهد و اي تبدى براىا يله وسىن نگرانيد ايتشد. بودند ىم  نده اسالمينگران آ

 ل جلسات ين دليبد. ت از اسالم بوديحما  ىبه مبارزه براق ي و تشو“ىاسي سىآگاه”

 ى جلب افراد به سوى براى مناسبىها  مکانبهائى  ضدّ ىها ها و انجمن هيأت

ت أي، و هىت واحده، حزب ملل اسالم، امّ ن خلقيچون مجاهد  هميىها ازمانس

، ىستيوني صه ضدّ ىها جنبش با  بهائى جنبش ضد  وستنيپ  با درهم ۱۱۶.مؤتلفه بودند

 ىان به مبارزه برابهائي ى پاکسازى، مبارزه براىستيالي امپر، و ضدّ ى استعمارضدّ 

 ى آزاد“راني خواهانه مردم اىآزاد”جنبش  در. ديل گردي تبدى سلطنت پهلوىسرنگون

ران در ي اىن مدى جه جامعهي پنداشته شد و در نت“ملت مسلمان”ان اسارت بهائي ىمدن

 .*  شد که همچنان ادامه داردىستم دچار تناقضيمه دوم قرن بين

 

، آبادى ، و افسانه نجماکد، احمد کريمى حکّ مؤي  نوشته، حشمت اين يىنها در ويرايش  *

اما اين دوستان مسئول نگرش و . ها سپاسگزارم از يکايک آن. اند راهنمايم بوده

الخط  رسم ها، درموارد ضرورى، در براى تسهيل خواندن نقل قول. هايم نيستند لغزش

  . ام دهرف کمتون اصلى تصرّ 
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  نامه  و کتابها  نوشت پى

  : به. ک.  نبراى پژوهشى جامع در باره پيدايش جنبش بابى ۱

Abbas Amanat, Resurrection and Renewal: The Making of the Babi 
Movement in Iran, 1844-1850, (Ithaca: Cornell University Press, 1989). 

  : به. ک. براى تحليلى تاريخى از کيش بهائى ن

Juan Cole, Modernity & the Millennium: The Genesis of the Baha'i Faith 
in the Nineteenth-Century Middle East (New York: Columbia University 

Press, 1998). 

  : به. ک. در اين باره ن ۲

Amat’ul-Baha Ruhiyyih Khanum, ‘The Guardian of the Baha'i Faith’, in 

The Baha'i World, 1954-1963 (Haifa: The Universal House of Justice, 

1970), particularly pp. 156-158; ‘The Baha'i International Community and 

the United Nations, 1954-1963’,  in The Baha'i World, 1954-1963, pp. 

788-794, particularly 789-791 

: ، کرمانرساله تير شهاب در راندن باب خسران مآب حاج محمد کريم خان کرمانى، ۳

  .۲۲۰و ۲۱۰-۲۱۱، به ترتيب بر صص ۱۳۸۷، چاپخانه سعادت

کارخانه عبدالغفور المشهور : ، بمبيى کتاب مستطاب سلطانيه،حاج محمد کريم کرمانى ۴

  . ۲۱۹-۲۲۰، به ترتيب صص ۱۲۷۷بداد و ميان دهايلى، 

چاپخانه :  کرمانالة فى رّد الباب المرتاب،رس حاج محمدخان کرمانى، ۵

 ۱۲۸۹اين کتاب بنا بر مندرجات آن در سال .  شمسى۱۳۴۳/قمرى۱۳۸۴،سعادت

   .شمسى نگاشته شده است۱۲۵۱/قمرى

: ، تهران االيقان ارغام الشيطان فى رد اهل البيان وزين العابدين نورى شاه حسينى، ۶

  .۳۹۶ و ۳۹۲، به ترتيب از صص ۱۳۴۲مطبعه مروى، 

الخطاى   اصول دين و کشفحاجب االئمه، اکبر مجتهد اردبيلى خوانسارى  ميرزا على ۷
  .۳۱۸ و ۳۱۳، صص ۱۳۳۴ بى جا، بى ناشر، .مسلمين

 :به. ک. در اين باره ن ۸
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Negar Mottahedah, ‘The Mutilated Body of the Modern Nation: Qurrat al-

Ayn Tahirah’s Unveiling and the Iranian Massacre of the Babis’, 

Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East, XVIII:2 

(1998), pp. 38-50. . 

ول، على جواهر کالم نويسنده اين جزوه مجه« براين ادعاست که فريدون آدميت    ۹

انتشارات : ؛ تهران۶ و ايران، چاپ فريدون آدميت، اميرکبير: به. ک.  ن».است

على جواهر . اما وى شواهدى دراين باره ارائه نکرده است. ۴۵۶، ص ۱۳۶۱خوارزمى، 

سانيده بود و عربى و روسى و  به انجام رکالم که تحصيالتش را در تهران و بيروت

الول  (ايران نو، آثار الشيعةدانست، مترجم چندين کتاب از جمله  انگليسى نيز مى

  .بود) جرجى زيدان (تاريخ تمدن اسالم، )ساتن

  .۷۲-۷۳، ۷۰کتابفروشى پايدار، بى تاريخ، صص : ، تهرانبهائيگرىاحمدکسروى،  ۱۰

  . ۲۹-۳۱، صص )۱۳۲۲فروردين  (۱:۱،  پرچم،‘پاسخ بهائيان’، کسروىاحمد  ۱۱

در “ ]دراصل [يادداشت هاى کنيازدالفورکى ”: به. ک. براى چاپ جديد اين اثر ن ۱۲

: ، نوشته حسن اعظام قدسى اعظام الوزاره، تهرانخاطرات من يا تاريخ صدساله ايران

هاى کنياز  يادداشت”حسن اعظام در معرفى . ۹۱۱- ۹۲۹، صص ۱۳۷۹نشر کارنگ، 

ى  خانه اينک راجع به پيدايش باب از جزوه اى که خطى و در کتاب«: نوشت“ دالقورکى

رحوم مرحوم مخبرالدوله بزرگ برادر مرحوم حاج مخبرالسلطنه هدايت، به پسرش م

ند رسيده بود، نظر با اين که دامن وطن خواه و با ايمان بودالدوله که از رجال پاک فهيم

له معاشر بودم، موقع پيش آمد قضيه  نويسنده با ايشان دوستى کامل داشته و غالبًا با معّظم

راجع به پيدايش بهائى که در “ جزوه خّطى”انبار غله دولتى يک روز اظهار نمودند 

 که تا پس از دهم کتابخانه پدرم بود و به من منتقل گرديده است در اين موقع به شما مى

استنساخ اصل جزوه را رد نماييد، نويسنده هم با تقديم تشکر از روى آن ماشين نموده 

 اينک موقع در آن دانستيم که براى روشن ...الدوله رد نمودم اصل آن را به مرحوم فهيم

دانم براى خوانندگان عزيز خاّصه جوانان  شدن تاريخ که يگانه هدف و آمال خود مى

ترين تصرفات به شرح ذيل درج نمايم، و   آينده عين جزوه را بدون کوچکحاضر و نسل

شوم که خواننده عزيز کامًال توجه نمايند که نفوذ خارجه تا چه اندازه در  ضمنًا متذکر مى

حسن اعظام قدسى، : به. ک.  ن»دربار قاجاريه و مملکت و حتى شاه وقت بوده است؟
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  . ۹۱۰همان، ص 

جوابى به رساله اعترافات ”محفل روحانى ملى بهائيان ايران، :  به.ک. در اين باره ن ۱۳
؛ نيز ۱۳۲۴محفل روحانى ملى بهائيان ايران، بهمن: ، طهران“سياسى کينياز دالقورکى

  : به. ک. ن

Amin Banani, ‘Religion or Foreign Intrigue: The Case of the Babi-Baha'i 

Movement in Iran,’ in Thirty First International Congress of Human 
Sciences in Asia and North Africa in Tokyo (Tokyo: Institute of Eastern 

Culture, 1983), pp. 279 

  : به. ک.  درايران نبراى گزيده اى ازگزارشهاى سفير روسيه 

M. S. Ivanov, Babidskie Vosstaniya V Irane, 1848-1852, Moscow, 1939, 

Appendix l, pp. 141-59 

مرتضى : به. ک. ها، به ترتيب، نبراى ترجمه فارسى و انگليسى بخشى از اين گزارش 

، ۲، چاپ  از نظر فلسفه، تاريخ، اجتماع و بابيگرىشيخيگرىمدّرسى چهاردهى، 

 :به. ک. ؛ و نيز ن۲۶۹-۲۸۹، صص ۱۳۵۱ ،تهران

F. Kazimzadeh, ‘Excerpts from Dispatches Written during 25-8481 by 

Prince Dolgoroukov, Russian Minister to Persia,’ World Order (Fall 1966), 

pp.17-24.  

  . ۹۲۵، ص خاطرات من در“ يادداشت هاى دالقورکى” ۱۴

 .۹۲۷همان، ص  ۱۵

 .۹۲۸ان، ص هم ۱۶

 .۹۲۹همان، ص  ۱۷

نيمه دوم ارديبهشت  (۱:۴، پرچم ،‘آفتاب حقايق يا دروغ رسوا’، احمد کسروى ۱۸

ديگر نوشته هاى .  ۱۷۲-۱۷۱نقل قول ها به ترتيب از صص . ۱۶۹-۱۷۷، )۱۳۲۲

، ۱:۵، پرچم ‘۲دروغ رسوا آفتاب حقايق يا ’:  در باره کيش بهائى عبارتند ازکسروى

، )۱۳۲۲فروردين  (۱:۱ ، پرچم،‘پاسخ بهائيان’؛ ۲۰۳- ۲۰۷، صص۱۳۲۲خرداد 

-۱۹۸، صص )۱۳۲۲خرداد (۱:۵،  پرچم،‘هاى ما از بهائيان پرسش’؛ ۲۹- ۳۱صص 

 . ۴۸۱-۴۸۳، صص )۱۳۲۲شهريور (۱:۱۱،  پرچم،‘از بهائيان باز چند سخنى’؛ ۱۹۳



  

  

  

  بهائيان ايران

  

۳۸۳

، مقدمه محمود محمود،  و ايران يا ورقى از تاريخ سياسى ايراناميرکبير، فريدون آدميت  ۱۹

 و ۲۴۴،۲۵۶،۲۵۸، ۲۴۳ها به ترتيب از صص  ، نقل قول۱۳۲۳بنگاه آذر، : تهران

بلّغ نامى بهائى ابوالفضل ت، مُ  با ازليان را پيش از آدميّ ارتباط ادوارد براون. ۲۵۹

.) ش. ھ۱۲۹۴./ق. ھ۱۳۳۳ (کشف الغطاء عن حيل االعداء به تفصيل در گلپايگانى

 حاجى ميرزا جانى و مقّدمه الکاف نقطةاى بر  اين کتاب در واقع رّديه. گزارش داده بود

ن مقّدمه که گويا به يارى محمد در اي. آنکه به نام ادوارد برون انتشار يافته مى باشد

کشف ”گلپايگانى در . قزوينى نوشته شده بود، نويسنده از ازليان به نيکى ياد کرده بود

 از بايد دانست که حمايت و رعايت مستر براون«: نوشت“ اغراض پروفسور عاليجناب

ومى و بعضى ازليان و ضديت و سعايت او نسبت به بهائيان بر يک سبب اساسى عم

 را مسبب »رقابت مذهبى و عصبيت دينى« او ».اغراض شخصى خصوصى استناد دارد

 در ايران مزاحم و رقيبى »ُمبلّغين نصرانيت«عمومى اين ضّديت بر شمرد و برآن بود که 

 براى از پاى درآوردن اين حريف، به ».تر و قوى تر از ملت بهائيه نداشته و ندارد بزرگ«

لکن ازليان چون از «:  به حمايت از ازليان پرداختندى، امثال ادوارد براونروايت گلپايگان

نفس در  دعوت ناس به علت خوف و هراس عاجزند لذا محض پيدا کردن اشخاص هم

دارند و براى پاشيدن تخم نصرانيّت اراضى  دين ساختن مردم سعى بليغ مبذول مى بى

 پروتستانيان نرم و شيار مى سازند و بالبديهه نفرت و ضّديت با سخت ناهموار را به جهت

 .ک. ن».رقيب و مزاحم، و انس و الفت با مساعد و معاون، طبيعى هر قوم و ملت است

مهدى بن : جهان ، مرو شاهکشف الغطاء عن حيل االعداء، ميرزا ابوالفضل گلپايگانى: به

 مؤيّد در يادداشتى دکتر حشمت. ۴۳۵ و ۴۳۷، صص .ق.ھ۱۳۳۴وى، العل ابوالقاسم

الغطاء را ميرزا ابوالفصل گلپايگانى نوشته و   صفحه از کشف۱۲۳اند که  يادآورى کرده

  .اش سيد مهدى گلپايگانى تکميل کرده است بقيه را پس از مرگ او خواهر زاده

وهمن، : (نولى و مالحسين بشرويى نکواستان ک دليل جعلى بودن دبراى: توضيح ويراستار  

). ۲۶۲-۸۲ .، ص۲۰۱۰ انتشارات باران، يکصد و شصت سال مبارزه با آيين بهائى: فريدون

  .هاى بعدى کتابش حذف کرد  را از چاپاين مطلب پس از فاش شدن اين جعليات، آدميت 

ابوالقاسم  ، با مقدمه سيداستساخته هاى بهائيت در صحنه دين و سي ودود، انور  ۲۰

ها به ترتيب از صص  نقل قول. ش. ھ۱۳۲۶چاپخانه شرکت مطبوعات، : ، تهرانکاشانى

انور ودود که پدر جدش، ميرزا محمود کالنترى کاشى، . ۱۳۹،۱۴۰،۱۴۱، ۱۸،۲۱، ۲
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بهائيان سرشناس بودند، اين کتاب را  پدرش، عين الملک هويدا از ى و خاله زاده

  .نوشته بود) ۱۹۴۷(، محازل البهائية على مسَرح السياسيه و الديننخست به زبان عربى، 

دارالکتب : ؛ تهران۳، چاپ تاريخ و نقش سياسى رهبران بهائى، مرتضى احمد آ  ۲۱

عنوان . ۷۹ و ۷۵،۷۶، ۶۶-۳۶،۶۸يب از صص ، نقل قول ها به ترت۱۳۴۶االسالميه، 

پرنس ” جلد به طبع رسيده بود ۱۰۰۰۰روى جلد چاپ سوم اين کتاب که در 

  . است“ دالگورکى

، ۱۳۵۷دارالکتاب االسالميه، : ، تهران۱۷، چاپ فيلسوف نماهاناصر مکارم شيرازى،   ۲۲

  .۲۵۸ص 

پس از کشتن . ۲، ص )۱۳۲۵ آبان ۱۸ (۱:۵، دنياى اسالم“ برادران دينى متحد شويد”  ۲۳

که به کوشش حاج سراج انصارى، شيخ “ جمعيت مبارزه با بى دينى”، احمد کسروى

قاسم اسالمى، و شيخ مهدى شريعتمدارى و برخى ديگر از علما براى مبارزه با او تشکيل 

مبارزه منطقى با ”يکى از اهداف اتحاديه . مبدل شد“ ميناتّحاديه مسل”شده بود به 

ى جعفرى  ى حّقه دينى ها و نبرد قلمى با انتشاراتى که برضد اسالم و طريقه هرگونه بى

  .بود“ شده و مى شود

حقايق آشکار مى ”دبيرکل کنگره جوانان اسالم، ) آل طعمه(سيد محمد مهدى موسوى   ۲۴

   .۳، ص )۱۳۲۵ مهر۲۰ (۱، دنياى اسالم “شود

  . ۳، ص )۱۳۲۶ تير۲۵ (۶۳، پرچم اسالم، “دو نمونه از فداکارى”صدر السادات،   ۲۵

فوائد دينى، :  شهادت علم و فلسفه به اهميت و خوبى نماز و روزه،عطاءاهلل شهاب پور  ۲۶
، انجمن تبليغات اسالمى: ؛ تهران۳، چاپ روحانى، جسمانى، اخالقى، اجتماعى

  . ۲۷۴، ص ۱۳۲۳

نشريه يکم انجمن تبليغات  آيين گشايش راه نو در عالم حقيقت، ،عطاءاهلل شهاب پور  ۲۷

  ۱۳۲۳، انجمن تبليغات اسالمى: ؛ تهران۴، چاپ اسالمى

شرح مختصرى از آغاز يک کوشش بزرگ در راه : ياران ما ،انجمن تبليغات اسالمى  ۲۸
  .۲۱ و۱۳، صص ۱۳۲۲، اسالمىانجمن تبليغات : ، تهراناسالم

؛ هبةالدين  روحانيت و اسالم وفقه اسالم بامدارک و نصوص احکاممجتهد کمره اى،  ۲۹

  . راهنماى مناسک حج، )مترجم (؛ محمود طالقانىراهنماى يهود و نصاراشهرستان، 

 مرداد ۱۷ (۳۹، دنياى اسالم ،“ کليه مسلمانان ايراناعالم به”رمضانعلى رحيميان،   ۳۰
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  .۳، ص )۱۳۲۶

  .۳، ص )۱۳۲۶ دى ۱۹ (۲:۵۷، دنياى اسالم ،“دارالعلوم دينى و عربى”  ۳۱

دنياى  ،‘آسايشگاه براى زوار حسينى: يک پيشنهاد مهم و سودمند’عطاء اهلل شهاب پور،   ۳۲
  .۱- ۲، صص )۱۳۲۶ تير ۲۰ (۳۵، اسالم

 ۱۳۲۳ تا آبان ۱۳۲۱ از فروردين  انجمن تبليغات اسالمى يازده جزوه تعليماتى  ۳۳

ارات انجمن مجموعۀ انتش ،عطاءاهلل شهاب پور: به. ک.ن. نسخه چاپ شد۱۲۸۰۰۰در
، انجمن تبليغات اسالمى: ، تهرانانجمن تبليغات اسالمى: تهران ،تبليغات اسالمى

  .۳، ص۱۳۲۳

 و ۲۳۱، ،صص )۱۳۴۵ (۲۱، سالنامه نوردانش، ‘اند اينها از راه گمراهى بازگشته’  ۳۴

۲۳۱.  

 ۴:۱۴،  خرداد۱۵، ‘ريشه انديشه اسالم منهاى روحانيت’سيد حميد روحانى،   ۳۵

براى گزارشى از . ۱۰، پس نوشت شماره ۲۶، به ويژه ص ۱۷- ۲۷، صص )۱۳۷۳بهار(

 در لى در انتخابات دوره هفدهم مجلس شوراى مفعاليت هاى انجمن تبليغات اسالمى

ره وجمعيت هاى مؤتلف اسالمى مشهد و سرنوشت انتخابات د’: به. ک.  نمشهد

  .۲۸- ۴۰، صص)۱۳۷۳بهار (۱۴: ۴، خرداد ۱۵ ،‘هفدهم مجلس شوراى ملى در مشهد

ک و انجمن ساوا’: به. ک.  نبراى گزارشى از همکارى نزديک اين انجمن با ساواک  ۳۶

نگاران  برخى از تاريخ. ۱۲۳- ۱۲۵، صص )۱۳۷۳زمستان  (۱۷، خرداد۱۵، ‘حجتيه

فرض ‘ استعمارى’را ) انجمن ضد بهائيت ( انجمن تبليغات اسالمىجمهورى اسالمى

 که ساواک  خفقان پهلوىدليل استعمارى بودن اين فرقه اين است که در اوج«: اند کرده

با آرم و پرچم ) مانند بهائيت(به هيچ نيروى مذهبى اجازه فعاليت نمى داد اين ها آزادانه 

اين دو فرقه متضاد؛ درتحقيق اهداف شوم استعمارى هماهنگ . مشغول تبليغ بودند

ائيت نيز انجمن ضد به. بهائيت دخالت در سياست را منع کرده بود. کردند عمل مى

دخالت در سياست را ممنوع اعالم کرده و از افراد انجمن تعهد مى گيرد که در سياست 

انجمن در پوشش يک . بهائيت حکم جهاد را لغو شده اعالم مى کند. دخالت نکنند

جهاد و . شعار عوام فريبانه و به ظاهر مقدس يعنى اختصاص حکومت به امام عصر ع

شهريور (۱۶، حوزه، ‘؛ استعمار و تکفير۳تکفير،  حربه’، »کند مبارزه را متوقف مى

  . ۱۱۱ از ص ؛ نقل۹۳-۱۲۰، صص)۱۳۶۵
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جامعه ’؛ ۴، ص )۱۳۲۵ خرداد۹ (۱:۱۰، پرچم اسالم ،‘جامعه تعليمات اسالمى’  ۳۷

، ‘جامعه تعليمات دينى’؛ ۴، ص )۱۳۲۵ خرداد۹ (۱۰، پرچم اسالم، ‘تعليمات دينى

بازهم دو ’: به. ک. همچنين ن. ۳-۴، صص)۱۳۲۵ خرداد ۱۶ (۱۱، پرچم اسالم

  .۳ و ۱، صص )۱۳۲۶ آذر ۲۱ (۵۳، دنياى اسالم، ‘شخصيت متضاد

  . ۳، ص )۱۳۲۶ اسفند ۲۰ (۲:۴۴ ،سالمپرچم ا ،‘انجمن تعليمات اسالمى’  ۳۸

مجموعه سخنرانى هاى جمعى از :  گفتار وعاظ، در‘طرح نو’عباسعلى اسالمى،   ۳۹
؛ ۹، از تأليفات محمد مهدى تاج لنگرودى، چاپ دانشمندان و وعاظ مشهور ايران

   .۲۴ل از ص ، نق۱۷-۲۶، صص ۱۳۶۲انتشارات خزر،  : تهران

قابل توجه آقايان حجج اسالم و مراجع تقليد مخصوصًا حضرت ’حسين عبداللهى،   ۴۰

، ۱-۲، صص )۱۳۲۶ دى ۲۶ (۵۸: ۲، دنياى اسالم ،‘ بروجردى مّد ظلّه العالىاهلل آيت

  . ۲نقل از ص 

  . ۲، ص )۱۳۲۶ بهمن ۱۰ (۲:۶۰، دنياى اسالم ،‘در خصوص قهوه رخ اصفهان’  ۴۱

  . ۲، ص )۱۳۲۶ دى ۲۶ (۵۸، دنياى اسالم، ‘کتاب اخالق گلشنى’  ۴۲

. ى تعليمات دينى ن ى تعطيل کردن جامعه ى دستور دکتر آذر وزير فرهنگ درباره درباره  ۴۳

، )۱۳۳۲ تير۳۱ (۱۴۸،  نداى حق، ‘اى دکتر آذرشيرين کارى آق’على دوانى، : به. ک

 ۱۴۹، نداى حق ، ‘نقش وزير فرهنگ در انحالل جامعه تعليمات دينى’؛ ۴ و ۱صص 

آقاى وزير فرهنگ اينجا ايران و کشور ’زارى،  ؛ عباس غلّه۱- ۲، صص )۱۳۳۲ مرداد ۷(

تقليل دروس ’؛ ۴ و ۱، صص )۱۳۳۲ مرداد ۱۴ (۱۵۰، نداى حق ، ‘اسالمى است

، ‘دکتر آذر چه شد؟‘؛ ۴ و۱، صص )۱۳۳۲ مرداد۲۸ (۱۵۲، نداى حق ،‘... شريعت و

  . ۴ و ۱، صص )۱۳۳۲ شهريور ۱۸ (۱۵۵، نداى حق

بهائيان دين، مذهب، : ملت ايران بيدار شويد’، عتضدىمرتضى خلخالى و عبدالحسين م  ۴۴

 بهمن ۲۴ (۲:۶۲، دنياى اسالم ،‘تعصب، مليت و ناموس شما را از بين مى برند

  . ۳؛ نقل از ص ۳ و۱، صص )۱۳۳۶

 فروردين ۲۱ (۶۸: ۲، دنياى اسالم،  ‘بهائى ها چه مى گويند؟’يک نفر مسلمان،   ۴۵

  . ۴؛ نقل از ص ۴ و ۱، صص )۱۳۲۷

؛ ۲، ص )۱۳۲۶ آذر ۱۲ (۷۹، پرچم اسالم ،‘جمعيت هيأت مروجين مذهب جعفرى’  ۴۶

  . ۳ص ، )۱۳۲۶ آذر ۱۹ (۸۰، پرچم اسالم، ‘جمعيت مروجين مذهب جعفرى’
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  .۱، ص )۱۳۲۶ دى ۳ (۲:۳۴، پرچم اسالم، ‘مجمع هيأت مرّوجين مذهب جعفرى’  ۴۷

  هيأت مرّوجين مذهب جعفرى توسط ۱۶/۱۱/۲۶بيانيه اى که در جلسه عمومى عصر ’  ۴۸

، )۱۳۲۶ اسفند ۱ (۶۳ ،دنياى اسالم، ‘آقاى سيد نصراهلل شجاعى تنظيم و قرائت شد

  .۳نقل از ص . ۳ و ۱صص 

  . ۴، ص )۱۳۲۶ آذر۱۹ (۲:۳۲ ،پرچم اسالم، ‘کانون انتشارات اسالمى’  ۴۹

 ۱۲ (۶:۲،  نداى حق،‘اى از منحرفين بهائى نتيجه مبارزه ُمبلّغ اسالمى و بازگشت عده’  ۵۰

   .۲؛ نقل از ص ۲و  ۱، صص )۱۳۳۴مهر 

، )۱۳۳۴ آبان ۲۶۴ (۶:۸ نداى حق ،‘ مقدسمجامع مذهبى مشهد’زارى،  عباس غلّه  ۵۱

   .۴؛ نقل از ص ۴ و ۱صص 

- ۲۷، صص )۱۳۷۳بهار  (۴:۱۴،  خرداد۱۵ ،‘ريشه انديشه اسالم منهاى روحانيت’  ۵۲

 و جمعيت هاى مؤتلف اسالمى مشهد’؛ ۹، يادداشت ۲۷-۲۶، به ويژه صص ۱۶

 ۴:۱۴،  خرداد۱۵ ،‘ در مشهدسرنوشت انتخابات دوره هفدهم مجلس شوراى ملى

  .۳۰، بخصوص ص ۲۸-۴۰، صص )۱۳۷۳بهار(

  .۳، ص )۱۳۲۶ تير ۲۵ (۶۳،  پرچم اسالم ،‘دو نمونه از فداکارى’صدرالسادات،   ۵۳

  . همانجا  ۵۴

 ۳۱ (۱۴۹، پرچم اسالم ،‘ که سابقًا منحرف بوده اندمصاحبه با آقاى احسان اهلل پرتوى’  ۵۵

  . ۲؛ نقل از ص ۱- ۲، صص )۱۳۲۸شهريور 

 ۷، شاهد ،‘مکن و به اوست که سوگند مى خورم که سازش نمى’محمد حسينى بهشتى،   ۵۶

   .۱۶؛ نقل از ص ۱۴،۴۷- ۱۹، صص )۱۳۶۰خرداد (

پيام  ،‘... ربانى شيرازىاهلل آيتبه مناسبت هفدهم اسفند ماه سالگرد درگذشت ’  ۵۷
پرچم  اين خبر در. ۲۰؛ نقل بر ۳۱ و ۱۸- ۲۱، صص )۱۳۶۳ اسفند ۲۵ (۱۳۲، انقالب
کسانى که «: چنين گزارش داده شده بود‘ بخش مهم ترين اخبار کشور و جهان’ در اسالم

 شصت و دو نفر به شرح زير بوسيله جناب آقاى آقا شيخ - اخيرًا مسلمان شده اند

 شيراز  در سروستانعبدالرحيم شيرازى ُمبلّغ اعزامى از طرف آقايان علماء و روحانيون شيراز

پرچم  ،‘مهم ترين اخبار کشور و جهان’: به. ک.  ن».مشّرف به دين مبين اسالم گرديدند
  . ۲، ص )۱۳۲۷ فروردين ۱۲( ۹۴، اسالم

 اغلب اعالنات مربوط به مسلمان شدن بهائيان خالى از حقيقت بود از :توضيح ويراستار
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، محفل ملّى بهائيان ى پرچم اسالم ر خبر باال در روزنامهبه دنبال انتشا. جمله مورد باال

پاسخ محفل شيراز چنين .  استفسار نمود شيراز بهائيانايران موضوع را از محفل روحانى

ى کسانى است که آتش فتنه و فساد  خبر مزبور کذب محض و انتشار آن از ناحيه«: است

شان در آن جريده درج گرديده جمعى  نفوسى که اسامى. اند  مشتعل ساختهروستانرا در س

اى هم کودکان خردسال بهائى از شش ماه تا  از منسوبان مسلمان بهائيان سروستانند و عّده

، ۳ى  ، شماره]ى محفل ملى بهائيان ايران نشريه[ اخبار امرى .»باشند چهارده سال مى

، در دست انتشار،   ينى، تورج، اسناد بهائيان ايراننقل از ام  (۲۰. ، ص۱۳۲۷تيرماه 

  .)۱۰۶۳ص 

- ۲، صص )۱۳۲۵ مهر۲۰ (۱، دنياى اسالم ، ‘ براى چه انتشار مى يابد؟دنياى اسالم’ ۵۸

  . ۲؛ نقل از ۱

 ۶۳، پرچم اسالم ،‘ و پيروانشؤال از شوقى افندىيک س’حّجة االسالم نجم آبادى،  ۵۹

، پرچم اسالم ،‘مهدى موعود’، ؛ سيد محمود طالقانى۳ و ۱، صص )۱۳۲۶ تير۲۵(

، پرچم ‘گفت و شنود با بهائيان’، لى شکارى؛ محمدع۴، ص )۱۳۲۵ تير ۲۷(۱:۱۷

شجاعت مولود ديانت و امت ’، ؛ حسن نيکو۳، ص )۱۳۲۶ شهريور ۲۶ (۷۱ اسالم

بازيگرى بنى ’، ى؛ عبدالحسين آيت۲، ص )۱۳۲۵ شهريور ۷ (۲۲، پرچم اسالم، ‘است

   .۱، ص )۱۳۲۵ شهريور ۱۴( ۲۳،   پرچم اسالم،‘ سبب خوارى ايشان استاسراييل

 سياست -سستى مشترکين: سبب يک هفته تعطيل’عبدالکريم فقيهى شيرازى،  ۶۰

  . ۱ ص ،)۱۳۲۶ مهر ۹ (۷۲پرچم اسالم ،‘بيگانگان

پرچم  ،‘مبارزه ما مقدس و پيروزى نهايى با اسالم است’عبدالکريم فقيهى شيرازى،  ۶۱
   .۱، ص)۱۳۲۶ مرداد ۲۲(۶۶، اسالم

  . ۲، ص )۱۳۲۶ مهر ۹ (۲:۲۴، پرچم اسالم ،‘شرارت بهائى ها’ ۶۲

   .۱، ص )۱۳۲۶ بهمن ۲۲ (۸۸، مپرچم اسال ،‘اختالفات مذهبى’ ۶۳

  .۱-۲صص ). ۱۳۲۸ اسفند ۴ (۱۷۰، پرچم اسالم ،‘ى منحرف فرقه’ ۶۴

  .۱-۲، صص )۱۳۲۵ مهر ۲۰ (۱، دنياى اسالم ‘!يابد؟ چه انتشار مى اسالم براى دنياى’ ۶۵

، )۱۳۲۵ مهر ۲۰ (۱، دنياى اسالم ،‘از خواب غفلت بيدار شويد’صارى، سراج ان ۶۶

  .۱- ۳صص 

 ۱ (۲۳-۲۴، دنياى اسالم ،به نامه وزير فرهنگ به محمدتقى فلسفى. ک. در اين باره ن ۶۷
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خاطرات و مبارزات محمدتقى فلسفى، : به. ک. همچنين ن. ۱، ص )۱۳۲۶فروردين 
، صص ۱۳۷۶، انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمى: ، تهراناالسالم فلسفى حجة

۱۸۳-۱۸۱ .  

  .۱-۲، صص )۱۳۲۶ مرداد ۱۷ (۳۹، دنياى اسالم ،‘مقاله وارده’يوسف اطلس پرور،  ۶۸

در پى نشر اين خبر . ۲، ص )۱۳۲۶ مرداد ۲۴ (۴۰، دنياى اسالم ،‘گرافات واردهتل’ ۶۹

چندى است حضرت آقاى بيان الحق ُمبلّغ شهير اسالمى «:  گزارش داد کهدنياى اسالم

و اهالى هم با حسن به شاهى تشريف آورده و وسائل تشکيل جامعه مسلمين را فراهم 

 داده و به دين شريف اسالم استقبال اطاعت نموده و تاکنون سه نفر از بهائى ها را توبه

، خالصه ».اند و تبليغات ايشان رونق بازار منافقين را شکسته است وارد نموده

  . ۳، ص )۱۳۲۶ آبان ۵ (۱۶، دنياى اسالم هاى وارده، تلگراف

دنياى  ،‘يک نفر وکيل مجلس نبايد در ترويج مرام بهائى کمک کند’، حسين شکوهى ۷۰
  . ۲، ص )۱۳۲۶ مهر۱۱ (۴۶، اسالم

؛ ۴ و ۱ صص ،)۱۳۲۷ تير ۱۳ (۷۹، دنياى اسالم، ‘مخالفين دولت آقاى هژير متأسفند’ ۷۱

، همان، ص ، محمدتقى فلسفى۳۶هژير به دکتراقبال، سند شماره . ۷۲. ۴نقل از ص 

۴۸۰ .  

  .۴۸۰، همان، ص ، محمدتقى فلسفى۳۶هژير به دکتراقبال، سند شماره  ۷۲

در اطاق آقاى وزير « ۱۳۲۷اد  مرد۷اين کميسيون در  دنياى اسالم براساس گزارش ۷۳

   به عضويت آقاى دکتر مهران معاون وزارت فرهنگ له و جناب  با حضور معظم فرهنگ 

آموزگار  مستشار محترم ديوان کشور و جنابان آقايان شهابى و مشکوة از اساتيد  جناب 

 و جناب يعقوب رضوى نماينده محترم مجلس شوراى ملى محترم دانشگاه و جناب آقاى

فرهنگ و آقاى  رتبه وزارت انوار و جناب آقاى سعيدى از اعضاى عالى

 ،‘ها ودبيرستان ها تعليمات دبستان تشکيل کميسيون’.  شد»روزنامه تشکيل مديراين تقوى

  . ۱-۲، صص )۱۳۲۷ مرداد ۱۶ (۸۳، دنياى اسالم

به عبادت دعوت کردند و سرانجام به  اين پزشک را’: به. ک.  ندرمورد دکتر برجيس ۷۴

مورد  در. ۸، ص )۱۹۳۹ فوريه ۲۶ (۲۲، فردوسى، ‘طرز فجيعى او را به قتل رسانيدند

، مرد امروز، ‘اند؟ آيا دزدان دست به ترور و کشتار زده’: به. ک. مهندس شهيد زاده ن

  . ۶، ص )۱۳۲۶ تير ۲۷ (۱۱۶
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 به ه مناسبت گشايش بيمارستان رازى، که داروخانه آنرا جماعت کليميان تهرانب ۷۵

امروز قسمت اعظم تجارت دوا «:  نوشتايران باستانبيمارستان مجانًا هديه کرده بودند، 

ايت و نگرانى ها است و از اين راه يک عدم رض و داروخانه هاى تهران در دست يهودى

بين توده و مخصوصًا مردمان هوشمند و بصير حکمفرما است زيرا عمليات آن ها را کامًال 

 »...و با درنظرگرفتن حقيقت هويت يهود نمى توانند بخير و صالح خود تشخيص دهند

اند بيگانه  نان ايران بودهترين ساک  ايرانيان يهودى را که از کهنايران باستان دراين نوشته

اى است ِصرف ايرانى و همانطور که تمام  بيمارستان رازى مؤّسسه«: محسوب کرد

کارکنان آن از زن و مرد ايرانى هستند و بايد هم ايرانى باشند قسمت حياتى و مهم آن 

ايى نيز بايد در زير نظر رييس بادانش آن و در دست ايرانيان اداره شود يعنى دو“ دواخانه”

 را که يهودى مجانى يا در مقابل پول بدهد نبايد مورد اعتماد و قبول واقع شود زيرا به

يادگارى از آيين گشايش ’: به. ک.  ن».اى استقول معروف در زير کاسه نيم کاسه

 و ۲، ص )۱۳۱۳ تير۹ (۲:۲۲،  ايران باستان،‘ يک انجمن با شکوه-بيمارستان رازى

۱۱.  

، )۱۳۷۰زمستان  (۱:۲، تاريخ و فرهنگ معاصر ،‘فداييان اسالم و حوزه علميه قم’ ۷۶

  .۱۸۳، نقل از ص ۱۷۳-۱۸۹صص 

 خرداد ۲۳ پس از رسيدن به وزارت پيشه و هنر و سپس دارايى در عبدالحسين هژير ۷۷

 :تأليفات او عبارتند از. رانسه و روسى آشنا بوداو به زبان ف.  به نخست وزيرى رسيد۱۳۲۷
، نوشته  تاريخ قرون وسطى يا جنگ صد ساله،)۱۳۲۲ تهران (بورغ تا قسطنطنيهاز پطرز

، نوشته البرماله و ژول تاريخ ملل مشرق يونان ،)۱۳۱۱تهران، (آلبرماله و ژول ايزاک 

تهران،  (تقسيم آن از روى مضامينتبويب و : حافظ تشريح، )۱۳۰۹تهران، (ايزاک 

۱۳۰۸.(  

  . را ترور کرد احمد کسروى۱۳۲۴ اسفند ۲۰در ) ۱۳۰۳-۱۳۲۸(سيدحسين امامى  ۷۸

 آبان ۱۹ (۱،  کاويان،‘...داستان کامل حادثه غم انگيز قتل هژير وزير دربار شاهنشاهى’ ۷۹

  . ۱۷ و ۱۵، ۵، صص )۱۳۲۸

ى مسيحى شدن او نيز در   بهائى بودن هژير، شايعات ديگرى در بارههمزمان با نشر شايعه ۸۰

، ‘شده و مرتد مى باشد هژير مسيحى : فوق العاده بهمن’: به. ک. ن.  انتشار يافتتهران

، به کوشش مجيد تفرشى و ) شمسى۲۸-۱۳۲۷ (گزارش هاى محرمانه شهربانى در
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؛ ۱۴۹، ص ۲، ج ۱۳۷۱اد ملى ايران، سازمان اسن: محمود طاهر احمدى، تهران

   .۱۲۷-۱۲۸همچنين صص 

  ۱۴۷.-۱۴۸، صص ۲، ج  گزارش هاى محرمانه شهربانىدر‘ ۱۳۲۷ خرداد ۲۵’ ۸۱

   . ۱۶۱، ص ۲ ج گزارش هاى محرمانه شهربانىدر ‘ ۱۳۲۷ خرداد ۲۵’ ۸۲

 ، اتّحاد ملى،‘از کى و چگونه و با چه مقدماتى وارد مبارزه با بهائيان شدند؟’ ۸۳

   .۴ و ۱، صص )۱۳۳۴ ارديبهشت ۲۶(۱۱:۳۶۶

ها حميد روحانى  ، مصاحبهخاطرات و مبارزات حجة االسالم محمد تقى فلسفى ۸۴

مرکز اسناد : ؛ ويراستاران على دوانى، محمد رجبى، محمدحسن رجبى، تهران)زيارتى(

  .۱۳۷۶، انقالب اسالمى

، اتّحاد ملى ،‘ گرديدهايى که منجر به اشغال حظيرةالقدس کامل ترين جريان و فّعاليت’ ۸۵

  .۱، ص )۱۳۳۴ ارديبهشت ۱۹ (۱:۳۶۵

  .۱۹۰-۱۹۱، همان، صص فلسفى ۸۶

ه نقل از ، ب۱۳۳۴‘  ارديبهشت۲۶ مورخ  فرماندارى نظامى تهران۹۳اعالميه شماره ’ ۸۷

  . ۱۹۳؛ نقل از ص ۱۹۳-۱۹۴، همان، صص محمد تقى فلسفى

  .۱۹۴، به نقل از همان، ص )۱۳۳۴ ارديبهشت ۱۷ (۸۶۷۱، اطالعات ۸۸

  .۱۹۴، به نقل از همان، ص )۱۳۳۴ ارديبهشت ۱۷ (۸۶۷۲، اطالعات ۸۹

  . ۱۹۴، به نقل از همان، ص )۱۳۳۴ ارديبهشت ۱۹ (۸۶۷۳، اطالعات ۹۰

  ).۱۳۳۴ ارديبهشت ۱۹ (۸۶۷۳،  اطالعات ۹۱ 

، به )۱۳۳۴ ارديبهشت ۱۹ (۳۵۷۴،  کيهان؛)۱۳۳۴ ارديبهشت ۱۸ (۸۶۷۲، اطالعات ۹۲

  . ۱۹۴- ۱۹۵، همان، صص نقل از محمد تقى فلسفى

  . ۱۹۵، به نقل از همان، ص )۱۳۳۴ ارديبهشت ۲۰ (۳۵۷۵، کيهان ۹۳

  :طرح تقديمى بدين شرح بود ۹۴

جمعيت فاسد بابى ها و وابستگان به آنها از ازلى و بهائى، مخالف امنيت کشور . ۱ ماده

  . بوده و غير قانونى اعالم مى شود

از اين پس عضويت در اين جمعيت و تظاهر و بستگى به آن به هر نحوى که باشد . ۲ماده

بزه بوده، مرتکب به حبس مجرد از دو سال و محروميت از حقوق مدنى محکوم 

  .ودمى ش
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اموال غير منقولى که مراکز اجتماع و سازمان هاى وابسته به اين جمعيت مى . ۳ ماده 

باشد يا عوائد آن صرف امور مربوطه اين جمعيت مى شود به وزارت فرهنگ منتقل 

هاى تربيتى و اشاعه معارف دينى و اصول  گردد که براى تأسيس سازمان مى

  . خداپرستى اختصاص يابد

که از اين جمعيت در دوائر دولتى و وابسته به آنها مشغول خدمت افرادى . ۴ماده

 تاريخ از خدمات دولتى اخراج و به هيچوجه مشمول قانون  باشند از اين مى

متن طرحى که براى تحريم بهائيت قرار است تقديم جلسه ’. استخدام نخواهند بود

  .۳، ص )۱۳۳۴ ارديبهشت ۲۱ (۹۳، روشنفکر ،‘علنى گردد

  .۳، ص )۱۳۳۴ خرداد ۴ (۹۵، روشنفکر ،‘ها ه بهائىمسأل’ ۹۵

 ۱۱:۳۶۶،  اتحاد ملى،‘از کى و چگونه و با چه مقدماتى وارد مبارزه با بهائيان شدند؟’  ۹۶

  . ۴ و ۱، صص )۱۳۳۴ ارديبهشت ۲۶(

  ملى اتحاد،‘ گرديدکامل ترين جريان و فعاليت هايى که منجر به اشغال حظيرة القدس’  ۹۷

  .۴، ص )۱۳۳۴ ارديبهشت ۱۹ (۳۶۵: ۱۱

 : به. ک. ن  ۹۸

 ‘The Baha'i Appeal to the United nations,’ in The Baha'i World, 1954-1963 

(Haifa: the Universal House of Justice,1970), 789-791 

  .۴، ص  اتحاد ملى،  ‘...کامل ترين جريان ’  ۹۹

  .۴ و ۱، صص )۱۳۳۴ خرداد ۲۴ (۳۷: ۵،  نداى حق،‘اجماع آقايان علما و وّعاظ’  ۱۰۰

 ۲۴ (۲۴۵،  نداى حق،‘نامه سر باز به جناب آقاى حکمت رييس مجلس شوراى ملى’  ۱۰۱

  . ۲، نقل از ص ۱- ۲، صص )۱۳۳۴خرداد 

 ۶:۷، نداى حق ، ‘فرماندارى نظامى تهرانجشن ميالد حضرت رسول اکرم ص در ’  ۱۰۲

  .۴ و ۱، صص )۱۳۳۴ آبان ۱۷(

در ‘ ينروحانيت و انتخاب الشرّ ’ از تحليل محمدتقى فلسفى: به. ک. در اين باره ن  ۱۰۳

  . ۱۱۲-۱۱۷محمدتقى فلسفى، همان، صص 

-۱۸۹۷ بر اساس اسناد وزارت امورخارجه  مسأله فلسطينايران و اکبر واليتى، على  ۱۰۴
  .۱۷، سند ۱۳۷۶،۹۸دفتر نشر فرهنگ اسالمى، : ، تهرانم۱۹۳۷

 شهريور ۲۸ (۱:۲۸ پرچم اسالم ،‘ سبب خوارى ايشان استبازيگرى بنى اسراييل’آيتى،   ۱۰۵
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   .۲، ص )۱۳۲۵

دامت ) شهرستان کرمان(حضرات آقايات علما و حجج اسالم ’،  شريعتمدارىاهلل آيت  ۱۰۶

  .۵۵؛ نقل از ص ۵۴-۵۷صص : ۵،  اسناد انقالب اسالمى،‘برکاتهم

 حضرات آقايان علماى اعالم و حجج اسالم و وعاظ کاشان’،  شريعتمدارىاهلل آيت  ۱۰۷

  .۵۸، نقل از ص  ۵۸-۵۹صص : ۵، اسناد انقالب اسالمى، ‘دامت برکاتهم

اعالميه حضرت آيةاهلل العظمى آقاى حاج آقا روح اهلل دام ’روح اهلل الموسوى الخمينى،   ۱۰۸

 ۱۵، ‘لمسلمين خطاب به وعاظ و گويندگان دينى و  هيأت هاى مذهبىا ظلّه على رئوس
  . ۱۲۴، ص )۱۳۷۶بهار  (۲۵، خرداد

: ۴، اسناد انقالب اسالمى، ‘هدف روحانيون از مبارزه اخير’جامعه روحانيت ايران،   ۱۰۹

  .۷۵؛ نقل از ص ۷۲-۷۹صص 

 ،‘...سيد محمد صادق روحانى  حاج  ميه آقاىاعال متن’الروحانى،  الحسينى محمدصادق  ۱۱۰
  ۱۱۱. ۸۸؛ نقل بر ۸۵-۸۹صص : ۵، اسناد انقالب اسالمى

  .۱۱۷ص : ۴، اسناد انقالب اسالمى ،‘متن قطعنامه حوزه علميه قم’، حوزه علميه قم  ۱۱۱

  .۶۳انتشارات پانزدهم خرداد، بى تاريخ، ص : کان، بى مبيوگرافى پيشوا بى نام،  ۱۱۲

تابستان و پاييز  (۲۷/۲۶،  خرداد۱۵، ‘شهيد باهنر الگوى مبارزه و آموزش’مهناز ميزبانى،   ۱۱۳

 تير ۹ در جلسه هفتگى  هيأت مکتب حسين در ، به نقل از گزارش ساواک)۱۳۷۶

  .۱۰۷ و ۱۰۰، نقل قول ها به ترتيب از صص ۱۳۴۶

 تير ۲۷ خرداد و ۱۷ محمد رضا گلپايگانى در اهلل آيتنامه : به. ک. به عنوان نمونه، ن  ۱۱۴

  .۴۸۹، ۴۷۰صص : ۱،  اسناد انقالب اسالمى،۱۳۵۷

 در باره بسيج جوانان براى مبارزه مسلّحانه و متن اعالميه حوزه علميه قم’: به. ک. ن  ۱۱۵

  . ۶۸۴؛ نقل از ص ۶۸۳ص : ۴ اسناد انقالب اسالمى، ‘وران رژيم شاهشناسايى مزد

هاى تشکيل   تاريخچه گروهشرح حال غالمحسين صفتى در: به. ک. ن براى نمونه   ۱۱۶
ب اسالمى، سازمان مجاهدين انقال: ، تهراندهنده سازمان مجاهدين انقالب اسالمى

  .۱۷۲، ص ۱۳۵۹
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  رضا افشارى

  

 نقض حقوق بشر بهائيان و روال علل

 ايراندر جمهورى اسالمى
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در نظر   مظاهر گوناگون خود که آن راى ه با هم۱۹۷۸ -۷۹ سال انقالب اسالمى

انگيز و آزادى بخش جلوه   واپسگرا و براى جمعى ديگر هيجانوهى عجيب وگر

گرايى، شور و تعّصب دينى و خشمى حق به جانب،  هاى از عامّ  داد، با آميزه مى

هايى را در بين هواداران حقوق بشر در سطح بين  بايستى خيلى زود نگرانى مى

هايى ابراز  فاصله چنين نگرانىاينکه چرا پس از انقالب بال .المللى ايجاد کرده باشد

دار از رژيمى که انقالب آن را برانداخت، تواند مربوط به انزجار دامنه نگرديد مى

 و پشتيبانى پرشور ملتى از او اهلل خمينى  روحاهلل آيتشخصيّت غير عادى رهبر آن 

 که خط مشى ، بحرانى اساسى بودناشدنى و بحرانى باشد که درگير تجّددى هضم

بپا خاستن و کسب قدرت ملّتى کهنسال . تر ساخته بود رژيم متزلزل سابق آن را وخيم

المللى   ناظران بين۱۹۸۰ ى هبه هر حال، از اوايل ده .به خودى خود شورانگيز بود

ان اظهار نگرانى بهائي خشونت رژيم اسالمى بويژه نسبت به ى هحقوق بشر در بار

ان تالش نمود بهائيالمللى   بينى ه يعنى نمايند“بهائى بين المللى ى هجامع”ند و نمود

   ۱. جلب نمايدبهائى متّحد را نسبت به وضع ناگوار شهروندان که توّجه سازمان ملل

 را در فهرست کشورهايى  ايران کميسيون حقوق بشر سازمان ملل۱۹۸۴در سال 

 ى هبايستى وضع حقوق بشر در آنها بررسى شود قرار داد و به اين منظور نمايند مى که

 ۲. گزارشى از موارد نقض حقوق بشر در ايران تعيين کردى هاى را براى تهيّ  ويژه

هاى خود را تهيّه نمود و  گير گزارش هاى پى  سازمان ملل با کوششى هيژ وى هنمايند

هاى  ديپلمات .هايى مبنى بر محکوميت ايران صادر کرد  قطعنامهسازمان ملل متّحد

 در ها را تکذيب کردند و در عين حال مّاليان رژيم در تهران ايران اين گزارش

هاى  ها را ناشى از سياست هاى طرفدار خود، آن قطعنامه اتى با گرد آوردن تودهتظاهر

اين موضع تحريک آميز  .هاى غربى خوانده مورد نکوهش قرار دادند  قدرتى هوگاند
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  . ادامه يافت۱۹۸۹ در ژوئن  خمينىاهلل آيتبه مّدت يک دهه تا مرگ 

  

  انبهائيشناخته شده و ت به رسميهاى دينى  اقلّيّت

  

داند عمدتًا ناديده   که خود را دينى جديد مىبهائىدر ايران قرن بيستم، ديانت 

ى رسمى واقع نشده است و هيچگونه يگاه مورد شناسا اين دين هيچ .گرفته شده است

بعد از سال  .اى که دال بر امکان شناسايى آن در گذشته باشد موجود نيست نشانه

 ى هان با مستثنى شدن از طبقبهائي  تصويب شد،کشورجديد ن اساسى  قانوکه ۱۹۷۹

بنام تبعيض مورد  از طيف يى آن را نيافتند که حتّى جزامکان يا اهل کتاب، هاهل ذمّ 

 از سنن دينى ۱۸۴۰ ى هاز آنجا که اين دين جديد در ده. اهل ذّمه محسوب گردند

 از ارتدادى بود که   زندهاى بين مذهبى آن زمان نمونهراى متعّص ايران سر برآورد لذا ب

  بهلهأاين مس .هاى اسالمى اعصار کهن شنيده بودند وصف آن را فقط در افسانه

در قرن  . براى ديانت جديد در قرن نوزدهم مشکالت زيادى ايجاد کردى خودخود

ى بر اين مشکل افزوده شد، زيرا  در ايران، ُبعد جديدىي گراىملّ بيستم با شيوع 

اى را که با اين احساسات همراهى   هرگونه عقيدهيى گراىملّ  ى هاحساسات نو رست

 فراوانى براى پذيرفتن در ميان ملّتى که آمادگى .کرد نداشت خيانت به ميهن تلقى مى

ان را تار و پود بهائيلب هاى مختلف سياسى اغ هاى توطئه دارد، جناح تئورى

صداى اعتراض  .دانستند شد ايران تنيده مىى  ههايى که بدون وقفه در جامع توطئه

 بزرگ ايران محو گرديد و کمتر کسى به ى هان در زواياى تاريک جامعبهائي

ان حتّى پيش از روى بهائياين ترتيب اوضاع ه ب .هاى آنان گوش فرا داد دادخواهى

، ناگوار بود ۱۹۷۹ در سال  خمينىاهلل آيتمى در ايران به رهبرى اسال آمدن رژيم کار

   . در جامعه وجود داشت چون رکنى از فرهنگ شيعهستيزى بهائى ى هزيرا ريش

هاى   باال گرفتن احساسات شديد دينى در بعضى از بخش۱۹۷۰ ى هاز اواخر ده

 روحانيون برجسته اعم از سياسى يا غير سياسى را برانگيخت تا به ى هعه، طبقجام

 با حدود سى تن ۱۹۷۷ در سال  امير ارجمندى همصاحب .تبليغ اصول اسالم بپردازند

ناپذير اسالم به  عميقًا به گسترش اجتناب آنان«از روحانيون، او را متقاعد ساخت که 
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در حقيقت . (Amir Arjomand 1988: 213) »درين دين دنيا اعتقاد داشتنعنوان جوانت

ى با اديان يا ياين گروه از روحانيون فارغ از هرگونه احساس بيم از رويارو

هاى  نخوت، بلندپروازى  با سرى پر۱۹۷۰ى ههاى ديگر، در اواخر ده ايدئولوژى

 فضاى هاى شيعى افزايش ناگهانى گرايش .کردند مى گيرى  مذهبى خود را پى

 دور از دسترس ديوان ساالرانى که در پى ساختن -اجتماعى ُپرجوش و خروشى 

آمد ناخوشايندى  ان پىبهائيتوانست براى   بوجود آورد که مى-ايرانى متجّدد بودند 

هاى اسالمى جديدالتأسيس احتماًال به دنبال   انجمنى ههر چند هم .داشته باشد

توانستند از محيط  ها که چنين هدفى داشتند مى  نبودند، اّما آن انجمنستيزى بهائى

 ى هاز جنب. ندکنمناسبى که در حال رشد بود براى رسيدن به اهداف خود استفاده 

 محروم ماندهتجددگرايى نظام آموزشى کشور از تر اجتماعى، در مناطقى که  وسيع

زيستند همچنان  ر ميان مسلمانان مىانى که دبهائيبود، ستيز با يهوديان، مسيحيان و 

  .ادامه داشت

  

   ايران در جمهورى اسالمىستيزى بهائىهاى فرهنگى و سياسى  زمينه

  

 که در تار و پود باورهاى مردم تنيده شده و هر دم رشد اين احساسات تند شيعى

به همان کيفيت طينت  .ان ايران آشنا و تهديدآميز بودئيبهابراى کرد  بيشترى مى

هاى سياسى محلّى يا ملّى بيرون  هاى تاريک صحنه هايى که از سايه شخصيت

ى را که يان قادر بودند حرکات و شعارها بهائي.خزيدند نيز بر ايشان آشکار بود مى

به آسانى هاى مقّدس آنان بود   حمله به افراد، امالک و مکانى هاغلب مقّدم

، اى شيعه هاى حاشيه قبل از انقالب، از ديدگاه برخى گروه .ى نماينديشناسا

 يى عقيده) رفت  بکار مىبهائىاصطالح تحقيرآميزى که براى ديانت  (گرىبهائي

توانست   مى فقيه و تأسيس واليتنادرست بود، بنابراين پيروزى انقالب اسالمى

  . ان در قرن بيستم به حساب آيدبهائيشديدترين تهديد براى 

سى، ضد انقالب و  سيايى  را فرقهبهائىهنگامى که روحانيون تندرو ديانت  

 معّرفى لييهاى جاسوسى براى دشمنان خارجى بويژه اسرا تدست اندر کار فّعالي
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 حّجتيه گروه  آنکهعجب. ان وخامت شديد اوضاع را احساس نمودنديبهائکردند، 

 را جّدى گرفت و بهائى که دين ستيزى بهائى تنها گروه - به رهبرى شيخ محمود حلبى

 نتوانست با رژيم -د هاى دينى قرار دا مبناى استدالل بخشى از مبارزات خود را بر

ديد  ى مىاهلل خمين از آيتآقاى حلبى تصوير جديدى که رهبر اين گروه  .کنار بيايد

 ترديدى در استفاده از فرصتى حّجتيهولى بسيارى از اعضاء  .کرد خاطر او را آشفته مى

به  ود به خود راه ندادند و با تسليمکه حکومت جديد براى آنها بوجود آورده ب

با همکارى  .هاى شخصى براى رسيدن به قدرت، از آقاى حلبى کناره گرفتند وسوسه

 که اکثريّت آن با روحانيون بود تشکيل شد و مرکز ها حزب جمهورى اسالمى آن

د اسالمى نصيب هاى گوناگونى را در نهادهاى جدي قدرت آنان قرار گرفت و مقام

   .(Momen 1985: 296)آنها نمود 

 بطور غير مستقيم و حّجتيه« نويسد ، پژوهشگر ايرانى، مى محمود صدرى

م انقالب بينى سردمداران غير معمّ  ثير فراوانى در شکل دادن جهانأناخواسته ت

 دهد صدرى در عين حال به اين مسأله توّجه مى .(Sadri 2004) »است داشته اسالمى

ها و توّهم توطئه،  هاى چپ يا راست با پراکندن افسانه  از گروهحّجتيهمخالفان «که 

 حّجتيهو اهداف سازمان  آميز به نفوذ نقش اساسى در شکل گرفتن اعتقادى تحريف

 توده است منظور از مخالفان چپ اشاره به حزب مارکسيست ).همانجا( »اند تهداش

گرا حمله   به عنوان نيرويى مرتجع و واپسحّجتيهدر عين پشتيبانى از خمينى، به  که

 از  محمود صدرىى هت، بر اساس نوشجالب است که شيخ محمود حلبى .نمود مى

  : برد اظهار نگرانى کرده بود ان بکار مىبهائي عليه خشونتى که جمهورى اسالمى

  

ان را پذيرفته و بهائي خط مشى عدم خشونت در برابر حّجتيهاز آنجا که رهبران 

ستيزى و آزار آنان  بهائىن بعد از انقالب در بند بودند لذا انجم به آن پاى

ان داشت، مردى سليم بهائيى که با يها  دشمنىى هحلبى با هم .شرکت ننمود

ها بسيار آشفته خاطر و پريشان گرديد و  با ديدن خشونت .و تابع انضباط بود

   .»اين راهش نيست، اين راه ما نيست«: کرد مکررًا به پيروان خود گوشزد مى

(Sadri 2004)  
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ستيزى  بهائىتواند رّد پاى او را در  به هر حال، تغيير لحن حلبى بعد از انقالب نمى

 .ان را تداوم بخشيدبهائيهاى او بود که نسبت کفر و الحاد به  کوشش .پنهان سازد

ال مسلمان شايد به گوش افراطيون فعّ گفت  مى پيروانش آنچه بعد از انقالب به

حلبى ممکن  . او کار خود را کرده و مسرى شده بودستيزى هائىب ى هرسيد، اما کين نمى

هاى منطقى  ان همراه با استداللبهائياست به خود قبوالنده باشد که مبارزاتش عليه 

اّما مبارزات او عليه کسانى بود که شرايط تحميل  .و به دور از خشونت بوده است

در گفتمانى که . آزادانه پاسخ گويند محروم نموده بود آنان را از اين که به او ،شده

توان انتظار بکار بردن منطق داشت،  محور آن تهمت ارتداد دينى باشد مشکل مى

شرايطى  . قبًال از جامعه طرد شده باشدبحث ديانت مورد ،بويژه در محيطى که در آن

داد بسيار دور از   خود را انجام مى بهائىد هاى ض ها و موعظه  آموزشحّجتيهکه در آن 

ان بهائينه تنها  .شد  فرهنگى مطرح مىۀ ممنوعى همنطق بود، زيرا در عرص

ها  توانستند آزادانه مخالفين خود را وادار به يک بحث آزاد نمايند و در برابر آن نمى

اشت که در هاى خود را ارائه دهند، بلکه هيچ مسلمانى نيز آن جرأت را ند استدالل

اليت در راه دينى که براى ان براى فعّ بهائي ممنوع وارد گردد و از حقوق ى هاين عرص

   .زندگى خود در اين دنيا و دنياى بعد برگزيده بودند دفاع نمايد

 آن ى ه که هم– بهائىهاى پر آشوب انقالب، احساسات ضد  در نخستين ماه

گرچه .  نخستين آثار مرگبار خود را آشکار ساخت–  نبودحّجتيه فعاليّت ى هنتيج

توان حدس زد که  دسترسى به اّطالعات موثّق مشکل است، اّما از نظر منطقى مى

ان بهائيبايستى نقش فّعالى در سرکوب و آزار  رزمان آنان مى و همحّجتيهاعضاء سابق 

، يىهنگامى که محّمد على رجا .اشته باشندو محروم کردن آنان از کار و زندگى د

اى   وزير آموزش و پرورش گرديد بخشنامه۱۹۷۹، در اواسط سال حّجتيهعضو سابق 

 خود را اخراج بهائى مناطق خواست که آموزگاران و دبيران ى هصادر کرد و از هم

هاى   او که در رأس وزارتخانهى همسلکان سابق حّجتي مهمين اقدام را نيز ه. نمايند

 ى ه اين دو وزارتخانبهائى البتّه تعداد کارمندان –بازرگانى و کار بودند انجام دادند 

  .  کارمندان وزارت آموزش و پرورش نبودى هبه انداز
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اخته نشدند به ان از آنجا که به عنوان يک اقليت دينى شنبهائيدر هر حال، 

به دنبال  .ترين شهروندان غير سياسى در آمدند دفاع پذيرترين و بى صورت آسيب

 ى هان را چاربهائي، قانونىفروپاشى نهادهاى ادارى دولتى و عدم وجود مرجعى 

ت اى از يک اقلّي کن بود تا اندازهنماند تا به تنها پناهگاهى که ممجز آن مؤثّرى 

رهبران يهودى و مسيحى .  روى آورندحانيون بزرگ شيعهدينى حمايت کند يعنى رو

نمودند و به عنوان اينکه   براى حّل مسائل خود به اين روحانيون مراجعه مىمعموالً 

ان نيز بهائيهاى انقالب، برخى از  در اوج آشوب. جستند  بودند استمداد مىاهل ذّمه

اّما همانطور که  .با بعضى از روحانيون مالقات کردنداز اين راه وارد شدند و 

   .اى حاصل نشد تعارفات معمولى و اقوال بى محتوا نتيجهشد جز بينى مى پيش

 »سازمان جاسوسى«ان بيشتر با عنوان بهائي از  جمهورى اسالمىى هدر اّولين ده

ارات رسمى مقامات دولتى مشعر بر اين ها و نيز اظه مطالب روزنامه .شد نام برده مى

ت دين نيست بهائيپرسيد که اگر  کسى نمى .ت دين نيستبهائياتّهام دروغين بود که 

ان بهائي با کوشش بسيار اصرار در اثبات بطالن آن دارند و چرا برخى از علماى شيعه

گفتار خود از آن با  پيوسته در بهائىشمرند و چرا مخالفان ديانت  مى »گمراه«را 

 ۱۹۸۰ ى ه در ده۳کنند؟ ياد مى »دين مبين اسالم«در برابر  »ه ضالّ ى هفرق«عنوان 

پيوسته به « اظهار داشتند که متّحد  سازمان مللى ه ويژى هان به نمايندبهائيبسيارى از 

ها برداشته خواهد  ها عليه آن  اگر از دين خود برگردند تمامى محدوديّتآنها گفته شده

 .(UN Doc. A/42/648:10)»توانند دوباره به شغل و تحصيالت خود بازگردند شد و مى

 ى ه انتظار جامع۱۹۴۸ر در سال  جهانى حقوق بشى هاعالمي تصويب از هنگام

 براى مقابله با هاى عضو سازمان ملل ق بشر بر آن بوده که دولتالمللى حقو بين

بسيارى از معيارها و رفتارهاى اجتماعى و سنّتى مخالف حقوق بشر، قوانين و 

رفتارى اجتماعى است که  ، عبارت از سنتّىىمعيارها. هايى وضع نمايند نامه آيين

 مورد دينرا بر اساس جنسيّت، سن، نژاد يا ى از شهروندان هاى خاّص  غالبًا گروه

المللى حقوق بشر ايجاب  موازين بين. دده ض و نابرابرى اجتماعى قرار مىتبعي

در  .بات را مسئوالنه مهار نمايندّص تماعى و تعهاى اج ها نابردبارى کند که دولت مى

ز  با وضع و اجراى قوانينى براى فرونشاندن برخى ا۱۹۴۸اين زمينه، از سال 
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احساسات منفى عمومى، بويژه در نقاطى از دنيا که حقوق بشر از نظر فرهنگى مورد 

اّما جمهورى  .هاى زيادى حاصل گرديده است پذيرش مردم قرار گرفته، پيشرفت

 ايران با تصويب قوانين و کاربرد اصول قضايى، بنحو چشمگيرى در جهت اسالمى

 برداشته و بر معيارها و رفتارهاى تعّصب آميز رايج در جامعه عکس تحّول مذکور گام

اش در فرهنگ   ريشهشيعه نقض حقوق ايرانيان غير .رسمًا مهر تأييد نهاده است

 دولتى که در استفاده و سوء استفاده – عملش قدرت دولت است ى هجامعه و پشتوان

عمل  العاده ى فوقي خود با تواناى هانبين از فرهنگ جامعه براى پيشبرد منافع کوته

  .کند مى

  در خارج از ايران با توّجه به سخنان و اقدامات رهبرانبهائىبرخى از ناظران 

ان در آن کشور به زبان بهائي (Genocide)ىکش اسالمى بيم خود را از امکان نسل

بند  به حکومتى الهى بر اساس امامت پاى  که عميقًاروحانيون سياسى شيعه. آوردند

هاى  هايى بر اساس روش کردند که داراى سازمان بودند اکنون کشورى را اداره مى

اللهى که در نظر برخى مقّدس بود رهبرى نمود،   را آيتجمهورى اسالمى .غربى بود

 که در گوشه و کنار دنيا بهائىانقالهاى بسيار با  اّما عملکرد اين کشور انقالبى از جنبه

ى و اهلل خمين آيت. ا برپا گرديد فرقى نداشته لنينيست ا وه  ناسيوناليستى هبوسيل

 روحانيون وابسته به او به کشورى تعلّق داشتند که بيش از نيم قرن زير نفوذ و اقدامات

خمينى هنگامى .  در جهت غربى شدن و تجّدد قرار داشت پهلوىى هدو شاه سلسل

هاى سياسى  ها و بحث تحت تأثير گفتمانخود برد  که در تبعيد بسر مى

در . قرار داشت ۱۹۷۰ ى ه و ده۱۹۶۰ ى ها و ُتندروهاى اواخر دهه ناسيوناليست

هاى   او در جنبشکه حريفان جوان مارکسيست  انقالبات قرن بيستمى هرقابت با جاذب

ضّد شاه در صدد تداوم آن بودند، خمينى اصطالحات و شعارهاى آنان را به عاريت 

 که ۱۹۷۸ اکتبر ۱۲بين .  مردم دادى هاى اسالمى تحويل تود ها را با پيرايه گرفت و آن

  که به پيروى از مائوتسه تونگ انقالب فرهنگى۱۹۸۰وى به پاريس رفت و آوريل 

. ى بيش از پيش افزونى گرفتاهلل خمين اسالمى را آغاز نمود شاخص اّطالعات آيت

 و لنين اى از يک امام شيعى از نظر سياسى مردى دو قطبى گرديد و تبديل به آميزه

وى و رفقاى انقالبى او، يعنى روحانيونى مانند محّمد حسين بهشتى، از  .ى شدايران
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اعتقاد به انتظار ظهور امام غائب شيعه دورى جسته به نظريه لنين گرايش نشان دادند 

دانست و معتقد بود که پيشرفت تاريخ   بشر را بر هر مانع دنيوى چيره مىى هکه اراد

آنان با شّدت دو هدف به هم  .ياسى، تسريع گرددتواند با عزم راسخ فّعاالن س مى

 :اين دو هدف عبارت بود از .وابسته را دنبال کردند

هاى سياسى که در برابر تحکيم قدرت   حذف يا ساکت کردن افراد يا گروه-۱

 .کردند  مقاومت مى يعنى تأسيس واليت فقيهروحانيون شيعه

  .دن جامعه و دولت اسالمى کر-۲

در باور آنان موّفقيّت در رسيدن به هدف نخست پيش شرطى براى نائل شدن به 

داد و اّدعاى  هدف دّوم بود و موّفقيّت در هدف دّوم به آنان مشروعيت قانونى مى

در آن . کرد روحانيون را به داشتن حق انحصارى قدرت سياسى توجيه و تأمين مى

 حقوق بشر ى ه خاطرى از اين که دنياى خارج کارنامى هدغ بحرانى، آنان دغى همرحل

هاى بيگناهان را چگونه برداشت  ها و اعدام آنان را چگونه قضاوت نمايد و شکنجه

  . کند نداشتند

بارى آغاز   انقالبى اقدامات خشونتزيرکدر دّومين سال انقالب، روحانيون 

اين  .اط ديگر دنيا بودهاى قرن بيستم در نق کردند که مشابه خط مشى انقالب

هاى   شگفتى نبود زيرا حريفان مصّمم آنها نيز همان آرمانى هشباهت به هيچ وجه ماي

ها و  کردند و براى همان هدف هاى قرن بيستم را پيروى مى سياسى ساير انقالب

هايى که  دسته .نمودند دستاوردهايى که روحانيون به دنبال آن بودند مبارزه مى

 پيکار بودند ى ههاى چپ و مجاهدين را که مسلّح و آماد نه تنها گروهانقالب کردند 

 متوّسط بود ى ه از طبق طيفى از مردمان نيمه سکوالرى هدر بر داشت، بلکه در برگيرند

اى خود را با  ى حرفهي تواناروحانيون شيعه .شد آنها را مرعوب کرد که به سادگى نمى

هاى يک دولت امروزى تناسب داشت، در قالب يک  ى که با واقعيّتاقدامات

حتّى در راستاى اسالمى کردن جامعه،  .فرهنگ سياسى متعّصب بکار گرفتند

بنيادگرايى آنان با بنيادگرايى روحانيون طراز اّول محافظه کار که مکررًا از نظر شرعى 

پيروى اکيد از قوانين  عدمو  مصالح رژيم .گرفتند متفاوت بود ها ُخرده مى بر آن

 ى هى بقاى رژيم اسالمى را مسألاهلل خمين آيت. اسالمى بر هر چيز اولويّت داشت
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 تصويب قانونى در مجلس به ُبن ۱۹۸۷هنگامى که در سال . دانست اصلى مى

که از  »مصلحت«بست رسيد فتواى معروف خود را صادر کرد که در آن از اصل 

وى صريحًا اظهار داشت که وجود  .شد ول اهل سنت و جماعت است استفاده مىاص

 نويسد  مى در اين بارهاصغر شيرازى. کشور اسالمى مقّدم بر تمام احکام اسالم است

توان تمامى احکام  براى هر عملى که بنفع کشور و اسالم باشد مىبر اين اساس «

 .(Schirazi 1997: 64, 213) »زير پا گذاردنيز زه و حج را اسالمى حتّى نماز، رو

 امروزى، منافع کسانى را که قدرت در ى هخمينى، همانند بسيارى از رهبران خودکام

  .دانست دست آنها بود، برابر با منافع رژيم و دين مى

 .ت قرار داشتى اّول اهّمي هبار ديگر بايد توّجه داشت که بقاى رژيم در درج

 زد که دشمنان داخلى حقيقى  قاطع دست به تأسيس واليت فقيهى ه با ارادخمينى

ديدند يا آن را براى   اّول خود مسلمانان، در آن ارزشى نمىى هيا خيالى او، در درج

 بنابر اين با در نظر گرفتن دو هدف مذکور در فوق، .دانستند کشورى ُمدرن عملى نمى

 اين ،چنين هم .در اين ميان حتّى کمترين اهميّت را نداشت »انبهائي ى همسأل«

 مذکور ى ه به خطر افتاد نيز عمومًا ربطى به دو مسألدينىهاى  حقيقت که جان اقلّيّت

 و نمادهاى نهادها از  جامعه عمومىى هويت و حافظهپاکسازى  .کرد پيدا نمى

دن واليت فقيه مربوط بود يا ى که مستقيمًا به غير مشروع بوي بويژه آنها–غيراسالمى 

 متوّسط ى هبر مسلمانان ايران، مخصوصًا طبق »اخالق اسالمى«توانست از لحاظ  مى

ترين مسائلى بود که در دستور کار   جزء اساسى،اثر منفى داشته باشدر از اسالم بى خب

بنابر اين مالحظات سياسى، نيازهاى امنيّتى يا مصالح کشورى . خمينى قرار داشت

. ان و نقض حقوق بشر آنان را توجيه نمايدبهائيتوانست به هيچ وجه سرکوبى  نمى

ان در تحکيم رژيم اسالمى خمينى نه چالشى ايجاد کردند، نه هيچگونه نظر بهائي

سياسى در تعارض با آن ابراز داشتند و نه گروهى بودند با ايدئولوژى خاص سياسى 

 –آنان که چنين بودند  .تى باشندکه خواستار کسب قدرت و نفوذ در دستگاه دول

 با نهايت –هاى چپ طرفدار مارکس و لنين  رو مجاهدين و گروههاى تند مانند دسته

شّدت سرکوب شدند، اعدام گرديدند و هزاران تن از ايشان به خارج از کشور 

  .گريختند
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 ى هگيز، ان روى کار آمدن حکومت جمهورى اسالمىى هدر اولين ده

گرفت که   روحانيون سرچشمه مىنفرت از بهائىها و عمليات ضد  گذارى سياست

تعّصب نسبت به . توان يافت  مىسنّتىهاى آن را در تعّصبات مذهبى دوران  ريشه

 روحانيون از دينى که از وطن آنها برخاسته بود ى ه از بيزارى اوليّ بهائىشهروندان 

هاى   که هنوز در بعضى بخشنابردبار شيعهشد و بطور کلى به فرهنگ  ناشى مى

 حکومت روحانيون در آمد، ى هايران به زير سلط. گرديد جامعه نفوذ داشت مربوط مى

 من. غالب آمد عملى شيعه بر فرهنگبحرانى، مصالح دولت برخى مراحل اّما در 

 ظلم و بيداد کهو اين ، دانم مىان ايران بهائيب وضع نامساعد مسبّ را اين تحّرک 

هاى  ششکو. بينيم  نيز حاصل آن سياست مى نسل کشى نرسيدى هها به مرحل عليه آن

ان کمکى به منافع امنيّتى رژيم خمينى بهائيکنى  جّدى و مّرتب در جهت ريشه

 تيز حمالت خود را عليه ى ه خمينى لب،بعد از پيروزى انقالب اسالمى. نمود نمى

 و مجاهدين طعم ان بکار نبرد، بلکه فقط سلطنت طلبان، چپ گرايان سکوالرئيبها

 . هاى مرگبار را چشيدند او و بدنبال آن گلوله تلخ سخنان نيشدار

 ان نقشى داشتبهائيدر تضييقات  ها گذارى سياستيا سياست و تا آنجا که 

هاى سياسى  اه احزاب و گروههرگ. شد  به مالحظات غير امنيّتى مربوط مىموضوع

 مانند –گرفتند و سعى در حذف يکديگر داشتند  براى کسب قدرت در رقابت قرار مى

ان بهائي آزار و اذيّت –صدر که بعدًا اشاره خواهيم کرد  ى بنىردوران رياست جمهو

ان عنوان بهائيهاى سياسى   توطئهى ههاى شديدى در بار يافت و تهمت شّدت مى

او و خود  که ضد بهائى تبليغات به کافى زيرک بود که ى هى به اندازخمين. شد مى

ان مربوط به بهائياگر مشکل . اعتقادى نداشته باشددادند  ديگر روحانيون انتشار مى

 . بود شد، نتايج بسيار خونبارتر و ويرانگرتر از آنچه هست مى امنيّت رژيم مى

 افراد تحت کنترل شديد که  آننهادهاى نسبتًا مطمئنو  »واليت فقيه« با تحکيم

 ى ه، در ده قرار گرفت، و جانشين اوم رهبرىّظ به عنوان مقام مع، وفادار به خمينى

اليت در  فعّ ى هبه مردم عادى اجاز مصلحت نظام، ى ه، براساس مقول۱۹۸۰

فادارى  سياسى وهاى به گروهحتى  و داده شدامور اجتماعى هاى محدودترى از  حوزه

اکنون روحانيون . هاى ناچيزى داده شد آزادى که کامًال تحت کنترل رژيم نبودند
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ى درون يها  هرچند احزاب و گروه.ها صاحب مملکت بودند  و همدستان آنراديکال

هاى مذهبى، براى يکديگر دردسر ايجاد  اقليّتقربانى کردن  اتوانستند ب رژيم هنوز مى

روحانيون متعّصب خارى در چشم رژيم شاه که  ۱۹۶۰ ى ه دهيگر دوران اما دکنند

 که کنندسادگى اين نظر را مطرح توانستند مانند آن زمان ب  سپرى شده بود و نمىبودند

اکنون آنها حکومت . ين سزاوار کشتن هستند و قتل آنها از مجازات معاف استتدّ مر

  . برايشان مطرح بودکردند و باين ترتيب توّجه به مصالح رژيم  مى

 

  :ها سرکوب ى هاولين ده

 ها با قتل رهبران آن بهائىسات رسمى  ساختن مؤسّ فلج

  

 اغلب نسبت بهائى، نمايندگان منتخب و نيز انديشمندان ۱۹۸۰ ى هاز اوايل ده

ان هائيب، پژوهشگر حقوق بشر نازيال قانع. نمودند شى ابراز نگرانى مىکُ  به امکان نسل

 را به نسل کشى هرگز صريحًا دولت ايران« بهائى بين المللى ى ه که جامعنويسد مى

 اّما در پيام بيت العدل اعظم. )Ghanea 2002: 118( »ان متّهم نکرده استبهائيعليه 

عبارت ، ۲۰۰۳ نوامبر ۲۶ان ايران مّورخ بهائيبه ] ئىبهامقام رهبرى جهانى [

نويسندگان و نمايندگان  . استرفتهبکار  »کن ساختن م جهت ريشههاى منّظ  برنامه«

س محفل ملّى اياالت يير .اند را بکار بردهات اين کلمه  ساير مشتقّ  نيزبهائى ى هجامع

اقدامات هدف «يندگان اطالع داد که ، به مجلس نما۱۹۸۴ در سال متحّده آمريکا

 ن مجبور کنند و يا آناشيعهان را به قبول مذهب بهائيها آن است که يا   آنى هوحشيان

  رابهائى اين بيان نمايانگر موضع رسمى بود که عمليات ضد ۴.»کن سازند را ريشه

 ديگرى با اغراق ى هندنويس). Nash 1986: 255 (ناميد مى »ىکن ريشهاى براى  مبارزه«

گيرى يک  يعنى شکل،  تقريبًا نيم ميليون نفرىى ه، امکان حذف تمامى جامعيىگو

، بهائى ى پژوهندهحتّى مورخ و ). Sears 1982: 13-14 (ساختکشى را مطرح  نسل

 را  »بهائى ى هريزى شده براى حذف جامع يک برنامه مشّخص و طرح« موژان مؤمن

ان در حال حاضر در نشريات بهائي ى هلأمس). Momen 2005: 224(کند  ديابى مىر

و اخيرًا بعضى ) Affolter 2005: 75-114(گيرد  کشى مورد بحث قرار مىنسلمربوط به 
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عمليات «، »کشى هاى نسل سياستگذارى«  اصطالحاتبهائىاز نويسندگان 

  ۵.برند ىرا بکار م »کشى به تعويق افتاده نسل«يا  »کشى نسل

 و کنيم،  مالحظه مى در ايرانبهائىرفتار با شهروندان که در سوابق تاريخى 

در مورد را ها   اسالمى، اين گونه نگرانىبارزاى انقالب خشونت  وحشتآمدهاى پى

در انقالب  و جور و ستمى که ها سرکوباّما  .سازد مىان ايران قابل درک بهائيامنيّت 

 طرز سبب آناى نداشت، بلکه  آهنگ شده طرح هميا قشه و نبه  احتياج بر آنان رفت

 در .بودين و متوسط ب پاى ههاى ردفکر بسيار تعّصب آميز روحانيون، بخصوص مّال 

، انهگر ى موذيانه و توطئهنتبايک  در ، سراسر کشورستيز بهائىروحانيون  ،انبهائيکشتار 

که به اينبا اطمينان ن اينا.  داشتندشرکت که شناسايى و افشاى آن آسان نيست،

عامل  مانع اقداماتشان نخواهد شد دولتى ى هرتب هيچکس در بين مأمورين عالى

به اجرا در ى هاى مذهبى محلّ  که به آسانى توسط گروه  شدند ىيها چينى  توطئه

 که در  John Simpsonجان سيمپسونروزنامه نگار انگليسى، گيرى   نتيجه.آمد مى

، مدتى را در ايران گذرانده احتماًال درست است ۱۹۸۶ – ۸۷ و ۱۹۷۹هاى  سال

شود   مىپشتيبانى نه رسمًا ]انبهائي[سرکوب مانند بسيارى از امور ديگر «: گويد که مى

هاى محلى   و کميتهى خشنها مّال ابتکار عمل در دستگردد،  و نه رسمًا محکوم مى

گونه اقدامى به عمل   هيچات افراطى آناناقدام و براى جلوگيرى از است تندرو

در اينجا او به پنج سال اول حکومت جمهورى  .)Simpson 1988: 216 (»آيد نمى

 حتّى  کهرسد بنظر مى. کند ان بود اشاره مىبهائياى براى   که دوران پرمخاطرهاسالمى

آيا ). Ghanea-Hercock 1997: 7 (انگارد ات را ناديده مى اين گونه مالحظنازيال قانع

 ؟داشتنديک سياستگذارى رسمى در اين مورد  نزديکانش و  خمينىاهلل آيت

 –؟ آيا اين اصطالحات شد هدايت مىهاى رژيم  ان از باالترين ردهبهائي سرکوبآيا

 همه يک – طرح ريزى شده ى هرنام، بپشتيبانى و حمايت رسمى، ارىذسياستگيعنى 

کنون هيچ مدرک مستقيمى اى وجود داشته، ولى تا چنين نقشهشايد  .مفهوم داشتند

ى اين نکته  اعالم گستردهشود،  که بعدًا اشاره مى بطورى .از آن بدست نيامده است

 تأثير قابل اى وجود دارد، برنامه انبهائيبراى از بين بردن که  ۱۹۹۱در سال 

تصّور وجود  .نداشتهايى که از قبل در جريان بود  سرکوبى در تخفيفاى  مالحظه
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 در مورد ى مدرکى ارائهيک نقشه که در سراسر ايران بطور يکسان اجرا شود، بدون 

تر آنکه  مهم. سازد رخ معتبر دانشگاهى مطرح مىال مهمى را براى يک موؤآن، س

جواب  و وى مسئولين گرفتنانگشت اتّهام را به ساى  عاى وجود چنين نقشهادّ 

ان به منظور بهائي سرکوب و کشتاراّما احتمال اينکه . سازد تر مى  آسانخواستن را

 صريح صورت گرفته ى ه و يک نقشارى مرکزىذسياستگ بدون ،حذف اين جامعه

اين امر . نمايد را زيان آورتر و رنجبارتر ها سرکوبتواند در دراز مدت، اين  باشد، مى

ان را در مقام بهائي ايرانيانى که آرزو دارند ى هان، بلکه براى همبهائياى نه تنها بر

فرض  .آور است  ناگوار و رنجه مساوى برخوردار بينندشهروندان ايران از احترام و توجّ 

ريزى شده اعالم جرم عليه حکومت است، فرض اينکه  اى از قبل طرح وجود نقشه

 صورت ى مدّونى برنامهان بدون بهائيق بشر اکثر تخلفات در مورد پايمال نمودن حقو

 ايرانى و فرهنگ تعّصب ى هگرفته اعالم جرم عليه حکومت و بخش اعظمى از جامع

 . آميز آن است

 حذف  فقط بابهائىروحانيون ضد به تصور توان فرض نمود که  نحو معقول مىه ب

 گالس مارتيندا. فتيا بودند کار خاتمه مى بهائىکه در رأس امور ديانت افرادى 

Douglas Martin   يان تحت بدون شک، مّال «نويسد  مىدر استداللى اندکى جدلى

 داشتند، به اشتباه بر اين باور بودند که بقاى تأثير نقشى که خود در مذهب شيعه

 :Martin 1984( »... در ايران بستگى به تعداد محدود رهبران آن داردبهائىديانت 

ها به اين موضوع ايمان داشتند يا  دانيم آيا آن ما حقيقتًا، بدون شبهه، نمى). 49

دانيم آيا رهبران حزب  ما نمى .انديشيدند يا نه سرکوبى به چيزى مى در اين اصوالً 

ار داده و  را مورد بحث قرمسأله که مارتين به آنها اشاره نموده اين جمهورى اسالمى

ترى  شواهد پراکنده تصوير عمليات بسيار آشفته .نه اى رسيده بودند يا به چنين نتيجه

 براى حذف تعداد محدودى از رهبران به ه کهم ساد اين تجسّ دهد تا مىرا نشان 

 . اى در کار بوده است  به اسالم برنامهدسته جمعى جامعههدف بازگرداندن 

 عليه از تأسيس حکومت جمهورى اسالمى خمينى قبل ى هاظهارات پراکند

 : نويسد  مى قانع.نمود ان، حال که او در قدرت بود بيشتر وحشت ايجاد مىبهائي

استقالل .  و اسالم در خطر استقرآن« چون پر احساسىاو همچنين شعارهاى 
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ت ظاهر بهائيقاب ها که در ايران با ن مملکت و اقتصاد توسط صهيونيست

  )(Ghanea 2002:101       .داد  سر مى»اند در خطر است شده

  

 ميراث ،انبهائي مکرر خمينى عليه مستقيم وتأثير حمالت «کند که  قانع اضافه مى

خمينى اين ). همانجا( »شود ان ايران تا به امروز تلقى مىبهائيماندگار او بر سرنوشت 

تکرار دانست  ايراد کرد و مى ۱۹۶۰ ى هيل دهسخنان را در فضاى سياسى ممنوعه اوا

توسط او و  »تبهائي و ز صهيونيسمآمي هاى شيطانى توطئه طرح«مثل مطالبى 

بعد از  .آورد وارد مى  و قدرت اوهاى شاه   سياستاى کارى به  ضربه،فکرانش هم

 نشسته و با مسائل حياتى مربوط به بقاى ، او در مرکز قدرتتأسيس جمهورى اسالمى

 روبرو ، از جمله کسانى که قدرت او را به چالش گرفته بودندحکومت استبدادى خود

 از يىها  که موضع مشابهى دارند بايد به نمونهبهائى و ساير پژوهشگران قانع .بود

 .نمودند  خمينى بعد از تأسيس جمهورى اسالمى استناد مى»حمالت کالمى مکرر«

وجه کوششى در  خمينى به هيچتوان گفت اين است که   با اطمينان مىتنها چيزى که

کردند به عمل  ناسزاگويى مىان بهائيعليه که  متوسط ى هروحانيون ردجلوگيرى از 

    .نياورد

 انگليسى، که براى يک گروه حقوق بشر ى هنويسندRoger Cooper   روجر کوپر

 اهلل آيتقابل توّجه است که «: نوشت  به درستى،۱۹۸۲يسد، در سال نو مطلب مى

 هيچگاه به ايران بازگشت خود، از زمان صراحت لهجه عليرغم شهرتش به خمينى

ها و مجاهدين  ىي آنطور که در مورد کردها، آمريکابهائى ضد ى هاظهارات فتنه جويان

حداقل در يک مورد مّهم،  ).Cooper 1982: 15( »...نمود عنوان نکرد مطرح مى

در گفت، در واقع بحث جدلى او   ان سخن بهائي ى ههنگامى که خمينى در بار

 مى ۲۲در  .بود هاى دولت آمريکا گذارى  او نسبت به سياست  دشمنىچارچوب

 به اعدام  که در شيرازىبهائ براى نجات جان بيست و دو ، پرزيدنت ريگان۱۹۸۳

تعداد اين محکومين توسط منابع  .محکوم شده بودند درخواست بخشش نمود

کرده  ذکر ن رانام محکومينولى دادگاه اسالمى  گزارش شده بود، بهائىالمللى  بين

حکم اعدام در  .بود، شايد به اين دليل که بيش از نيمى از آنان دختران جوان بودند
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 . صادر شده بوديى متوسطى به نام حجت االسالم قضاى هاز توسط روحانى ردشير

آنچه در .  اقدام نموديىشش روز بعد از درخواست ريگان، خمينى به پاسخگو

شد اتهامات فتنه انگيز مذهبى عنوان شده از  هاى خمينى بوضوح ديده نمى لفاظى

. آميز بآميز بود تا تعّص   بيشتر طعنهخمينىسخنان . ان بودبهائي به يىطرف قضا

اظهارات خمينى ترديدى جّدى در مورد خلوص نيّت ريگان به عنوان مدافع 

  عراق، دشمن ايران،کرد، زيرا او و دولت اياالت متّحده هاى انسانى ايجاد مى ارزش

اجمين مغول در قرون وسطى نمودند که حتّى از مه را تشويق به رفتارى با ايران مى

   :خر اضافه نموداو با تمس .ديده نشده بود

  

ها مردم آرامى،  ها، بيچاره بهائىگويد که اين   مىاز آن طرف هم آقاى ريگان

جهات مذهبى خودشان را بجا  .ساکتى مشغول عبادت خودشان هستند

شان مخالف با اعتقاد آورند و ايران براى خاطر همين که اينها اعتقادات مى

شما . آمد اگر اينها جاسوس نيستند شما صدايتان در نمى. آنهاست گرفتند

اين [اى هستند که به نفع شما هستند  براى خاطر اين که اينها يک دسته

يک . ها يک مذهب نيستند يک حزب هستند بهائى]. زنيد حرفها را مى

 دارد کرد و حاال هم امريکا يبانى آنها را مى پشتحزبى که در سابق انگلستان

  )۸/۳/۱۳۶۲کيهان  (.ها اينها هم جاسوسند مثل آن. کند پشتيبانى مى

  

 توده که آنان را به جاسوسى براى  را با رهبران حزب مارکسيستبهائىبعد محکومين 

 که  و اشاره کردکرد مقايسه نمود  متهم مىابرقدرت ديگر يعنى اتّحاد جماهير شوروى

  بلکهنمود ها جاسوس نبودند، دادگاه اسالمى اقدامى عليه آنها نمى اگر اين گروه

گرفت   دينى عمل نموده آنان را ناديده مىانهمانطور که در مورد ساير گمراه

  ).۲۶۶-۲۶۷: ۱۹۸۵خمينى (

ها يا  مينى چيزى نبود که بتواند در رفتار انجمنشايد بتوان گفت در بيانات خ

آيا  .گيرى بوجود آورد  تغيير چشمبودندان بهائي در صدد سرکوب که بهائىافراد ضد 
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که هر  ، شيرازدر يىاالسالم قضا  يا حجت يزددرى اهلل صدوق روحانيونى چون آيت

براى احتياجى به تشويق و تأييد داشتند؟  بودند، ستيزى بهائىت يک وارثان سنّ 

 عادى شان احتماًال باندازه طرح جانمازها  اهلل  آيتبهائىاظهارات ضد ايشان 

 و باشدتنها طريقى که خمينى ممکن بود بتواند در اين مورد تأثيرگذار . نمود مى

ان توصيه بهائيد آن بود که بردبارى کامل را نسبت به ميراثى پايدار از خود بجاى گذار

بايستى او را به عنوان مسئول  تاريخ مى .بود  برخالف طبيعتش اما اين کارنمايد، 

به او کامًال . ان ايران متحمل شدند محکوم نمايدبهائي ظلم و ستم و کشتارى که يىنها

“ قاضى اعدام”به راز در شي که يىحجةاالسالم قضا مانند يىها مّال هاى ديدگاه

  .معروف بود وقوف داشت

 ، اين تبعيضات نهادينه شدهحمايت دولت از«: دهد قانع سپس ادامه مى

 Ghanea( »رفت  اين حمالت به شمار مىى هترين مشّخص پايدارترين و آزاردهنده

با اشاره به اينکه در بحثى چنين  وى هم.  صحيح استنظريهاين  .)101 :2002

ند، يست نهاى دينى شناخته شده در قانون اساسى جمهورى اسالمى اقليّتان جزو بهائي

 بطوريکه ضمن اين مطالعه بحث خواهد .دهد  کاملى در اين مورد ارائه مىى هزمين

تبعيضات نهادينه « ى هان در قانون اساسى اصل و سرچشمبهائيى يشد، عدم شناسا

 در ى کهآهنگ و حمالتهم  نايا مبارزات غير رسمى و  رسمى هاى سرکوبى. بود »شده

ى قانونى اين اقليّت ي از عدم شناساشد همگى ان مىبهائي متوجه سراسر مملکت

  . گرفت کشور سرچشمه مىمذهبى مهّم 

 از بهائى تفاوت در عمليات ضد ،در پنج سال اول حکومت جمهورى اسالمى

قطعى که بنحو و  عملى ى ه زمان و شّدت، نمايانگر وجود نقش از نظر وشهر تا شهر

 دوران ۱۹۸۰، تابستان سال شهر يزد .مّؤثر در سراسر مملکت به اجرا درآيد نبود

 آغاز ۱۹۸۱ کشتار شديد در بهار سال ، در حاليکه در شيراز پشت سر گذاردمرگبارى

در  . به اوج خود رسيد۱۹۸۲ز ييو در پا) ام شده بودند اعدبهائىتا آن زمان، سه (شد 

 که ۱۹۸۱ ى ييه ژو۲۹ تا در تبريز.  کشته نشده بودبهائىهيچ  ۱۹۸۱ تا ژوئن همدان

 در بهائى جامعه ى ه منتخب اداره کنند هيأت (نه نفر اعضاى محفل روحانى محلى

ها  ها و اعدام  نيز قتلدر تهران.  کشته شده بودىبهائ، اعدام گرديدند، سه )آن شهر
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 از قبل ى هبنى بر وجود نقش ميىشد الگو به دشوارى مىشرايطى با چنين  .متناوب بود

، ۱۹۸۱، بيست نفر در ۱۹۸۰ نوزده نفر در سال : يعنىتشخيص داداى  طراحى شده

 کشته ۱۹۸۵ و دو نفر در ۱۹۸۴، پانزده نفر در ۱۹۸۳، سه نفر در ۱۹۸۲نه نفر در 

قين  هم بسيار زياد است، محقّ بهائىکه کشتن حتّى يک ايرانى  در حالى. شدند

ندارند که حقوق بشر براى نشان دادن شّدت و اهميّت آنچه واقع شده نيازى 

اين واقعيّت که . را بکار گيرندات آنها کشى يا مشتقّ  کنى و نسل ى مانند ريشهيها واژه

آميزى در آخر قرن بيستم اتفاق افتاده موجب خفت و ننگ   اى شرارته چنين اعدام

هاى اوليّه حکومت  عمومًا در سال . است ايرانى و فرهنگ شيعهى هشديد جامع

ى شناخته شده هاى اسالمى محلّ   که از نظر گروه،انبهائيجمهورى اسالمى بعضى از 

 بسيارى .هايشان ادامه دادند  به فعاليّت قبل از دستگير شدن براى چند ماهى،بودند

ترس  . دستگير نشدندنيزبسيارى  . دستگير شدند۱۹۸۴ و ۱۹۸۲هاى  از آنها بين سال

  . ان وجود داشت، ولى نه ترس از قتل عام در قرن بيستمبهائيدر بين 

، چه نياز نداشت روحانيون انقالبى تهرانسوى هيچ دستورى از ستيزى به  بهائى

 در بين همکارانشان در همه جا وجود عليه بهائيان  کافى دشمنى شديدى هاندازه که ب

 در مراودات شد که قبل از انقالب  متعّصبى ناشى مىافرادهاى اوليّه از  تهديد. داشت

ها به رهبرى يک يا چند   اين گروه. شريک بودندبهائىبا يکديگر در احساسات ضد 

هاى  ها و ناحيه  مردم را در مّحلهى ههاى انقالبى تود  اصلى کميتهى ته هس،روحانى

تبه شکل ر تندرو عالىى مرکزى توسط روحانيون  هسپس کميت .مختلف تشکيل دادند

ها نوعى نظم برقرار سازد و با بيرون راندن عناصر  هاى کميته گرفت تا در فعاليّت

ها را در  ح کميتهانيون مردان مسلّ روح. ها را تحکيم بخشد ناخواسته، قدرت کميته

ها نه فقط  اين گروه . نام نهادند جمع نمودندگروهى که آن را سپاه پاسداران انقالب

ها و   روحانيون مانند مجاهدين را در هم شکستند، بلکه گروهمخالفان راديکال

نيز بند با انقالب داشتند  اى نيم بودند يا رابطهگرا نيادکمتر بى را که به نظرشان افراد

اينکه توانستند با دستور و يا بدون دستور از رهبران رسمى  .حذف کرده يا کنار زدند

ت آن بود که در ان دست بزنند به علّ بهائيمرکز، به چنين بيرحمى و شقاوتى عليه 

فراست دريافته بودند که شايد به  .وجود داشت ديدى مشترک بهائى ديانت ى هبار
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 .کردند  عمليات آنها را تأييد مىباالى هرم انقالبرتبه در  بسيارى از روحانيون عالى

  . بودستيزى  بهائىايشان از  تأييد ى هها نشان سکوت طوالنى آن

 روش که ، اولين نخست وزير جمهورى اسالمىرهبرانى مانند مهدى بازرگان

هاى تندرو  نبردهاى بزرگترى با گروهدر گير سياسى او با اين عمليات مخالف بود، 

 سعى کردند تّوجه نخست وزير را به ان سرشناس در تهرانبهائيبعضى از  .بودند

او که خود در  .ها بود جلب نمايند گيرى که متوّجه جان و مال آن حمالت پى

 با شّدت يىنمود نتوانست براى رويارو جديد احساس ناامنى مىچارچوب رژيم 

 به هنگامى که بازرگان برکنار شد و بنى صدر. يافتن خشونت اقدامى مؤثّر بنمايد

تفاوتى   رسمى دولت جديد روى کار آمد اين حالت بىى هس جمهور و چهرييعنوان ر

 محدود سياسى ى ه بود که بتواند سرمايقىشهامت اخالاو نيز فاقد آن . تغييرى نکرد

ال ؤنگاران خارجى از او س وقتى که روزنامه .ان مصرف نمايدبهائيخود را در دفاع از 

: مداخله ننمود، او گفت بهائى ى ه جامعى هکردند چرا براى نجات جان افراد برجست

 از بهتراى  هاى بودند که او را سرنگون سازند و چه بهان دشمنانش فقط منتظر بهانه«

، کوتاهى ظاهرپسند عذربا وجود اين  ).Martin 1984: 52 (»انبهائيو در کار مداخله ا

در پست نخواهد بخشيد که به خاطر باقى ماندن تاريخ را اخالقى او و ناتوانى 

پيروى از   فقط بخاطران بيگناهى کهبهائي حاضر نشد براى نجات ،رياست جمهورى

  .کند مداخله يدندرس مى خود به قتل اعتقاد

 .به قتل رسيدند بهائىتن هاى پر آشوب قبل از پيروزى انقالب، چند  در طى ماه

 اعدام ۱۹۸۰ت اوبعد از انقالب هر نه نفر عضو محفل روحانى ملّى ربوده شده در 

 که به ،ان بزودى اعضاى جديدى براى محفل ملّى انتخاب نمودند بهائي.گرديدند

 در زندان موحش اوين ۱۹۸۱ دسامبر ۲۷دردناکى در تاريخ زندگى آنان نيز به نحو 

 آخرين افرادى نبودند که به نحو مرموزى  در تهرانبهائىرهبران . خاتمه داده شد

سند سازمان (شکنجه و اعدام شدند نيز  بهائى رهبران ديگر .ندگرديداعدام ربوده و 

 خارج ى که و اقداماتيىمراحل قضاتشخيص چگونگى  .)E/CN 4/1980/23:17 ملل

 بعالوه جمع آورى .مشکل بود گرفت  صورت مىيىقضامقامات  ى حيطهاز 

 با هم هى هميى از زندانيان زير شکنجه و صدور حکم نهايبازجو ى ه نحواطالعات، 
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ان برجسته در بهائيکشتن  .گرفت  شده اغلب توسط يک يا دو نفر انجام مىدرهم

ى  امعههاى ج  ديگرى گزارشکشتار شايد بيش از هر ۱۹۸۲ ى ه و ژانوي۱۹۸۱بر دسام

  . شکل داد۱۹۸۰ى  بهائيان در ايران در دهه وضع ى  را در باربين المللى بهائى

اى  بروقايعى شوم ى هصحن  بار ديگرخودآزارى  بهائى سوابق تاريخى با شهر يزد

 ۶، تحت رهبرى رضا پاک نژادبهائى يک گروه فّعال ضد  با ائتالف.شدان بهائي

 قويًّا شهر بهائى ضد هاى حرکت که به ،اهلل ى بهائيان و يک آيت دشمن ديرينه

 شناخته بهائى ى هکه در درون و برون جامع (ستيزى بهائىت  سنّ ،بخشيد مشروعيّت مى

وچک  کى هسف است که جامعأدر واقع جاى ت .اى آغاز کرد تازه حرکت )شده بود

 که با شبکه روحانيون  روبرو شد صدوقىى مثلالله  ولى فّعال بهائى يزد با آيت

 صدوقى که با سقوط رژيم شاه خود را از قيد و .نزديک به خمينى کامًال مرتبط بود

. نشان دهد خود را بهائى ضد ى ه ديريناحساساتديد، فرصتى يافت که  ند آزاد مىب

 تجويز که در يى صداترين آمرانه« او به عنوان از ،گر ايرانى، مهدى عابدى پژوهش

نمايد   مىياد » بلند شدشغل و کاران از بهائيکشتار، زندانى کردن و محروم نمودن 

)Fischer and Abedi 1990: 61(.  

، اولين دستور اعالم کرده بودسزاوار مرگ را ان بهائي که قبًال  صدوقىاهلل آيت

ز ا«  در برابر مردم صادر کرد و۱۹۸۰ در ژوئن  نماز جمعهى همرگبار خود را در خطب

 . صهمانجا، (» نمايند معرفى انقالبان را به دادستانبهائي ى همردم خواست که هم

 که ، نمايشى راى ه مراحل يک محاکمبهائى پانزده اين دستور پس از اندکى ).۲۶۰

 سپتامبر ۸هفت نفر از آنها در   و گذراندند،شد مىمبردارى لش و انتشار فيخبراى پ

هيچگونه دليل امنيّتى، قانونى يا سياسى براى اين کشتار وجود . اعدام شدند

ها  پنج نفر آن). Nash 1986: 280(ن هفت نفر يک پيرمرد زارع بود يکى از اي .نداشت

پاک  . در مقام رهبرى جامعه بودنداز جمله شخصيّت برجسته، نوراهلل اخترخاورى

 اخترخاورى را بخوبى ،از او ياد شدان که در باال بهائي ى هنژاد، دشمن ديرين

 . برجسته و شريف شهر انگليسى آموخته بودبهائىن شناخت، چون در محضر اي مى

 Fischer and(اين شخص حتّى براى نجات جان استادش هيچگونه اقدامى ننمود 

Abedi 1990: 49 .(معروف زبان بهائىستيزترين فرد عامى جامعه نزد يک  اينکه بهائى 
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 ر شهر يزدحتّى د.  ايرانيان استى هآموخت خود نمايانگر طبيعت پيچيد انگليسى مى

محفل .  بودسازمان نيافته است کشتارها نامنظم و بهائىکه منبع تعّصبات ضد 

 تجديد ۱۹۸۰روحانى مّحلى بعد از اعدام هفت عضو آن، مجددًا در تابستان سال 

شرح زندگى دو نفر از اعضاى محفل روحانى يزد که در ماه مى . انتخاب گرديد

 ى هر شدند و متعاقبًا اعدام گرديدند نمايانگر ادام دستگي۱۹۸۴ و ماه مى ۱۹۸۲

 Universal House of Justice(باشد  شهر مىآن  در بهائى شجاع ى هحضور جامع

1994: 217-19 .( 

 دردناک ديگرى ى هشايد هيچ واقع.  بودناگوار شهر ديگرى با سوابق شيراز

 به چنگال ۱۹۸۲ که در اواخر سال بهائىتوانست بيش از کشتار فجيع ده زن  نمى

بار روحانيون  مفتشين عقايد در شيراز گرفتار شدند شاهدى آشکار بر حمالت خشونت

توانست از اين  منظور از اين کشتار نمى. ان باشدبهائي آنان به کور دل هوادارانو 

ار دين خود را انک ،براى نجات از مرگتر عنوان گردد که به قربانيان گفته شد  واضح

خود زحمت ندادند که ه مسئولين اين کشتار حتّى ب. بيايندکنند و به آغوش اسالم 

 .هاى سياسى پنهانى متّهم سازند هامات معمولى جاسوسى و فعاليّتقربانيان را با اتّ 

 اى سرزنده، دختر نوجوان  بود با مونا محمودنژادمّال قاضى مسئول دادگاه که يک 

از .  وجود خدا و عالم روحانى شدى  وارد بحث در باره،فقط هفده سال داشتکه 

 » روى آوردى؟بهائىه زيانى در اسالم ديدى که به ديانت چ« درک اين نوجوان سئوال 

)Roohizadegan 1993: 133( . گفته شد اعدام شدند ۱۹۸۳ ژوئن ۱۸زنانى که در به 

اما آنان از  .»م تا آزادتان کنيکنيد و به اسالم برگرديد خواهيم که توبه ز شما مىا«

 دو روز قبل از ).Universal House of Justice 1994: 217-19( ايمان خود باز نگشتند

 اين شهر که اکثر بهائى ى هجامع.  در شيراز اعدام شده بودندبهائى شش نفر مرد ،آن

 انقالب اسالمىاصلى فهوم  متوسط بودند مى ه طبقى هکرداعضاى آن مردم تحصيل

گل يافتن زودى ب« :گويد  مىبهائىگزارشى از يک منبع .  تجّربه نمودنداز نزديکرا 

 همدردى براى ى هها به فروش رفته و به نشان  گلى هدر شهر غير ممکن بود، چون هم

انگيز و  غماين کشتارهاى ). ۱۸۱همانجا ص  (»بستگان شهداء فرستاده شده بود

از  شباهتى با وحشت وحشتاين ولى .  جّوى از وحشت ايجاد نمودمعنى بى
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   .نداشت قرن بيستم هاى کشى نسل

فاقد گرفت اکثرًا   ارتداد در شهرهاى مختلف صورت مىى هاين کشتارها که به بهان

.  مردم بودى ه سنتّى قرن نوزدهم يعنى نظاره و شرکت تودى خصوصيّت اصلى جامعه

ى از حمالت مردم در بعضى از روستاها و مناطق کشاورزى به چشم يها گزارش

ان بهائيى حمله به يى وجود داشت که حتّى در مناطق روستايها ولى نشانه. خورد مى

بطوريکه يکى از نويسندگان . به ماجرا بکشاندبه طور گروهى نتوانست پاى مردم را 

يان ي در مورد روستاها در استان يزدمّال «) بدون ذکر منبع(دارد   مى اظهارسکوالر

 و شرکت در قتل و کشتار بهائىهاى  ى خانوادهيشناساکمک در مسلمان فقيرى که از 

 شرايط .)Taheri 1987: 217 (»...نمودند ورزيدند بشدت شکايت مى ها اجتناب مى آن

 دورافتاده آنطور ى هر ميان سال در يک دهکدفجيع سوزندان و کشتن يک زن و شوه

دهد که هنگامى که  ، توصيف شده نشان مى، ويليام سيرزبهائى ى هکه توسط نويسند

دادند،  جنايتکاران نقابدار در دل شب دزدانه عمليات مخوف خود را انجام مى

البتّه روحانيون ). Sears 1982: 3-9(ى ساکت و بدون عکس العمل بودند مردم محلّ 

،  غربى تلويزيونى هاعجاز پديدتوانستند با استفاده از  مىها   آنمحلّى و همدستان

در .  همگانى قرن نوزدهم را بوجود بياورند هاى مجازى نمايش همبستگى صحنه

هاى محاکمه از   که در يزد به قتل رسيدند بعضى از قسمتبهائىهفت نفر  مورد

اّما پخش فيلم اعدام .  تصاوير اعدام در مطبوعات بچاپ رسيدتلويزيون پخش شد و

 Fischer and)هاى منفى از سوى بينندگان بجاى گذاشت  در يزد عکس العمل

Abedi 1990: 49; Nash 1986: 258) .مردم ديد هاى مخوف از  از آن پس اين صحنه

 مذهبى ىبستگ همتوانست نقشى در   ديگر نمىاين کشتارها. شدنگهداشته پنهان 

هنوز  جوامع اصيل سنّتى  داشته باشد و نشان دهد که مردم بمانند مردمى هتود

 بيگانه و عام شد در مالٔ  ديگر نمى.  و هم تماشاچى جنايات باشندهم عاملتوانند  مى

شد  روا مىان بهائي بر ظلمى کهداشتن  هپنهان نگ. را به جان هم انداختخودى 

.  خود اعتبار فرهنگى بخشندى هنند به رفتار ظالمان نتوامّاليان حاکم که موجب گشت

 نشان ها سرکوبى در اين گونه شرکتاى به  عالقه ، افکار عمومى کمتر رژيم پهلوىدر

 روحانيون نتوانستند اين روند را تغيير دهند و جّوى را که در پس از انقالب،. داد مى
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بطور . زنده نمايندددًا وزدهم وجود داشت مجن در قرن نابهائيدوران سرکوبى بابيان و 

فاوت باقى ماند و همين تکلّى، در بسيارى از شهرها افکار عمومى اکثرًا بى

  .  شرم آور ديگرى بر تاريخ جديد ايران افزودى ه صفحاعتنايى بى

بهائى ، دويست و پانزده نفر ۲۰۰۵ تا سال جمهورى اسالمىگيرى  شکلاز آغاز 

 را داشتند به قتل رسيدند يا ى جامعه و تشويق ديگران ادارهى يکه اکثر آنان توانا

 ى ههاى اوليّ  صد و هفتاد نفر در سالاکثريت بزرگى از اين گروه يعنى . ناپديد شدند

هام آنان اغلب  اتّ .کشته شدند۱۹۸۴تشکيل جمهورى اسالمى يعنى تا تابستان سال 

ستيزان در تصّورات توطئه آميز خود  بهائىکه بود  ىيها  آن تهمتى هشامل هم

 جاسوسى براى شيطان بزرگ، همکارى با رژيم شاه و کمک به :پروراندند مانند مى

در از ايشان هيچکدام .  واقعى براى آنان برگزار نشدى ههيچگونه محاکم. ليياسرا

ها   بسيارى از آن آنکهتر اشدلخر. يک دادگاه معتبر محکوم به جنايتى واقعى نشد

 ولى آنها ترجيح دادند ، از اعدام نجات يابند و تظاهر به مسلمانى با توبهتوانستند مى

 را يشانگيزى جان دهند و شرافت انسانى خود و احترام و افتخار دين خو بطرز غم

  . حفظ نمايند

 در بهائى دينن معروف غي جامعه يا مبلّ ى هاين قربانيان همگى رهبران برجست

بعضى از . ى بودندبسيارى از آنها اعضاى محافل روحانى محلّ .  نبودندکشورسطح 

اى نزديک  آنها صرفًا مردم عادى بودند مانند بهمن دهقانى، زارعى که در دهکده

 نوامبر ۱۵يمه شب اين فرد بيگناه در ن. کرد  زندگى مى در استان اصفهاننجف آباد

 که در  بانوانىچنين هم. طريق سنگسار به قتل رسيده  توسط گروهى جنايتکار ب۱۹۸۳

 متوسط ايرانى به ى ه اعدام شدند مانند بسيارى از زنان طبق در شيراز۱۹۸۳تابستان 

 دينى خود کمک ى هزندگى عادى خود مشغول بودند و در عين حال به جامع

 مآًال به چوبه دار منتهى وناگهان به کابوسى تبديل شد  زندگانى ايشان .کردند مى

اين افراد مردمى عادى بودند که در زمانى بسيارغيرعادى گرفتار شده بودند، . گرديد

 کشاورزى در ى هن که کارمند دولت بود و در اداراهلل حکيما افراد عادى مانند رحمت

.  بودن اخراج شدبهائىکرد تا اينکه به علت   سال کار مى۲۸ براى مّدت کرمان

ين خانواده مجبور شدند فرش و وسائل ا« .همسرش نيز شغل خود را از دست داد
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 »لوازم تحرير باز کنندفروش  ى هزندگى خود را بفروشند و براى امرار معاش، يک مغاز

)Universal House of Justice 1994: 199(. دستگير ۱۹۸۳ اين شخص در دسامبر 

مسئولين زندان جنازه او را بدون حضور . گرديد و در زندان در زير شکنجه جان سپرد

  .اش دفن کردند خانواده

 به درجات عالى علمى نائل گرديده بهائى ى ه در جامعيىچند نفر افراد استثنا

 با شهرت ى دانشمندپزشک و، يکى از اين افراد پروفسور منوچهر حکيم. بودند

 کسى مسئوليّت ترور او را به عهده  و ترور شد۱۹۸۱ ى ه که در ژانوي بودالمللى بين

 ايجاد  تهرانبهائى بزرگ ى هاين جنايت موجى از وحشت و خشم در جامع. نگرفت

  با ظاهر و لباسى مّرتب وبهائىمراسم تشييع جنازه او با حضور چهار هزار نفر . نمود

ى تهران با منظم که در پشت سر اعضاى محفل روحانى ملّى و محفل روحانى محلّ 

رفتند برگزار گرديد و نمايانگر احساسى بسى فراتر از حّس عميق  وقار و متانت راه مى

آنها بى اعتناء به اوضاع موجود، شهامت و .  بودبهائى دينسوگوارى و وفادارى به 

پاسداران انقالب . گرفت  از خود نشان دادند که از ايمانشان سرچشمه مىىي اراده

در مقابل شکوه و ابهت اين حرکت به روش هميشگى خود که تهديد و  اسالمى

ع جنازه و مراسم تدفين يشي، اّما جّو عمومى در آن تل شدندايجاد ارعاب بود متوسّ 

شهر و  سياسىتر   وسيعى هزمين پيشاين واقعه را بايد در .  و براندازى نبودکشى جّو نسل

 يىاعتنا  با بى،اين تشييع جنازه. هاى امنيّتى قدرتمندان رژيم بررسى نمود اولويت

 ۱۹۸۱ و تابستان ۱۹۸۰ بين تابستان  بحرانىدر زمانىبه تهديدهاى رژيم، آشکار 

اين دوران با برکنارى .  بود جمهورى اسالمىى هلي دوران پرآشوب اوّ از رخ داد که

ها يا  همانطور که قبًال اشاره شد گروه.  از رياست جمهورى به پايان رسيدصدر بنى

نيروهاى با حمالت ضربتى رفتند  افرادى که تهديدى براى حاکميّت مّاليان بشمار مى

ان بهائياّما . گشتند  مواجه مىاهلل حزبخشن هاى  گروهپاسداران انقالب اسالمى و 

  . چرخيد  آنها بر محور ديگرى مىبادشمنى . آمدند ها خطر امنيتى بشمار نمى براى آن

 با زمان هم، ۱۹۸۱ تا اواخر ۱۹۸۰دهد از اوايل سال  نشان مى موجود شواهد

دترين حمالت  شدي،هاى مختلف انقالبى هاى خونين بين گروه شّدت يافتن درگيرى

 فقط نمودار برونى آن گروگانگيرى در سفارت آمريکا. ان صورت گرفتبهائيبه جان 
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 با حّجتيه يعنى بهائىتا آن زمان بقاياى گروه معروف ضد . هاى مرگبار بود   درگيرى

سياسى و کنترل منابع هاى تندرو اسالمى درگير نبرد بزرگترى بر سر قدرت  ساير گروه

ان با تالش جمعى آنان در بهائيبا اين حال حمالتشان عليه . منفعت بودند مالى پر

 کامًال سازگارى ،س جمهوريير جهت حذف مراکز قدرت و رهبرانى چون بنى صدر

روى   را براى مخالفان ميانهکشور ى روزانهامور  ى هدفشان اين بود که اداره. داشت

 از امور را تحت يىها ها، حّداقل بصورت ظاهر قسمت سياسى خود که بعضى از آن

 که با مطرح ساختن خود به هدف ديگرشان آن بود. تر سازند کنترل داشتند، مشکل

با انتخاب . ى اسالمى خود را باال ببرنديگرا عنوان محافظين اسالم، اعتبار سنّت 

ان بيگناه خود را گرفتار جّوى از بهائي ىر جمهوبه رياست ۱۹۸۰ ى هصدر در ژانوي بنى

  . سابقه يافتند خشونت سياسى بى

 پس از آن وى به اندکى اعالم جرم شد و صدر  عليه بنى۱۹۸۱در ژوئن سال 

صدر اين بود که  کند که هدف اصلى بنى  اشاره مىشائول بخاش. فرانسه گريخت

 :Bakhash 1986) »و نهادهاى رسمى آن را مجددًا تثبيت نمايد دولت ختياراتا«

 با شّدت دادن اين ، و آنان را تعديل کندهاى انقالبى تندروىصدر مايل بود  بنى. (97

مؤثّرترين سالح آنها اين بود که . دادند  در مقابل او مقاومت به خرج مىها تندروى

 و ساير نهادهاى قدرتمند انقالبى ها، پاسداران انقالب صدر در کميته  بنى راآنچه

در مدت کوتاهى دادستانى و قضات  .دانست شّدت دهند قانونى مىغيرديگر 

صدر بودند بيش از نهصد نفر از مخالفان  سالمى که تقريبًا همگى مخالف بنىا

تعداد زيادى از آنها در طى يازده ماه آخر دوران رياست . سياسى خود را اعدام کردند

 . صدر اعدام شدندجمهورى بنى 

بين ۱۹۸۰ دوم ى ههاى مرگبار در نيم در خارج از چارچوب رژيم، درگيرى

 بسوى يک جنگ آشکار ، بخصوص مجاهدين،ها روحانيون و مخالفين تندرو آن

 و متّحدان  که حزب جمهورى اسالمى،تبليغات تند مجاهدين خلق .رفت پيش مى

هاى فّعال  داد، در بين گروه آن و بطور غير مستقيم خود خمينى را هدف قرار مى

دو گرايش در درون و برون رژيم با قيام  . مّؤثر بودکرده در تهران مسلمانان تحصيل

عمليات جنگ و گريز در . نداى مشترک رسيد  به نقطه۱۹۸۱مجاهدين در ژوئن 
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 با دوران حکومت وحشت حزب ، گذارى بمبها با  خصيتترور شمراه  هها به خيابان

 . کامًال با شّدت ادامه پيدا کرد۱۹۸۵که تا سال رو شد روياجمهورى اسالمى 

فّعال سياسى به قتل رسيدند  ۱۲ ,۲۵۰نويسد، در طى اين چهار سال  آبراهاميان مى

 »نها بودنده چهارم آنها اعضاى مجاهدين خلق و يا طرفداران آس« يا اعدام شدند که

)Abrahamian 1989: 223.(  

ى که بين انبهائياگر تعداد . دهد بدست ما مى يىالگو اين وضعيت ى همطالع

 و بعد از ۱۹۸۱ قبل از ژوئن ى هدر دو دورشدند  کشته ۱۹۸۵ و ۱۹۷۸ -۷۹هاى  سال

به موازات شويم که  مى دوم ى ه در دورىافزايش قابل تّوجهمتوّجه آن در نظر گيريم، 

تر سياسى رخ داد   وسيعى ه که در عرصيىها و کشتارها زايش ناگهانى تعداد اعداماف

ى که اعدام يا انبهائي، تعداد ۱۹۸۱در طول حدود دو سال قبل ازژوئن . رود پيش مى

ان کشته شده بهائيدر طى دو سال بعدى تعداد  .چهل و هفت نفر بودتيرباران شدند 

 تا ۱۹۸۱از ژوئن .  هشت نفر بالغ شد و به نود۱۹۸۳يعنى تا ژوئن رسيد به دو برابر 

، يعنى دوران باالترين رقم کشتار سياسى در ايران قرن بيستم، تعداد ۱۹۸۴پايان سال 

 طهاى آتش در حيا جوخه ى هصداى رگبار گلول . کشته شدندبهائىصد و سى و دو 

 ىجلونه  از مخالفان سياسى رژيم که عجوالتن و در ميان صدها شد  قطع نمىزندان

 اميد نجات بهائى، بسختى ممکن بود که زندانيان گرفتند قرار مى اعدام هاى جوخه

نويسد   مىکه بخاش در ابتداى دوران حکومت وحشت، بطورى. داشته باشند

بين کشته شدگان دو تاجر در « .شد تفاوت انجام مى ها بطور يکسان و بى اعدام

طنت طلبانى که مّدتى طوالنى در زندان بودند ديده ان و سلبهائيمعروف بازار، 

 بيست و چهار ۱۹۸۰در تمامى سال انقالبى . )(Bakhash 1986: 211 »شدند مى

، درست قبل و بعد از برکنارى ۱۹۸۱در دو ماه بحرانى تابستان .  کشته شدندبهائى

ختلف اعدام شدند که  در سه زندان مبهائىس جمهور، بيست و پنج يير، صدر بنى

 و چند نفر  مانند دکتر مسيح فرهنگى،ها در زندان بودند ها براى ماه بعضى از آن

 ۱۹۸۵در سال ). Nash 1986: 261(ان ايران بودند بهائيترين  ديگر که در بين معروف

موازات کاهش شديد  اين تقليل ب۷ .ان به هفت نفر تقليل پيدا کردبهائيتعداد اعدام 

ان آرام و از نظر سياسى بهائيبديهى است . تعداد اعدام شدگان زندانيان سياسى بود
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 بلکه. نگرفتندرژيم هدف نابودى قرار با  سياسى ىاه تمخالفبه خاطر بى طرف 

باد انقالبى گردکام  در  داشته باشند،شورش و ناآرامىايجاد در  نقشى  آنکهبدون

  . خونبار فرو رفتند

 بود که تمامى يى يعنى دومين دوران افزايش افراط گرا۱۹۸۱بعد از ژوئن 

 ،هاى امور مملکت  جنبهى هنيروهاى بازدارنده خشونت کنار زده شدند و در هم

ها که   افتاد، بخصوص در زندانترين عناصر انقالب اسالمى ميدان به دست متعّصب

هاى بيش از حّد اعمال   شکنجه، نمودن زندانيان به توبهاعتراف و مجبورگرفتن براى 

هاى سياسى  هاى مختلف شکنجه که عليه اعضا و همراهان گروه روش .شد مى

 که در همان زندان نگهدارى بهائىشد به آسانى به زندانيان   اعمال مىراديکال

 زندانى را در ى هان بود و آن اينکه ارادهدف يکس. کرد شدند نيز تعميم پيدا مى مى

در . شد حتّى روش شکنجه به يک نحو شامل حال همه زندانيان مى. هم شکنند

دهد  هاى اخير نشان مى زارشگ« :دارد  چنين اظهار مىبهائى يک منبع ۱۹۸۴سال 

 شوند  مورد شکنجه واقع مىبراى انکار دين خود و قبول اسالمان نه فقط بهائيکه 

 يا براى اعتراف به اتهامات ساختگى ديرينه يعنى اينکه صهيونيستآنان بلکه 

مورد شکنجه هاى خرابکار هستند،  مأموران رژيم سلطنتى و جاسوسان خارجى يا گروه

جمعى به  ه شکنجه مجبور به اعتراف دستزير بسيارى از زندانيان ۸.»ندگير قرار مى

  ).Abrahamian 1999; Afshari 2001(اتهامات مشابهى شدند 

 از يىان صرفًا جزبهائيمنظور از اين بحث اين نيست که عنوان شود اعدام 

. در کام مرگ فرو برد خشونت مداوم انقالبى بود که هزاران مسلمان ايرانى را

ان با آنچه که روحانيون بيرحم را برآن داشت که اعضاى بهائي اعدام ى هانگيز

ان در طول بهائي. هاى چپ گرا را نابود سازند فرق داشت  و سازمانمجاهدين خلق

 بر آنان  روحى که جمهورى اسالمىى هدرد و رنج و شکنج. تاريخ تحت فشار بودند

 .نمود اى متفاوت مى ربهطق سياسى و امنيّتى بود و نيز تجمنهرگونه تحميل نمود فاقد 

با تمام کوشش خود داد تا  ستيز رژيم   فرصتى به دست عناصر بهائى،حرانىاّما جّو ب

ان وارد سازند، کارى که احتماًال قبل يا بعد از بحران بهائيضرباتى جّدى بر 

ه جّ  افزايش شديد و سپس کاهش قابل توبراى درک بهتر. توانستند انجام دهند نمى
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 سياسى ى بى، در نظر گرفتن زمينه در اين دوران انقالبهائىدر تعداد اعدام شدگان 

  .  الزم استىتر وسيع

 سبب تغيير رفتار نسبت به اين ادعا که فشارهاى بين المللى به جمهورى اسالمى

  نيويورکازان شد اعتبار بخشيدن بيش از حّد به مبارزات حقوق بشرى است که بهائي

ها  چرا آن. شد  مىحقوق بشر در سطح بين المللى اجراکاش  اى. شود هبرى مى رو ژنو

در حقيقت   متوقف سازند؟۱۹۸۰ – ۱۹۸۴هاى  ان را بين سالبهائينتوانستند اعدام 

يک منبع .  در آن دوران اوليّه نمايانگر چنين موفقيّتى نيستبهائىاظهارات منابع 

ها در  المللى، ميزان اعدام  بينى هزايندليرغم اعتراضات فع« دارد  اظهار مىبهائى

 بدرستى ۱۹۸۲ ديگرى در سال ى هنويسند ۹ .» رو به افزايش بود۱۹۸۱طى سال 

 ى  بر عمليات سرکوبگرانهتأثيرپذيرىهاى خارجى در  کست کامل توصيهش« نويسد مى

 يان شيعهرژيم جمهورى اسالمى خود شاهد ديگرى بر تعّصب و انعطاف ناپذيرى مّال 

 ۱۹۸۹تنها در سال  ).Nash 1982: 115( »...کنند است که اکنون بر ايران حکومت مى

 در درون نظام ديده شد يىها ت تغيير شرايط داخلى، تغيير جهتعلّ ه  بعمدتابود که 

ها قبل از اين  ماه . واکنش نشان دادو رژيم در مقابل کميسيون حقوق بشر سازمان ملل

 اسالمگرايان انتقاد از. ان به تعداد زياد متوقف شده بودبهائيتغيير جهت، اعدام 

به تندرو به عنوان متعصبّين غير منطقى و سپس ادعاى اينکه همان روحانيون خونريز 

. رسد ان را متوقف ساختند متناقض بنظر مىبهائيالمللى اعدام  فشارهاى بينخاطر 

نوعى تجليل از خود ان شد بهائيقتل عام مانع المللى  ه مبارزات بينعاى اينکادّ 

  ۱۰.باشد مى

که در تشکيالت  بهائى جمعًا هشتاد و هشت ۱۹۸۴ و ۱۹۷۸هاى  بين سال

بيست و يک نفر .  کشته شدند،، اکثرًا اعضاى محافل روحانىبهائى سمتى داشتند

 به قتل وران حکومت وحشت و پنجاه و هفت نفر آنها در د،آنها در اولين دوران

قبل از  .داد  را تشکيل مىبهائىاين تعداد بخش کوچکى از تعداد فّعاالن . آمدند

ى ، تعداد کسانى که در محافل روحانى محلّ ۱۹۸۳ در سال بهائىانحالل تشکيالت 

دارد که با اضافه کردن   اظهار مى بهائىمنبعيک .  نفر بود۳۶۰۰کردند  خدمت مى

، تعداد »ستقيمًا در تشکيالت فّعال بودندم« د کهاى متعدّ ه اعضاى کميسيون
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 رژيم بهائى  افراد ضدّ بديهى است ۱۱.توانست به بيش از ده هزار نفر بالغ گردد مى

 تشکيالت فّعال در بهائىتوانستند به آسانى محل زندگى صدها   مايل بودند مىاگر

    .پيدا کنندرا 

ات افزايش ز نيز به موابهائىدانيان در دوران حکومت وحشت، افزايش تعداد زن

 نفر ۱۰۰۰ بيش از ۱۹۸۴ ه و ماه م۱۹۸۲ هبين ماه م«. تعداد زندانيان سياسى بود

 در ۱۹۸۲ هاين رقم تقريبًا پنج برابر تعداد کسانى بود که در م... بازداشت شدند

گير را دستو هم زمان برخى ديگر کردند   بعضى از افراد را آزاد مى۱۲ .»زندان بودند

تا آن زمان .  در زندان بودندبهائى هنوز هفتصد نفر ۱۹۸۵ ى هتا نيم. نمودند مى

پس از آن کاهشى جّدى در تعداد زندانيان همه . قدرت روحانيون تثبيت شده بود

دادند تا   دستگير شدگان را تحت فشار قرار مىدر عين حال ۱۳.ها مالحظه شد گروه

 : مطلع، در آن زمان نوشتى ه پژوهندمتّحده.  نمايندوادار به توبهبه نوعى آنها را 

  

 ى هشود که اظهارنام  از آنها خواسته مىبهائىبه عنوان شرط آزادى زندانيان 

نمايم که   ذيل تّعهد مىى هينجانب امضاء کنندا« :ذيل را امضاء کنند 

هيچگونه کتاب، جزوه، مدرک، عالمت يا عکس از اين گروه گمراه 

اگر هر يک از اقالم . ک خود نداشته باشم جاسوس در تملّ نيستصهيو

معناى آن است که ه جانب يافت شود ب  اينى ههمراه يا در خان... فوق

داند   مجاز است به هر طريقى که الزم مى و دادستانم هست‘محارب با خدا’

 زندانى اين مدرک بهائىهيچ تاکنون . »در مورد اينجانب تصميم بگيرد

   )Mottahedeh 1985: 388-89 (      .عجيب را امضاء نکرده است

  

 زندانيان سياسى را در بر ى ه عجيب نمايانگر روند بزرگترى بود که همى هاقرارناماين 

 با عبارات متفاوتى که با –شد که مدارک مشابهى را  از آنها نيز خواسته مى. گرفت مى

 امضاء کنند -هاى ايدئولوژيکى آنها همخوانى داشت سياسى و گرايشهاى  وابستگى

 اين گذاردن. رسيد  صريح بنظر مىى هتر از اعتراف يا توب ظاهر اظهارى خفيفه که ب

.  بود۱۹۸۴ها بعد از سال   بازتاب تغيير شرايط زندانورقه جلوى زندانى خود
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 اشاره »نگ تنفسز« نسبى به عنوانزندانيان سياسى به اين دوره از بهبودى 

 در آن موقع - اهلل حسين على منتظرى اين تغييرات با اصالحاتى که آيت. کردند مى

 وى از بيرحمى و شقاوت .شد  سعى بر اجراى آن داشت مربوط مى- جانشين خمينى

. شدندها عوض   سرپرستان زنداندر نتيجه.  بودمضطرب شدهها شديدًا  در زندان

 خاطرات فّعاالن چپ گرا که از ، در بخصوص در تهران،ها شرايط جديد زندان

 از زندان آزاد ۱۹۸۸ و ۱۹۸۴هاى  کشتارها جان سالم بدر برده بودند و بين سال

روشن بود که مسئولين امور مايل بودند در حّد امکان . ده استششدند توصيف 

بسيارى از زندانيان . حّداقل اظهار ندامت، آزاد سازندزندانيان سياسى را، گاهى با 

تا . بسيارى هم امتناع ورزيدند ۱۴.را امضاء کنند »مدرک عجيبى« حاضر شدند چنين

تا . ان از زندان آزاد شده بودندبهائيپايان يافت، اکثر  »زنگ تنفس« که ۱۹۸۸سال 

اين تعداد در ). Ghanea 2002: 126( در زندان بودند بهائى، حدود صد ۱۹۸۹سال 

  .  کاهش بيشترى پيدا کرد۱۹۹۰ ى هاوايل ده

 در رابطه باهاى کلّى  افزايش تشريفات و مقررات ادارى و تحّول در سياستگذارى

رسمى که هنوز   رسمى و غيرهاى  کاهش قابل توّجهى در شرارت،جهان خارج

ار دهد بوجود ها مورد آزار و اذيت قر  شهرستانان را بخصوص در بهائيتوانست  مى

روابط  ى هشبکبيگناهانى در آمد که   مىترين موارد هنگامى پيش وخيم. نياورد

، هاى تشريفاتى تهران خانه ى و وزارت ناپذير محلّ  هاى انعطاف بندى پيچيده بين دسته

 زندانى بود ۱۹۸۳ که از اواخر سال بهائى، يک ۱۹۸۸در دسامبر  .شدند گرفتار مى

 ۱۹۸۸شخص ديگرى بعد از گذراندن حدود دو سال زندان، در نوامبر . شداعدام 

دو ژنرال ارتش که ). ۲۳ ص ۱۹۸۹ نوامبر ۲ مّورخ UN Doc. A/44/620(اعدام شد 

 به زندان آنها قبالً .  اعدام شدند۱۹۸۹ ى ه بودن متهم شده بودند در ژانويبهائىبه 

اعدام ديگرى نيز بطور پراکنده احکام . محکوم شده و مدت هفت سال زندانى بودند

 ى ، بازرگانى از خانوادهيکى از اين موارد فجيع اعدام بهمن سمندرى. شود ديده مى

 .UN Doc. E/CN( اعدام گرديد ۱۹۹۲ مارچ ۱۸ بود که در بهائىسرشناس 

4/1994/50: 29 .(  

حسن : فراد ذيل شود به ا چند مورد تأسف انگيز در اين دوران مربوط مى
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، قى، على ذوالفقارىميثا  اهلل ، بخش، کيوان خلج آبادى، بهنام ميثاقىمحبوبى

بعضى از اين  ۱۵.ىاهلل روحان  و روحاهلل عنايتى ، ماشاى، موسى طالبىاهلل محرم ذبيح

 :UN Doc. A/52/472(افراد اعدام شدند و بقيه براى مّدتى طوالنى زندانى بودند 

para.44 .(  ر بردند تا در اين  در زندان در شرايط سختى بس۲۰۰۴دو نفر آنها تا سال

آور يک خانواده با  انى که ناناهلل روح الزم به تذّکر است که روح.  شدندسال آزاد

، هنگامى که ۱۹۹۸ هييژوکرد در  چهار بچه بود و از فروش لوازم طبّى امرار معاش مى

س جمهور اصالح طلب، براى اصالح وضع حقوق بشر در کشور يي رخاتمى

 به اشتباه او را مسئولين امور در مشهد.  ايجاد نموده بود، اعدام گرديديىاه اميدوارى

اين روحانى روح اهلل .  نموده استبهائىهم نموده بودند که يک مسلمان را تبليغ و متّ 

انکار کرده و بر طبق مقررات قانونى و با کمک يک وکيل مدافع از خود دفاع امر را 

   ۱۶.لع شدندمّط اعدام او از اين خبر اش فقط بعد از   خانواده.کرده بود

هاى غيردولتى بين المللى را بخود جلب  وضع ذبيح اهلل محرمى توّجه سازمان

 اسالمى در اين يى قضاهاى مختلف دستگاه درگير شدن سطوح ه خاطربزيرا نمود 

 ۱۹۸۵ بود که در سال بهائى محرمى يک .کرد  تغيير مىنيزاتهامات او  پرونده

 کشاورزى شهر از دست ندهد مجبور شد ى هاحتماًال بخاطر آنکه شغل خود را در ادار

ان بهائيمانند بعضى از . فرمى رسمى را مبنى بر اينکه او مسلمان است امضاء نمايد

 ى ه را امضاء کرده بودند، مسلمان شدن او صرفًا جنبيىها ديگر که چنين فرم

اين ، مسئولين امور محلى از ۱۹۹۰ ى هدهدر پس از هفت سال . تشريفاتى داشت

 بهائىاو مجددًا اين ادعا که به . آگاه شدندبند است  پاى بهائىديانت که او هنوز به 

 ارتداد ساکت مسألهقوانين ايران در مورد  .شده است وى را متّهم به ارتداد نمودند

اسالمى حکم صدور  رسمى در اين مورد روحانيون را از فقدان قانونولى . است

 محرمى را مجرم ۱۹۹۵ ى ه ژانوي۲ در تاريخ  يزددادگاه انقالب. نداشت ارتداد باز

  .فرستاده شد تهرانبه  تأييد دادگاه عالى براىمجازات اعدام او حکم  .شناخت

 ى هيران در دهاين پرونده نمايانگر تحّرک گفتمان و عملکرد حقوق بشر در ا

  : دهد  در اين مورد چنين توضيح مىسازمان ديده بان حقوق بشر. باشد  مى۱۹۹۰

 در حالى که به دنبال بازديد دو نفر گزارشگران مخصوص کميسيون حقوق 
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 تحت کشور  ايران،ى مسأله مخصوص اين کميسيون در ى ه و نمايندبشر

، دادگاه قرار داشت متّحد بررسى دقيق کميسيون حقوق بشر سازمان ملل

ى صادر کرد مبنى حکم و  را مجددًا به دادگاه مدنى ارجاع نمودمسأله عالى

 اين گونه  به براى رسيدگىيى صالحيّت قضاکه دادگاه انقالببر اين 

مسئولين امور با نظر دادگاه عالى موافقت نکردند، بجاى ولى  .دعاوى ندارد

محرمى را مجددًا به دادگاه آقاى آن اتّهام جديد جاسوسى را عنوان نموده 

س دادگاه انقالب اعالم نمود که يي، ر۱۹۹۷ ى ه فرستادند و در فوريانقالب

   .  محکوم به اعدام شده استليي براى اسراىمحرمى به جرم جاسوسآقاى 

(Human Rights Watch 1997: 13)  

  

 ت، اما اين شخص ظاهرًا مشمول عفواق افتاد روشن نيسفييات آنچه که بعد اتّ جز

محرمى يکى از دو . گرديدس جمهور شد و حکم اعدام او به حبس ابد تبديل يير

سازمان  . جان دادندان يزد در ز۲۰۰۵المّدت رژيم شد و در دسامبر  زندانى طويل

  .عفو بين الملل او را زندانى وجدان اعالم نمود

ان بهائيکنى  توان گفت آنچه واقع شد نه ريشه ىايران، مبعدى با توّجه به اوضاع 

آرزوى .  سخت و غير قابل تحّمل بودها سرکوبىاّما  .بهائىبود و نه محو کردن ديانت 

ان را مجبور به مسلمان شدن نمايند مانند بسيارى از بهائي اينکه بنيادگرايان اسالمى بر

اين خود شاهدى است بر عدم بصيرت تاريخى . ق پيدا نکردها تحقّ  ياهاى ديگر آنؤر

 – را بهائىتوانند زندانيان   مىکردند مى تصّور متعّصبين عقيدتى که روحانيون شيعه

بيشتر .  اجبارًا مسلمان نمايند- ثابت و محکم داشتندکه اکثريت بزرگى از آنان ايمانى

ها به دستور روحانيون شيعه در شهرهاى مختلف صورت  هاى رسمى در زندان اعدام

 در برابر مخالفان مقاومتاين روحانيون خود را وارثان يک ميراث پايدار . گرفت

ى مشابه ولى تدروازه بانان اساطير شيعه نتوانستند وجود سنّ . دانستند سرسخت مى

آن .  کنندبرکشيده بود تحمل روحانى سرهاى  انگيزها همان ب که تر را بسيار جوان

 گوش بهائى مقدساته ييد ايمان خود بأدر ت بهائى که به اظهارات زنى يىمّال 

داد در واقع قادر نبود طنين ايمان شيعيانى را بشنود که با خلسه و ايمان نام  فرامى
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 اين حالت .نالند و به ساحتش مىآورند  را بر زبان مىهاى اصلى شيعه  شخصيت

توانست حس احترام و همدردى ايجاد  ب مى در يک ذهن خالى از تعّص بهائىدختر 

 خشم و غضب هاى ى قاضى شرع شرارهکند، ولى شايد در ذهن متعّصب و بنيادگرا

  :بر انگيخته بود
  

 قط براى بهاءاهللتوانم به شما بفهمانم که وجود و هستى من ف چگونه مى

است، اميد من و محبوب من بهاءاهلل است و قلب من متعلق به بهاءاهلل 

. »آورم درم و قلب ترا از سينه در مى سينه ترا مى«: داد  قاضى پاسخ مى؟است

 »!بهاءاهلل! بهاءاهلل! زند بهاءاهلل  نيز آن قلب فرياد مىزمانحتّى آن « گفتزرين 

آورد و   خود را بياد قاضى مىى ه اولييى خستگى و بيزارى، بازجوبعد زن با

 به شما گفتم که من ايمانم را انکار يىروز اول بازجو... «گويد  مى

 )Universal House of Justice 1994: 184(            .»...کنم نمى
 

، يمىين مقاى انجام شد زرّ  واقعى و افسانهى تقريبًا فرا ههنگامى که اين مکالم

.  سال داشت۲۹ ادبيات انگليسى فقط ى ه در رشتالتحصيل دانشگاه تهران فارغ

.  و يا احساس و ديدگاه آنها بّکلى عاجز بودندبهائىها از درک ذهنيّت زندانيان مّال 

 ى هکردند که با هم آنگاه درک مىواقف بودند ايشان  طرز تفّکر بهاگر اندکى 

 .ها را نيز به قبول اسالم مجبور سازند توانستند تعداد کمى از آن کوششان حتى نمى

تعّصب آنچنان بينش روحانى را از آنان سلب نموده بود که نتوانستند با نشان دادن 

 ى ه يا يک پزشک سالخوردگناه بى ى هکرد رحم و شفقت به يک زن جوان تحصيل

اى به فضاى فضل  ، دريچهدلگيردر يک زندان  تاريک يىر، در يک اتاق بازجوموقّ 

  .و رحمت الهى بگشايند
  

 ان بخاطر وفادار ماندن به دين خودبهائيستم بر : هاى دّوم و سّوم دهه
  

 بهائى ى ه توانمندى سازماندهى جامعبهائى ى هکه حذف رهبران جامع در حالى

صادى و اجتماعى هاى اقت محروميتداد،  را به عنوان يک دين مورد تهديد قرار مى
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ان به عنوان بهائيبراى بقاى متعددى از هر سو بر اين جامعه تحميل شد تا آنچه 

معلوم نبود هنوز اّما . نابود شود دينى وجود داشت صخّ  با هويّت مشاى جامعه

ان بهائي را در اختيار داشتند براى از پا در آوردن حکومتىنهادهاى اينک مّاليانى که 

 تا ظاهرًا. خواهند پيش بروند توقف ساختن دين آنها تا کجا مى و معقيدتىاز نظر 

ان در ايران بهائي وجود ى ه، مّاليان حاکم در مورد چگونگى ادام۱۹۹۰ ى هاوايل ده

  . اى نداشتند  و سازمان يافته طرح شدهى هبرنام

  حسين موسوى تبريزىاهلل آيت ۱۹۸۳، در اوت چهار سال بعد از پيروزى انقالب

هاى ادارى و جلسات عمومى   کّل جمهورى اسالمى، انحالل کليّه ارگاندادستان

 تا آن زمان صد و –  نهادها را غير قانونى ناميد  و آن را در ايران اعالن نمودبهائى

ط و ضد و هاى غير مرتب اين خبر در طى مصاحبه.  کشته شده بودندبهائىپنجاه 

ان بهائييکى از اتّهاماتى که عنوان شد اين بود که بعضى از . نقيض اعالن شد

ه اين طنز شدند جّ لع متوّط بهائيان مشايد بعضى . فرستند اخبارى به خارج از ايران مى

 را نيز به بهائى يعنى مجّهزترين گروه ضد حّجتيهکه دادستان در طى همين مصاحبه، 

کمتر از يک هفته بعد از اين اعالن، . علت مخالفت با خمينى منحل اعالن نمود

 پاسخ  به سخنان دادستان جمهورى اسالمى رسمًا در تهرانبهائى ى هنمايندگان جامع

در عين . اطاعت خود را از تبعيت اين مقررات به اولياى امور اعالم نمودندداده و 

افکار و  و بهائى در مورد ديانت يى شيواى هبياني ن موقعيت،حال با استفاده از اي

 اتّهاماتلى محکم و شجاعانه اين بيانيّه با زبانى مؤّدب و. ان صادر کردندبهائي روش

ان بهائي. نمود رد ًا بود، قويبازتاب نظريات مّاليان شيعهان را که بهائيدادستان بر 

 ى ههاى خود در هم  و برطرف نمودن محدوديتاه سرکوبخواهان پايان دادن به 

ان بهائيآمد که  از اين بيانيه بر مى. هاى حيات اجتماعى و اقتصادى بودند  جنبه

  . بودنددر نيامده ولى بهيچوجه از پاى  بودندهاى فراوان خورده ضربه

  اقداماتى، موسوى تبريزىاهلل آيتحّدى غيررسمِى   تاى ه بيانيّ صدوراّما قبل از 

صرفنظر .  به صدا در آوردبهائى براى شهروندان عادى صورت گرفت که زنگ خطر را

بايستى در کشورى که با  مى  ديگرايرانىان نيز مانند هر بهائي، ها سرکوب و هااز آزار

خود و  ى هخانواد زندگى ، ضرورياتخود و با يکى از همسايگانش در جنگ بود
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 ى هستيز و همدستان آنها در همبهائىيان ّال م. تحصيالت فرزندانشان را فراهم سازند

اى، از مراسم   تا مشاغل حرفهيىهاى حيات اجتماعى از تحصيالت ابتدا زمينه

ان را با درجات متفاوتى بهائيدر نقاط مختلف کشور، ها،  ازدواج تا وضعيّت قبرستان

  . از شّدت مورد حمالت همه جانبه قرار دادند

نام  (ا ويرانى گلستان جاويد ب گروهى متعّصب،ى ه حملدر طى بار ديگر در يزد

 بهائى ضد قديمى، يکى ديگر از عمليات و شکستن سنگ قبرها) قبرستان بهائيان

محل زندگانى دگرانديشان دينى و نيز گرا  تى جوامع سنّ  هتقريبًا در هم. شکل گرفت

هاى   قبرستاندينىهاى  اقليّت بود و جداديگران از ها  محل دفن مردگان آن

 الهى را »حقيقت«کسانى که ، ناکنون در کشورى امروزي. ندشت دا را خودى هجداگان

 قرن ى هى شيعتى سنّ  هبات جامعّص  تع، با از سر گرفتندانستند  مىدر انحصار خود

با   هم مردگان کّفاراز زدند بلکه  داغ مى»حقيقت« نه تنها مرتدين را با اين نوزدهم،

 از انقالبى شده بود که مملکت را يىاين سنّت اکنون جز. گذشتند شان نمىنبش قبر

  . پيچيد مىدر خود 

هاى  گروه.  در بعضى شهرهاى ديگر نيز مورد حمله قرار گرفتبهائىهاى  قبرستان

ارى شده بود ويران  نگهد در شرق تهرانيىرا که با زيبا بهائىانقالبى قبرستان 

ان بهائي بسته شد و دفن اموات براى بهائىهاى  در بسيارى نقاط، قبرستان. ساختند

 بهائىهاى  در ساير شهرها قبرستان). UN Doc. A/43/705: 15(بسيار مشکل گرديد 

 گاليندو پل بهائى بين المللى ى ه، جامع۱۹۹۰ ى هتا اواسط ده. مصادره شد

Galindo Pohlرا کامًال در جريان اين اخبار قرار  مخصوص سازمان مللى ه، نمايند 

هاى بايرى که  اند اموات خود را در زمين ان مجبور شدهبهائيشود  گفته مى«. داده بود

رهاى عزيزان خود را گردد دفن کنند و اجازه ندارند قب از طرف دولت تعيين مى

شّدت و وسعت حمالت ). UN Doc. E/CN.4/1995/55: para. 53( »مشّخص نمايند

  . کرد ها از شهر تا شهر فرق مى به قبرستان

 از شد  مى شامل مواردى، به نقل از گزارش سازمان مللموارد سرکوبى،ساير 

عت از تحصيل و استخدام، گرفتن شکنجه، زندانى نمودن خودسرانه، ممان« :قبيل

 هتک حرمت و اشغال،هاى جامعه و  يى داراى هها و اموال، مصادر بدون مجّوز خانه
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جلسات دينى ). UN Doc. E/CN.4/1987/23: 17( .»بهائىويران کردن اماکن مقّدس 

ها متوّقف  هاى آن هاى آنها بطور مکّرر مورد حمله قرار گرفت و فعاليّت  و کالسبهائى

 و البته در ،ان حمله کردندبهائيهاى بعضى از  هاى انقالبى به خانه گروه. رديدگ

در و سرقت  از دستبرد »کّفار«ارزش  ى باهاکااليک از نظمى حاکم بر جامعه هيچ  بى

هاى بانکى   حساب، شدمصادرهان بهائيق فّ هاى مو بعضى از تجارتخانه. ماندامان ن

هاى قدرتمند تاراج و چپاول  ًا توسط افراد و گروهان سرشناس توقيف گرديد و بعدبهائي

ان بخصوص در بهائي. پا تمديد نشد جواز کسب تّجار و مغازه داران خرده. شد

در . دندگرديشدند، بسيار آسيب پذير   مىيىشهرهاى کوچک که به آسانى شناسا

هاى تجارى  ، بسيار غيرمحتمل بود که مسلمانان صاحِب شرکتيىها چنين محيط

  .  کمک نمايند به آنانانبهائيت کنند از طريق استخدام جرأ

 حمالت ان وبهائي سرکوبى ، روى کار آمدن جمهورى اسالمىى هاى اوليّه در ماه

اّما با . نداشت کار رسمى و مشّخصى ى هشد نيازى به برنام  مىبه آنانفراوانى که 

ها و نهادهاى دولتى، عمليات ضد  ها، شرکت استقرار قدرت رژيم جديد در وزارتخانه

 در حالى که موج ۱۹۸۰ ى ه دهى ه نيمدر. گرفت  سرچشمه مىآن نهادها از بهائى

 شروع به بهائىکرد، تبعيضات ضد  ها فروکش مى ها و شکنجه يىکشتارها، آدم ربا

ا آزاره اين .شد  توسط اولياى امور مملکت عملى مىها سرکوبىنهادينه شدن نمود و 

  .  گرديدم عملىاى منّظ  با برنامه در وزارت آموزش و پرورش و مشکالت بخصوص

 ىها يىان اخطار شده بود که حّق ندارند دين خود را ابراز دارند، گردهمآبهائيبه 

عمومى و يا مّحل عبادت داشته باشند، فرائض دينى خود را به فرزندان خويش در 

 .UN Doc(اى دينى خود را توزيع نمايند ه هاى مخصوص بياموزند و يا نوشته کالس

A/44/620: 23 .(ان خارج از ايران اين بهائي، برداشت عمومى ۱۹۸۰ ى هدر اوايل ده

اند تا يا ايمان خود را  مسلکان آنها در ايران تحت فشار زيادى قرار گرفته بود که هم

  ). Sears 1982: 22-3(ها مصادره گردد  ها و مايملک آن يىانکار کنند و يا تمام دارا

 اسالمى دفاتر محفل روحانى ملّى ايران و محفل روحانى تازه بنيادنهادهاى 

در دوران .  و نيز ساير مراکز ادارى و مرکز جوانان را در تهران تصاحب نمودندتهران

 نسبتًا بهائى ى هشاه، عليرغم تعّصبات فرهنگى، امالک و مستغالت متعلق به جامع
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ها و   که شامل شرکتبهائى موقوفات اما در جمهورى اسالمى. ترى داشتوضع به

   . واقع شدبهائىامالک عمومى جامعه بود هدف تعّصبات ضد 

اى به جامعه نموده بودند در اوايل سال  بخصوص دو شرکت که خدمات ارزنده

رسيد که   بيستم مىسوابق شرکت نونهاالن به اوايل قرن. مصادره گشتند ۱۹۷۹

هاى مالى   چندين ميليون دالرى در آمده بود که به فّعاليتى هسبصورت يک مؤسّ 

 وام براى خريد خانه يا ى اين شرکت به صادرات کاال، ارائه. پرداخت مختلف مى

شرکت ديگرى که . تحصيل، کمک به سالمندان و ساير امور خيريّه اشتغال داشت

اين شرکت مسئول نگهدارى .  بود»امنا«در شد شرکت توسط انقالبيون اسالمى مصا

. ها بود تسهيالت و قبرستان ، وسائل وبهائىاماکن مقّدس و حدود هزار مرکز ادارى 

هاى هر دو شرکت مصادره و سوابق آنها توقيف شد و  يىدارا«: نويسد  مىCooperکوپر 

اين .  بين رفت ازبهائى ۱۵۰۰۰به اين ترتيب پس انداز و حقوق بازنشستگى حدود 

اين عمل ). Cooper 1982: 13 (»اموال گرديدديگر  قانونى براى مصادره اى امر زمينه

 سالمندان ى هبيمارستان معروف ميثاقيه و خان. سات را بدنبال داشتتوقيف ساير مؤسّ 

ها و  ن بر اثر اين توقيف ايرابهائى ى ه قواى مالى جامعو ۱۷ مصادره شد در تهرانبهائى

  ).Nash 1982: 81-4( به شّدت تحليل رفت ها مصادره

 شغل خود را در مؤسسات بهائى ده هزار ۱۹۸۴ تا سال ،بر اساس يک تخمين

 Universal House of Justice(هاى خصوصى از دست داده بودند  دولتى و شرکت

.  را قطع کردانبهائيشستگى همچنين دولت پرداخت حقوق بازن). 203 :1994

 در مصادره شدههاى  سات و شرکتات مربوط به مشاغل از دست رفته و مؤسّ ييجز

  . گزارش نيامده است

  

که حقوق و  به بعضى از افرادى که از شغل خود اخراج شده بودند ابالغ شد

هاى اشتغال دريافت کرده بودند و نيز حقوق   را که در طى ساليىمزايا

 ورـــــاى از وزارت کار و ام هـــــــــشنامـــــدر بخ. دــــترد دارنـــــــود را مســـــگى خــــــتــــــشســــبازن

  ... است ضالهى هپيروان فرقل امش  که هجريم اين «که  تصريح شد... اجتماعى
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  ۱۹۷۹ ترين مکان بهائى پيش از ويرانى، شيراز ى باب مقدس خانه

 در برنيز هاى وابسته به دولت را  و نيز سازمان... اخراج دائم از ادارات دولتى

 ;UN Doc. E/CN.4/1996/95/Add.2: para. 60)              .»داشتخواهد 

UN Doc. E/CN.4/1996/95/Add.2: para. 640)   

  

گردند، مجبور  خود باز کار بر سر خواستند اگر مى ادارات دولتى بهائىکارمندان 

 که –بعضى به اين خفت . بودند تن به خوارى داده آشکارا دين خود را انکار نمايند

شرايط ادامه .  تن در دادند و رنج فراوان کشيدند–ان بود بهائيتجّربه دردناکى براى 

از  .)UN Doc. A/43/705, at 14( ان در بخش خصوصى نيز مشکل گرديدبهائيکار 

 دسامبراى بود که در  ان از کار يکى هم بخشنامهبهائيى اخراج ها  بخشنامهى هنمون

 اسامى سيزده نفر افرادى را در بر و استخدام عمومى صادر گرديد ى ه از ادار۱۹۸۷

 به شغلشان در بانک خاتمه داده »بهائى فاسد ى هفرق«ق به لّ ى تع هداشت که بواسط

ها به تحقيقات   براى سالشخصى که«). UN Doc. E/CN.4/1989/26, at 9(شده بود 
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 از دانشگاه تهران بهائى که چگونه او و ساير اساتيد ردک علمى مشغول بود نقل مى

کنند با رانندگى کاميون و گلفروشى زندگى  درحال حاضر تالش مىاخراج گرديدند و 

  ).UN Doc. A/45/697( »دنماينخود را اداره 

 بعضى از  و داشتبار ت آميز و نتايجى ويرانهاى اخراجى لحنى اهان اخطاريه

 از طرف يک شرکت ۱۹۸۴ که در آوريل اى اخطاريه. رسيد آنها عجيب به نظر مى

 صادر شد با تأکيد بر لياقت و پشتکار کارمند مربوطه که با عنوان دولتى در تهران

او را در طى همچنين رفتار و منش . شود  خطاب گرديده آغاز مى»جناب عالى«

اى رسمى  سپس با سردى به بخشنامه. ستايد تمامى دوران خدمتش در آن شرکت مى

اسالم دين  مسلمانان خارج از نظربر طبق « که بهائى افراد ى هاز مقامات باالتر در بار

کند و کارمندى را که مورد ستايش و تحسين قرار داده اخراج   اشاره مى»هستند

  ).Universal House of Justice 1994(نمايد  مى

  افشا کننده حکمى است صادره از دادگاه مرکزى انقالب اسالمىى هيک نمون

 بهائى وکيل ۳۲ را مبنى بر لغو جواز وکالت  که درخواست دادستان۱۹۸۳در سپتامبر 

 دالئل دادگاه را براى ،اين حکم در پنج قسمت. نمايد  تأييد مىها آمده آنکه نام 

  نمايانگرحکم دادگاه به نحو متناقضى. دهد موافقت با درخواست دادستان شرح مى

  : استى تدوين کنندگان آن و کينه توزگويى پريشان

 جهان با حمايت مفسدين... ، اين سازمان قبل از پيروزى انقالب اسالمى-۱

رژيم منفور ...  وداشت و فساد سياسى و اجتماعى  انحطاط فرهنگىدر ايجادسعى 

 او  کهدهد  رژيم شاه نشان مىازمدارک بدست آمده . نمود تقويت مى را پهلوى

  ... کرد ترين مشاورين خود انتخاب مى رهبران اين سازمان را به عنوان نزديک

 در اعتبار  در غارت اقتصادى مملکت،، اجنبىى ه اين سازمان دست پرورد-۲

 و در همکارى با رژيم شاه منفور، مانند بخشيدن و حمايت از رژيم اشغالگر فلسطين

  ور اسالمى را از بين برده و همکارى ــن کشــادى ايــصــتــ اقعــابـنــممام ــانى تـرطــاى س دهـغ

 گ ماّدى غرب و نشر فرهنگ فحشا بسيار پيشـرهنــ فشارــتــا انــ بسمــيـهيونــا صــود را بــخ

  . بودبرده 

  طورــــيانه و بــخفــشرى مــد بــ ضى هبکـــن شــــى، ايــالمــقالب اســـروزى انـــــد از پيـــعــ ب-۳
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اين بنا پس از . ت اوباش به تحريک و حمايت روحانيون و به دسى باب در شيراز ويرانى خانه

  .تخريب، توسط دولت با خاک يکسان شد

همچنين در توطئه .  را اجرا نموده است»سيا«هاى سّرى سازمان جهنمى  پنهانى طرح

 براى هر موقعيّتى و شايعه پراکنى که توسط جامعه شناسان و روانشناسان صهيونيست

در عين حال با تمام قوا کوشيده است که .  نموده استجعل گرديده به دقت عمل

رسند،  دلسوز و اسالمى بنظر مى...اى کننده  از کارگزاران خود که بنحو گمراهبا استفاده

 بدبين در بين مردم، نگرانى ايجاد کند و آنها را نسبت به رژيم جمهورى اسالمى

  .نمايد

به هر طريق، ازجمله احتکار کاالهاى مورد نياز مردم، . .. کارگزاران اين حزب-۴

روبرو است ضعيف ) عليه عراق( را که با شرايط جنگى اند جمهورى اسالمى کوشيده

   .و سرنگون سازند

 همکارى صميمانه اين سازمان با خارجيان چنان براى اربابان آنها با ارزش -۵

س غارتگران يي که رريگان) پرزيدنت(د از دستگيرى چند نفر از رهبرانشان، بود که بع

هاى استبداد  به حمايت از آنها سخن گفت و رسانه... و جنايتکاران قرن بيستم است

نمايند که  همدردى و دلسوزى مىجهانى سر و صدا به راه انداخته آن چنان ابراز 
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    ۱۸.اند ننمودهگز براى ساير نوکران خود هر

بينى اين حکم بديهى و آشکار بود، در ارائه شواهد خيالى، مثًال ب و کوتهتعّص 

 در يى قضاهاى  يکى از خصوصيات گفتمانى هاحتکار کاال، اين حکم نمون

هيچ عبارت سنجيده و منطبق با قضاوت . بود ۱۹۸۰ ى ه در دهجمهورى اسالمى

 اعم از اسالمى يا غير –هيچ اثرى از قانون . شد ديده نمىدگاه صحيح در حکم دا

اى از توّجه به انصاف و عدالت، هيچگونه رعايتى براى  اسالمى، کوچکترين بارقه

. شد سنديّت مدارک و شواهد و مطمئنًا هيچ رأفت و شفقت دينى در آن يافت نمى

گرانى اصيل و واقعى  ناى از حتى کوچکترين نشانهمحتوا،  در اين حکم خشن و بى

هاى کثيف خود مزدوران  عا شده بود مزوّرانه براى حيله، که ادّ دشمنان قوى خارجىاز 

ن اداره دادستانى بر اين باور بودند اگر مّاليا. گيرند، وجود نداشت داخلى را بکار مى

 ى ههاى خرابکاران  واقعًا مرتکب توطئه، نفوذ پنهانى و دسيسهبهائىکه سى و دو نفر 

 شده بودند، همانگونه که در مورد دشمنان واقعى سياسى خود عمل يىادعا

 يا الاقل مجازاتى شديدتر از –ساختند  بر ايشان وارد مىتر   مهلکاى  کردند ضربه مى

 خمينى صرفنظر از دست نشاندگاناين  .گرفتند اى آنان در نظر مىلغو جواز وکالت بر

اتهاماتى را که به  نبودند که شعور کمآنقدر ، اين که متوجه اعمال خود بودند يا نه

 جنايات در طول رژيم ى همسئول هم واقعًا و آنان راباور داشته خود زدند  ان مىبهائي

 . بدانندشاه و بعد از آن 

اين تبليغات اکنون . بودستيز  بهائىزبان و لحن احکام تقليدى از تبليغات مّاليان 

ديپلماتيک را از هاى  نامهمى و حتّى ، صفحات نشريات نيمه رسيىاحکام قضا

 مطالب بهائى دين ى ههاى رژيم در بار ديپلمات .اعتبار انداخته و مفتضح نموده بود

  :اند  ارائه دادهذيل را به سازمان ملل

 

 تزارى و بريتانياى ى ه که توسط روسيان خارجي دستى هساخت سياسى ىجنبش

اى حفظ منافع استعمارى و اهداف دراز مدت آنها در ايران تأسيس کبير بر

هاى اين جنبش سياسى، در زير پوشش دين، يا   فّعاليّتى ههم. گرديد

 و محو تدريجى اسالم مستقيمًا يا از طرق توطئه، هدفش انهدام دولت ايران
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هاى  ين فّعاليتا . ملت ايران بوده استى هد کنندحتّ به عنوان دين م

هاى دولت   ارگانى ه که آنها در همخرابکارانه فقط در دوران آخر رژيم پهلوى

، پليس مخفى ننگين شاه،  را در ارتش و ساواکيىنفوذ کرده و مقامات باال

هاى شاه در امور داخلى و  اکثر سياستگذارى. بدست آورده بودند تقليل يافت

ها  اين در حالى است که آن. شد ان طرح و اجرا مىبهائيعمًال توسط خارجى 

هاى حزبى و قبول پست سياسى منع  مدعى هستند از مداخله در سياست

گويند که مطيع دولت کشورى که در آن زندگى  چنين مى ان همبهائي. اند شده

 هکوتابرعکس، تاريخ . نمايند عدم خشونت جانبدارى مى کنند هستند و از مى

هاى قانونى در  هاى شورش و طغيان مسلحانه عليه دولت آنها پر است از دوران

  . ايران و ساير کشورهاى جهان اسالم

        )UN Doc. A/42/648: 18(  

  

توّجه آن را به در نتيجه المللى و   بينى ه جامعنگرانى اين شرح آن بود که هدفآيا 

 دهند؟ يک ناظر حقوق بشر از شنيدن امکان پايمال شدن حقوق بشر در ايران کاهش

خواهد بداند که چگونه حکومتى که قدرت کشتار  خورد و مى ه مىاين کلمات يکّ 

گيرى  اى رسيده است و  اين نتيجه  دينى به چنين نتيجهى ه يک جامعى هدارد در بار

  . در نهايت به کجا خواهد انجاميد

نها بر  اما در نقاط مختلف ت ود کم و بيش ثابت ب۱۹۸۰ ى هان در دهبهائيفشار بر 

مأمورين در . کرد شدت و ضعف پيدا مىرسمى  مأمورين اثر فساد و عدم کارآيى

ان در بخش عمومى گردند و بهائيکوشيدند مانع استخدام  نواحى مختلف مى

ها در  اين آزار و اذيت. بازنشستگان آنها را از حقوق بازنشستگى خود محروم سازند

 مخصوص ى ه از آن به اطالع نماينديىها نمونه. امه داشتبخش خصوصى نيز اد

، دولت اعالن نمود که امالک ۱۹۸۸در اکتبر .  متّحد در ايران رسيدسازمان ملل

ها دعوت نموده که با مسئولين   را مصادره کرده و از اقوام مسلمان آنبهائىپنجاه 

ان بتوانند از بهائيغيرممکن بود ). UN Doc. E/CN.4/1989/26:9(امور تماس بگيرند 

در زير پوشش  »کّفار حربى«طريق دادگاه دادخواهى نمايند، چه که آنها به عنوان 
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 ، دادگاه شهر۱۹۹۳در سپتامبر ). UN Doc. E/CN.4/1987/23: 17(قانون قرار نداشتند 

 ى هضو فرقع«رى دو قاتل را از مجازات معاف نمود، زيرا مقتول بنا بر رأى دادگاه 

حتّى قربانيان ). UN Doc. E/CN.4/1994/50: para. 162(بوده است  »تبهائي ى هضال

 در تصادفات اتومبيل مجبور بودند که از هر گونه درخواست جبران خسارت بهائى

 اتومبيلى براى قتل غيرعمد مجرم ى هرانند  کهدر موردىمثًال . چشم پوشى نمايند

 بودن او تعلّق بهائى مقتول بخاطر ى ه شد هيچگونه خسارتى به خانوادشناخته

 UN(  مجرم محکوم به پرداخت آن خسارت به صندوق دولت گرديد بلکهنگرفت

Doc. A/51/479: para. 25 .(نهادينه شد  اجرا مىيانمّال ى که در قاموس  عدالتبا ،

.  وجود داشت نيزترى هولناکتبعيضات اما . شدن تبعيضات تقريبًا اجتناب ناپذير بود

سوزى  در آتشوى .  بوديکى از اين موارد وضع خطير و دردناک فريدون شمالى

ه  ب وکردند دچار سوختگى گرديد  در آن کار مىبهائىاى که سى  در کارخانهعمدى 

تحت عمل براى اين که بيمارستان در  . يک چشم آسيب ديدى هشدت از ناحي

کميته اسالمى مّحل . نياز به پيوند قرنيه چشم داشتد بسترى شد و رياحى قرار گجر

توان  بايستى جواز عمل را صادر کند با اين استدالل که چشم مسلمان را نمى که مى

آن مرد مجبور بود که قرنيه چشم يک .  ورزيدخوددارى داد از اين کار بهائىبه يک 

نمود چنين استدالل   عمل پيوند چشم را قدغن مىاى که اين نامه.  را پيدا کندبهائى

 ى ه شخصًا به ارتباط خود با فرقنظر به اينکه آقاى فريدون شمالى«کرد  مى

 چشم به دالئل دينى انجام ى ه اعتراف کرده است پيوند قرنيبهائى صهيونيست

 يا اى از قرآن به هيچ آيهدر اين نامه ). UN Doc. E/CN.4/1988/24: 4 (»شود نمى

حديثى از پيغمبر و امامان استناد نشده بود که دالئل دينى منع از عمل قرنيه چشم را 

 اسالم باى که دّ تتوانست فقط در مورد مر البته دالئل دينى احتماًال مى. توجيه کند

 يک ى هدر شبکه در هم پيچيدکه  »جاسوسى«و نه قابل اجرا باشد کند  مبارزه مى

 ى ه انگيزها فقط سرکوبها و  بديهى است اين بدرفتارى. ملکت گرفتار گرديدهم

  .دينى داشت

وح مختلف بود آموزش و تحصيل در سطها  ها و محروميّت از انواع ديگر سرکوب

در اين . ها در آمد  به صورت يکى از بزرگترين نگرانىبهائىهاى  براى خانوادهکه 
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در حاليکه . مستقيمًا بر زندگى جوانان اثر گذاشت  حق آزادى دينمحروميت ازا راست

، دستوراتى براى اخراج ساخت قدرت خود را استوار مى جمهورى اسالمى

فرزندان  ها مجبور شدند بسيارى از خانواده. شد  از مدارس صادر بهائى آموزان دانش

در فواصل از سوى دولت  که ى امتحاناتند و آنان را براىتعليم دهخود را در منزل 

براى کسانى که بدالئلى اين امتحانات معموًال . شد آماده سازند ترتيب داده مىمعين 

آميز  هاى تبعيض آنچه که محدوديت. شد برگزار مىقادر به حضور در مدارس نبودند 

نمود  تر مى  سبکصائب، اندکىدر آموزش و پرورش عمومى را، بر خالف ساير م

 در مدارس باقى ماندند و بهائىبعضى از محصلين . آهنگى در اجراى آنها بودناهم

 اما.  از طرف معلمين و مسئولين مدرسه شدنديىاکثرًا مجبور به تحّمل فشارها

 ى هنزديک به فارغ التحصيلى از دانشکد دانشجويان دانشگاه، حتى کسانى که

  .  گرديدندپزشکى بودند از دانشگاه اخراج

مقررات اجراى افزايش تشريفات ادارى و بازگشت تدريجى به ۱۹۸۹بعد از سال 

اين تخفيف ان را اندکى تقليل داد، ولى بهائيسات دولتى، ظاهرًا فشار بر در مؤسّ 

در واقع .  نزديک ايجاد کندى ه اميد اصالحات بيشترى در آيندآنچنان نبود که

هاى  ست از اضافه کردن بار جديدى بر محدوديّتبازگشت به مقررات شايد تنها توان

ان تحميل شده و نهادينه گرديده بود بهائي که قبًال بر فراوانىرسمى  رسمى و غير

. رفت البته مشاجرات حزبى درون رژيم هميشه تهديدى بشمار مى. جلوگيرى کند

نويسد که   مى۱۹۹۰ متّحد، در سال  مخصوص سازمان مللى ه، نمايندگاليندو پل

 .UN(رود  پيش مى »غير رسمى  نوعى تحّملبه سوى«وضعيت اين اقليّت دينى 

E/CN.4/1990/24:55 .( ۱۹۸۵ که وضع به همان صورت گفت مىدر واقع بهتر بود 

ان قسمت بهائيبا وجود اين احساس خوشبينى، نقض حقوق بشر . باقى مانده بود

 ۱۹۹۰ ى ه اول دهى ههاى مذهبى در نيم  اقليّتى ه را دربارگاليندو پلاعظم گزارش 

 نقض حقوق بشر بسيار ى هدامن). UN. A/47/617, 1992: para. 132 (داد تشکيل مى

 ،همچنان ادامه دارد روندگذشته است و اين از حّد حّق آزادى فکر، وجدان و دين 

  .گيرد  سرچشمه مىادياناز نقض آزادى  اين حقوق ى هاّما نقض هم

 حتّى بعضى از ۱۹۸۰ ى ه اواخر دهدرداد   در دست بود که نشان مىشواهدى
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جهت در ارى منسجم زگ  فقدان يک سياستازپردازان رژيم اسالمى  نظريه

ها عملياتى ماوراى  اين فعاليّت.  شکوه و شکايت داشتندبهائىهاى ضد  فّعاليّت

اى که از طرف سازمان تبليغات  نشريه.  قانونى بودها سرکوب و تبعيضات نهادينه شده

 در شهرهاى مختلف بهائى ضد هاى اليتفعّ در مورد گاهى شد  اسالمى منتشر مى

ان محل براى مقابله با اين بهائيتالش کرد  تصور مىکه را داد و آنچه  گزارش مى

کند که در شهر  قل مىها ن يکى از اين گزارش. نمود  تعبير و تفسير مىاستعمليات 

ان شهر اعتراض نمودند بهائي.  را خراب کردندبهائىقبرستان  »گروهى از مردم« سمنان

ان اخطار بهائي شرکت کرده بودند به بعضى از مردمى که در نماز جمعه«و در جواب 

 در اين خبر آمده است .»کردند که از دفن اموات خود در آن محّل خوددارى نمايند

نظر نشريه اظهار .  در آن قبرستان دفن شدبهائىکه عليرغم اين اخطار روز بعد زنى 

ان بهائيو فقط به نفع   »آهنگمنامناسب و ناه« نمايد که يک چنين عملياتى مى

ان بر طبق استراتژى کنونى خود سعى دارند با بهائيواضح است که «چگونه؟ . است

 براى خود و کسب امتيازات مختلف، در مقابل اين عمليات ىيهدف ايجاد شناسا

برند که خود را به عنوان قربانى  آنها غالبًا اين تاکتيک را بکار مى. مقاومت نمايند

تأکيد بر لزوم يک رويکرد ضمن سپس نشريه . »معرفى کرده تقاضاى کمک نمايند

صى  فاقد استراتژى مشخّ نمايد که جمهورى اسالمى گيرى مى  نتيجه،مناسب و يکسان

  ۱۹.ان استبهائي با يىبراى رويارو

 فرهنگى صادر گرديد و  از طرف شوراى انقالب۱۹۹۱ ى ه که در فورياى  هبخشنام

ى  سختان بايد در چنان شرايطبهائينمايد که  به تصويب مقام رهبرى رسيد توصيه مى

، که  غالبًا به اين سندبهائىمنابع رسمى .  دين خود دست بردارندقرار گيرند که از

اى  نقشه«مبنى بر وجود  »مدرکى محکم«  به عنوانشود، اغلب از آن نقل قول مى

 »اختناق« براى  »طرحى مخفى« يا بهائى ى هبراى از بين بردن جامع »پنهانى

هاى  بسيارى از بخشنامهدر واقع اين بخشنامه مانند . کنند  اشاره مىبهائى ى هجامع

هاى بزرگ اسالمى است، در  ارىز که مبتنى بر سياستگديگر جمهورى اسالمى

از اسالمى  پس شوراى انقالب فرهنگى.  چندان تغييرى ندادبهائىهاى ضد  فعاليت

 اسالمى کردن ى هشيو. ى تشکيل شداهلل خمين به دستور آيتها  کردن دانشگاه
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موجب بروز اختالف نظرهاى شديدى  ۱۹۸۱-۱۹۸۴هاى  در طى سالها  دانشگاه

 مدعى است که بهائىيک منبع  ۲۰.ريزى تحصيالت عالى شد بين مسئوالن برنامه

ان اساسًا بهائيدهد که مبارزه عليه  براى اولين بار مدرکى قاطع ارائه مى«اين بخشنامه 

تر باشد که اين بخشنامه را مدرکى   شايد صحيح۲۱.»گردد به دستور دولت هدايت مى

ان، به سبب تمايل بهائي بناميم، که براى منظم ساختن مبارزه با قاطع يا غيرقاطع

 ى هنقش« هيچ ۱۹۹۱ تا سال تصويب شد زيرا ،افراد بخصوصى در داخل رژيم

 ديگرى در ى هدر اين بخشنامه به جلس .وجود نداشتان بهائيبراى مبارزه با »پنهانى

 که در آن – رهبر کنونى در آن زمان.  اشاره شده است۱۹۸۷ان در سال بهائيمورد 

از محتواى مذاکرات آن .  مديريّت شورا را بر عهده داشت-س جمهور بودييموقع ر

ات ييبراى دستيابى به جز تاريخ نويسان مجبورندزمان هيچ چيز در دست نيست و 

 ۱۹۸۷ ى هتوان گفت که اگر جلس اّما آيا نمى. حث شده در آن جلسه صبر کنندمفاد ب

 ان شده بود، ديگر نيازى بهبهائيمنتهى به اتّخاذ يک سياست يکسان در مورد 

 حائز اهميّت است مسأله نبود؟ اين  در شوراى عالى انقالب فرهنگىد مجدّ تصميم

 از خمينى يا وابستگان او –اى به دستورات قبلى  شنامه هيچگونه اشارهکه در اين بخ

منظور مقام رهبرى از . شود ديده نمىان بهائي سياست رژيم نسبت به ى ه در بار–

 اين بود که ۱۹۹۱ در سال مسأله اين ى ه مجدد در بارى هدستور به شورا براى مذاکر

تواند نشان دهد که نهايتًا   بخشنامه مىاين .»دبفهمند چه کار بايد بشود يا نشوهمه «

 عمليات ى هاى بودند که هم او و بعضى ديگر از دولتمردان رژيم مايل به طرح نقشه

 در عمل اين تصميمات . در برگيرد  را در سراسر کشور به نحوى يکسانبهائىضد 

 ۱۹۸۰ ى ه دهى ه که از نيميىها اى بر تبعيضات و سرکوبى هيچ تأثير قابل مالحظه

  . شروع شده و نهادينه گرديده بود نداشت

راه ترقى و «  کهان به نحوى رفتار شودبهائيخواست با  سياست موجود از دولت مى

استثناى ه  اهميّت عملى اين بخشنامه روشن نبود، ب۲۲.» آنان مسدود گرددى هتوسع

از آغاز . نمود تر مى ان را حتّى باورنکردنىبهائياينکه انکار رسمى ظلم و ستم بر 

 که با فساد و عدم يى تا جا– » آنانى هترقى و توسع« از تشکيل جمهورى اسالمى

جلوگيرى  – مزمن رژيم و برخورد کم و بيش بى تفاوت اجتماع متناسب بود يىکارآ
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ان ايران هنوز بهائيها و مصائب جسمى و ماّدى،  اّما عليرغم دردها، رنج.  بودشده

از دست دادن امکانات پيشرفت بسيار .  دينى زنده و قابل دوام بودندى هعيک جام

  . تر ساخته بود  شايد اين رنج و درد آنان را قوىولى. دردناک بود

 بين المللى به ى ه توّجه جامعه ده آنى ه کمک نمود تا نيم۱۹۹۱ ى هبخشنام

مور، گزارشگر عبدالفتاح آ.  جلب گرددبهائى ممانعت از تحصيل جوانان ى مسأله

 مأمورين دولت در مذاکرات خود با، دينى نابردبارى ى هلأ در مس سازمان مللى ويژه

 قائم مقام وزير آموزش و پرورش وجود ممانعت از اما. اين موضوع را مطرح کرد ايران

ان به بهائيدسترسى «: ت و به او گفها را انکار نمود ان در دانشگاهبهائيپذيرش 

سات آموزشى ان در مؤسّ بهائيتحصيالت عالى نبايد مشکلى ايجاد نمايد بشرط آنکه 

بر ). UN Doc. E/CN.4/1996/95/Add.2: para. 63( »به دين خود تظاهر ننمايند

  خود نبايد راستى هان در مورد عقيدبهائيى رژيم، اساس نظر کارشناسان ادارى و فنّ 

 :نويسد عا را باور ندارد چنين مىکه اين ادّ  در حالىآمور . بگويند

  

بر .  اثر گذاشته استبهائى ى ه بطور جّدى بر جامعت تحصيالسطحکاهش  

در مدارس چنانچه اظهار «: فرهنگىانقالب  دستورات شوراى عالى اساس

ادر قوى و حتى المقدور در مدارسى که ک. اند ثبت نام شوند بهائىنکردند 

ها چه در ورود و  در دانشگاه. مسلّط بر مسائل عقيدتى دارند ثبت نام شوند

 .»اند از تحصيل محروم شوند بهائىچه در طول تحصيل چنانچه معلوم شود 

ها در کار تبليغ دين خود  آن...  اظهار داشتند کهبهائى ى ه جامعنمايندگان

کردند و  ابراز مىويش را خ ، دينشد مىال ؤهرگاه از آنها سنبودند ولى 

  .دادند توضيح مىآن  ى هباردر

      )UN Doc. E/CN.4/1996/95/Add.2: para. 63(  

  

 به جاى Maurice Copithorne موريس کاپيتورن ۱۹۹۶در اوايل سال هنگامى که 

، مأمورين به ايران رفت  سازمان مللى ويژه ى ، به سمت نمايندهرينالدو گاليندو پل

ان سعى دارند بهائي که شدند مدعى پرداخته ها به شکايت سرکوبىدولتى از قربانيان 
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تالش  يىگو.  احراز نمايندde facto يىبراى خود نوعى شناسا دينىبه عنوان اقليتى 

ان در واقع رفتارى بود ئيبهاتالش . رفت  جرمى بشمار مىيىبراى احراز چنين شناسا

يعنى بر خالف ميل دولت هيچگاه هويت دينى . که دولت از ايشان انتظار نداشت

نمودند که  به عنوان نمونه، مأمورين به مواردى اشاره مى. داشتند خود را پوشيده نمى

هاى مختلف دولتى، مانند درخواست  ستون مربوط به مذهب در فرمدر ان بهائي

پاسخ به ] به نظر مقامات دولتى[« .نوشتند  مىبهائىمذهب خود را  صريحا ،گذرنامه

 قانونى براى آن يىالى با نام يک دين شناخته نشده سعى در کسب شناساؤچنين س

شکايت مقامات دولتى اين ). UN Doc. E/CN.4/1996/59: para. 69 (»باشد دين مى

رفى کنند، حقيقت را  معبه دروغ مسلمانان بجاى آنکه خود را بهائيکه چرا بود 

نگرانى ضمن ابراز اين کاپيتورن يافت و روى و انکار مأمورين ادامه  طفره. اند نوشته

تواند بهبود   تنها وقتى مىان در جمهورى اسالمىبهائيوضع « :نظر خود را تکرار نمود

 »ن حاصل گردداآنيابد که تغييرى قابل مالحظه در نگرش مسئولين امور نسبت به 

)UN. A/51/479: para. 27 .(  

  

 انبهائي آميز اعتراض حضور ى  تبعيضات سازمان يافته و ادامه، کنونىى هده

  

يافته ، تبعيضات سازمان  روى کار آمدن جمهورى اسالمىى هتا پايان دومين ده

محدوديّت مسافرت به  .بود بر جاى گذاشته بهائى ى هبار خود را بر جامع نتايج رنج

از مشکالتى که پزشکان و وکالى دعاوى . چنان بر سر جاى خود باقى بود خارج هم

هيچ بانکى اجازه نداشت به متقاضيان .  با آن روبرو بودند کاسته نشده بودبهائى

مايملک . شد  از نظر قانونى شناخته نمىبهائىازدواج و طالق .  اعتبار بدهدبهائى

 رژيم  وگرفت ق مى اگر افراد مسلمانى در خانواده او نبودند به دولت تعلّ  متوفىبهائى

 .UN Doc(کرد  ان خوددارى مىبهائيهمچنان از پرداخت حقوق بازنشستگى 

A/44/620, 1989: 24 .( بدون اجازه  را اموات خوداگران بهائي، ۱۹۹۸تا اکتبر سال 

 آنچه که بود، يعنى ى رافّ  اگر دين متو وشدند بازداشت مىکردند  مىدولت دفن 

 U.S. Department of(شد   دفن داده نمىى هداشتند به آنها اجاز  اظهار مىبهائى
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State 1999: 4 .(بهائىاى براى جوانان  سيستم دانشگاهى سراسر کشور قلمرو ممنوعه 

 استخدام کردند هاى ادارى، دين خود را ذکر مى ان در فرمبهائي اگر چنين بود، هم

 در صف محکومين به بهائى، حداّقل شش ۱۹۹۹در سال . امکان نداشت ايشان

بردند   با حکم يا بدون حکم رسمى، در زندان بسر مىبهائىاعدام بودند و هفده 

)UN Doc. E/CN.4/1999/32: para. 42 .(  

ان حتّى تناقض بهائي سوم انقالب، رفتار رسمى نسبت به ى ه آغاز دهپيش از

هاى قابل تّوجه   ولى يکى از ويژگى.يافت متناوب ادامه   کوبسر  وبيشترى پيدا کرد

 - ۲۰۰۵س جمهور جديد تندرو در سال يي انتخاب رپيش از حداّقل تا – سوم ى هده

هايى  در مورد چند محدوديت که از روزهاى اول انقالب برقرار بود تساهلاين بود که 

عمومى انجام شد، رسمى ن بدون اعالبى سر و صدا و  اقداماين .  ديده شدمحتاطانه

هاى   برطرف نمودن محدوديتاى براى زمينه ،رسمى آنبيم آن داشتند اعالم  يىگو

 نمايانگر توانست  مىاين تغييرات. ايجاد نمايد۱۹۸۰ ى هاز اوايل دهنهادينه شده 

. کرد نيز باشده ب تجر۱۹۹۰ ى ه در دهن ايرااجتماع ترى که  پر نرمشمحيط اجتماعى

ها برطرف نشده، بلکه اجراى آن حداّقل در بعضى دواير  دوديتدر حقيقت مح

ان موّفق شدند براى مسافرت به خارج بهائي. ه بودتر گرديد ادارى کشور کمى سست

 بدونجلسات ترحيم و تذّکر اجازه يافتند   و نيزاجازه خروج محدود دريافت دارند

 ممنوعيّت ظاهرًا. يندباشد برگزار نما محدوديتى براى تعداد شرکت کنندگان آنکه

از  بيشتوانستند در هر زمان  نمىاگر چه   شدرفعنيز  بهائى دينىتشکيل جلسات 

اى   عّده،۲۰۰۵ در اوايل سال ،حداّقل در يک مورد. دور هم جمع شوندپانزده نفر 

 جمع شدند که روز اول رضوان، عيد مقّدس ان در پارکى نزديک تهرانبهائياز 

  ).BIC 2005: 13( جشن بگيرند ۲۰۰۵ن را در بهار ابهائي

شد، در مورد  ل نظام وظيفه قائل مىکه تسهيالتى براى مشمولين متأهّ ى قانون

 که بهائى بين المللى ى هجامع). UN Doc. A/45/697: 61(ان نيز اعمال گرديد بهائي

 ثبت ۱۹۹۹ -۲۰۰۰هاى  نمود که بين سال بيشترى بود تصديق تسهيالتخواهان 

 فرزندان اين  ناماين اقدام امکان ثبت«. نيز عملى گرديدان بهائيازدواج رسمى 

بديهى است ). Ghanea 2002: 149( »ختسا مىفراهم ] در شناسنامه[ها را  خانواده
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هاى روحانى و  گونه کالسى براى تعليم ارزش هيچکماکان امکان نداشت که تشکيل 

). UN Doc. A/47/617: para 131 (اعالم گردد  علنًا به کودکانبهائىقى اخال

بايستى خصوصى   آنچه که مىى هشد و دامن ها بطور خصوصى تشکيل مى کالس

 بهائى، محدوديّت تعداد محصلين ۱۹۹۰ ى هتا اواخر ده. باشد شروع به توسعه نمود

 :UN Doc. E/CN.4/1995/55( و متوسطه نيز ناديده گرفته شد يىدر مدارس ابتدا

para. 53.(  

ها از پيچ   به دانشگاهبهائىاّما داستان انکار رژيم در مورد عدم پذيرش محصلين 

 باان بهائياين که اجازه دهند . آورى عبور نمود آيند و رنج هاى ناخوش و خم

فرزندان  بود و مالحظه اينکه چيز يک خود ادامه دهند زندگى يى بهها محدوديت

اين .  ديگرىچيز ارزشمند يعنى تحصيالت عالى دست يابند ىوانند به موقعيّتآنها بت

 ان توانستند در سالبهائي. رفت  ميزان بردبارى بعضى از تندروهاى رژيم فراتر مىامر از

اجتماعى نامساعد بود، آنچه را که  - در جّوى که بوضوح از نظر سياسى۱۹۸۷

 علمى آزاد خوانده شده بر پا ى هسمؤسّ نام ، ببهائى تحصيالت عالى ى هسنهايتًا مؤسّ 

در يک مرحله . شد سه در منازل و دفاتر افراد تشکيل مىهاى اين مؤسّ  کالس. سازند

ها و يا  سه ثبت نام کرده بودند که باحضور در کالس دانشجو در اين مؤسّ ۹۰۰حدود 

وهاى درون ها قبل از آنکه بعضى از نير اين تالش. کردند از طريق مکاتبه تحصيل مى

، و اين امر خود رژيم سعى کنند به آن خاتمه دهند، بيش از ده سال ادامه يافت

هاى مؤّسسه  اليتفعّ  اينکه چرا اجازه دادند که ۲۳ .نمايانگر وضع در آن دوران است

به رسم .  چرا آن را در آن زمان بخصوص متوقف ساختند معلوم نيستادامه يابد و

 و اختالفات مراکز قدرت در ها لت آن درگيرىعکه توان حدس زد  معمول مى

، مأمورين امنيّتى به حدود پانصد ۱۹۹۸در سپتامبر .  بوده استجمهورى اسالمى

. هاى آموزشى قابل تحسين را بر هم زدند خانه و دفتر شخصى يورش برده اين تالش

هاى تحصيلى و   کتاب و و کارمند آن را دستگير کردنداستادحّد اقل سى و شش 

که از سه تا ده  در اصفهان چهار مّربى جز ۲۴ .وسائل آزمايشگاهى را مصادره نمودند

  . شدندآزاد   دستگير شدگانى هند نهايتًا همگرديدمحکوم به زندان سال 

اگر .  علمى آزاد را ميّسر ساختى هس فّعاليّت مجّدد مؤسّ ،جّو متناقض حاکم
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 در کار بود، آيا مأمورين امنيّتى اجازه بهائى ى هپنهانى سرکوب فرهنگى جامع ى هنقش

سه و ، امتحان ورودى مؤسّ ۲۰۰۱ آشکار ادامه يابد؟ تا سال يىاعتنا دادند اين بى مى

ها در شهرهاى مختلف تشکيل  شد و کالس گزينش بهترين محصلين انجام مى

،  ساکن آمريکابهائى بعضى اساتيد گاهى از ى توانست گهسه حتّ اين مؤسّ . گرديد مى

عليرغم ادامه کمابيش .  به عنوان استاد مهمان دعوت بعمل آورد و استراليااروپا

 بار ۲۵.ان نسبت به تحصيالت عالى بر شرايط چيره بودبهائي تعّهد ، و آزارها سرکوب

 که اند از مقامات دولتى دستور يافتهان بهائيه گزارش شد ک ۲۰۰۴ اوتديگر در 

 رسمى تحصيالت عالى را ى هسهاى آموزشى خود را متوقف سازند و مؤسّ  فعاليّت

يک سال بعد . رسد که اين دستور اجرا نشد با اين حال بنظر مى ۲۶.تعطيل نمايند

  :گزارش شد که

  

ر امنيّتى ايران ، چهار مأمو۲۰۰۵ اوت ۱۵ بامداد دوشنبه ى هدر ساعات اوليّ 

 سرپرست امور ادارى وارد آپارتمان مّحل سکونت آقاى سينا وحدتى

سه را که بنظر مأمورين بعضى از مدارک مؤسّ . شدند » علمى آزادى همؤسس«

رسيد از آن اطالع قبلى داشتند مصادره نمودند و بعد از چند ساعت  مى

که روز ند بعدًا به آقاى وحدتى دستور داد.  محّل را ترک کردندو از ايىبازجو

از او  روز بعد. دنک معرفى تهران  محلّى اداره اطالعاتى هبه شعبخود را بعد 

  )BIC 2005b: 18  (.که بعدًا مراجعه نمايدخواستند 

  

با رويکرد پر نشيب و فراز در مورد مشکل خود  بهائى کوشاى دانشجويان يىرويارو

هاى  گرايشنامتعادل با   وتعّصبمأمورين م  ازاى در شبکهو درگير شدن ايشان  رژيم 

  . بايستى گيج کننده باشد  مىشان، ضد و نقيض

محروميت موانع سازمان يافته در جهت   آنکههاى زندگى، بدون در ديگر جنبه

  اينک.تر گرديد ، فشارها بنحو خفيفى سبکان از حقوق انسانى برطرف شودبهائي

 توانستند و قادر به دفن مردگان خود در قبرستان نامطلوب خاوران بودند ان تهرانيبهائ

 ى ه داشتن کسب و حرف۲۷.در آنجا يک سردخانه و تسهيالت پارکينگ ايجاد نمايند
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البته . چنان ادامه داشت ان همبهائيشخصى و يا به استخدام ديگران درآمدن براى 

اشارات پراکنده به . ان ايران در دست نيستبهائيهاى  د حرفههيچگونه آمارى در مور

ان توانستند که به کسب بهائيدهد که بسيارى از  ها در اين مورد نشان مى آزار و اذيّت

در .  خود نيز ايجاد نماينددينانو کار خود ادامه دهند و امکان استخدام براى هم 

 با شّدت محدوديتنوعى  مواجه باها که گرايش تجارى داشت  بعضى از حرفه

 ى هان در همبهائي ۲۸. آنها گرديديى که در واقع مانع از رشد و شکوفاشدندکمترى 

 کاالهاى کوچک مصرفى، ى همشاغل و طبقات اجتماعى به عنوان حسابدار، سازند

 هنر، ادبيات و فيلم حضور هاى رشته در روشنفکرانىف و مهندس، مقاطعه کار، مؤلّ 

کنند که آثار خود را   با استعدادى زندگى مىبهائى نويسندگان جوان در ايران. داشتند

سازند و توّجه خوانندگان زيادى را در   اينترنت منتشر مىى هدر تهران از طريق شبک

  . نمايند سراسر جهان جلب مى

 کار خود را نگاه دارند و ى هموفق شدند مايملک و پروان همچنان تر ان مرّفهبهائي

 مثًال .قرار گرفته است بهائى بين المللى ى ه جامعور ضمنى مورد تاييداين مطلب به ط

 اگر بتوان آن را – يىهاى قضا هضمن بعضى از رويّ هايى حاکى بر آنست که  گزارش

ان اسناد مالکيّت يا جواز کسب خود را به عنوان وثيقه بهائي – ناميد يىقضا ى هرويّ 

 مشکالت گوناگونى از آزار و اذيّت چنين با آنان هم. زاد شدن ارائه دادندبراى آ

. ها بيشتر رايج بود  و اين امر در شهرستان امالک روبرو شدندى ه گرفته تا مصادريىجز

توان  شد، مى  در خارج ارائه مىبهائى که از طرف منابع رسمى يىها با توّجه به نمونه

رسيد و مطمئنًا به ميزان بحران اوايل  د بنظر نمىمتعدّ وجه  يچ هگفت که اين موارد به

شد که  ها از طمع و فساد مأمورين ناشى مى بعضى از مصادره . نبودانقالب اسالمى

هاى قانونى، ضمن خالى کردن   مجازاتنبودن هر نوع بازخواست ياتوانستند در  مى

لى به جيب خود و يا صندوق سازمان ان، پوبهائي نفرت خود نسبت به ى هعقد

 در بهائىهاى شش خانوار   خانهى ه آن مصادرى هنمون. اسالمى خود سرازير نمايند

ى  به احتمال قود بود کهحم ا بويرى هکتا در منطق در يىيک منطقه کشاورزى روستا

فرصتى براى تاراج امالک بدست توان طمع متنفذينى دانست که  عامل آن را مى

ها در اجراى احکام   پايمال نمودن حقوق آنها در محدوديت ساير ۲۹ .ودندآورده ب
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 . شد  ابعاد ناشى مىى هدينى خود در هم

 يکى از ى همثًال خان. داد  دور جديدى از شرارت و ظلم مىخبر ازاين کيفيت 

 يىها اى تشکيل کالس بر آزاد علمىى هس مؤسّ ى هان بخاطر آنکه مورد استفادبهائي

د با شد حکم ييأناف به دادگاه باالتر منتهى به تاستي. قرار گرفته بود مصادره گرديد

هاى  اش براى تشکيل کالس خانه اجازه داده بود خانه اين استدالل که صاحب

دارد که   بدرستى اظهار مىبهائىق ثّ ويک منبع م.  مورد استفاده قرار گيردبهائى

 را يک بهائىچنان ديانت  دهد که مسئولين امور در ايران هم مىچنين حکمى نشان «

دانند و از طريق دادگاه به نقض حقوق شهروندان ايرانى که  جنبش غيرقانونى مى

داد  چند گزارش نشان مى ۳۰.»بخشند  هستند مشروعيّت مىبهائى ى هاعضاى جامع

 مصّرانه و بطور ،سرسختانه با گرفتن وکيل، با دادن استنياف و با ايستادگى انبهائيکه 

 بودند،  آن از طريق نظام قانونىى هجّدى خواهان رعايت حقوق بشر خود و اعاد

 .اى از اقداماتشان بگيرند ه اغلب نتيج آنکهبدون

برخورد  که طرفدار اصالحات بود، با مالحظه در دوران رياست جمهورى خاتمى

 احساس کردند که شايد بهائى ى ه رهبران جامع،رژيم ادارى بخشروتر  ظاهرًا ميانه

ها   آنزندگانى هاى ويژگى ء جز۱۹۸۰ ى هبعضى از فشارها را که از اوايل ده توانندب

 محافل روحانى در سطح ملّى به تشکيلتوانستند  مطمئنًا نمى.  بود برطرف نمايندهشد

 براى ىجايگزين بوجود آمد که بهائىبه تشکيالت  شِ نوعى ولى بپردازند،و مّحلى 

 .شد اعظم منصوب عدل بيت ى ه از خارج بوسيلاين گروه.  بودمحفل روحانى ملّى

، ۲۰۰۵ هييژودر . هاى امنيتى دور بماند توانست از نظر سازمان چنين فعاليتى نمى

  براى انجام امور ادارى به مشهداعضاى اين گروهان بهائيهنگامى که دو نفر از 

  ).BIC 2005b: 10(ط مأموران امنيّتى دستگير شدند رفتند، توس

هاى آموزش   در بسيارى از سطوح از سر گرفته شد و کالسى ههاى جامع فعاليّت

 ى هجامع.  با خارج از ايران تشکيل گرديديى، احتماًال با پيوندهابهائىاصول 

 که در يک کمپ بهائى هفده جوان ۲۰۰۲ال  گزارش داد که در سبهائىالمللى  بين

 اين واقعه در ى هها در بار گزارش«.  شدنديىشرکت کرده بودند بازداشت و بازجو

 لحنى موهن و بهائى جوانان  نسبت بهو مطبوعات ايران بنحوى منفى تحريف گرديد
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توضيحى داده نشد که چه ). BIC 2005a, Chapter III: 5 (»بکار رفتاهانت آميز 

  . دادند  تشکيل مىيىها ها را براى چه فعاليّت انى اين کمپکس

  بهائى آموزشىطرحبود؟ روحى يک  »ى روحى هسمؤسّ «آيا اين کمپ مربوط به 

 آيا اشاره فوق به مطبوعات ايران مربوط به ۳۱.گردد لمللى اداره مى که در سطح بين

؟ همشهرى به چاپ رسيد  ى ه در روزنام۲۰۰۲ نوامبر ۱۴  تاريخخبرى است که در

 ى عربى ه آموزشى که در امارات متّحدى هآميز به يک جلس اى توطئه  به شيوهاين خبر

 که محفل ملّى ايران ه نوشت روزناماين. نمايد تشکيل گرديده بود اشاره مى) ؟دوبى(

 روحى ارائه ى هس که از طرف مؤسّ يى  تا در دورههرستاد را به دوبى فبهائىپيروان 

 قبال رعايت در  دولت ايران کهالمللى دات بينهّ بر طبق تع ۳۲ .دشد شرکت نماين مى

بايستى از تعّرض محفوظ باشد  هاى ضرورى مى ، اين گونه فعاليّت داردحقوق بشر

المللى   بينى ه، جامع۲۰۰۵اوت در . شت مفهومى نخواهد دااديانوگرنه حّق آزادى 

 اين افراد براى ى ههم«.  دستگير شدندبهائى چهار  گزارش داد که در شهر کرجبهائى

ات يي جز۳۳.» ايران آموزش ديده بودندبهائىپيشبرد تعليم و تربيت اخالقى جوانان 

  . نشده استبيشترى در اين مورد ارائه

هاى اخير و  ها و بازداشت  بايد ارتباطى بين دستگيرىاست که تصور کنيممنطقى 

 ۲۰۰۳در سال . ان در ايران وجود داشته باشدبهائيهاى عمومى  اليّتافزايش فعّ 

يک سال . ت کوتاهى بازداشت شدنددّ مه  در بسيارى از نقاط ببهائىبيست و سه 

ان دستگير، بهائيتعدادى از « از سر گرفته شد، ها در يزد ها و خصومت بعد، دشمنى

 در منازل خود مورد ضرب و شتم بهائى قرار گرفتند، چند يىبازداشت و مورد بازجو

 مورد بهائى به آتش کشيده شد و قبرستان بهائى يک ى هواقع شدند و حداقل مغاز

دهد که چه  ار شرح مى باختصبهائىالمللى   بينى ه جامع ۳۴.»حرمتى قرار گرفت بى

  :چيز موجب تجديد حمالت گرديد

  

 ى هاى از نام  نسخهى هبراى ارائان بهائياين حادثه هنگامى آغاز شد که 

س جمهور، به مأمورين يي ر،ن خطاب به آقاى خاتمى ايرابهائى ى هجامع

 مأمورين از دريافت اين نامه خوددارى .ه نمودند مراجعاداره اطالعات يزد



  

  

  

  انبهائيان اير

  

۴۴۹

ان پاسخ بهائي. ف سازندان دستور دادند که توزيع آن را متوقّ بهائينمودند و به 

دادند که آنها به توزيع نامه ادامه خواهند داد چون اين تنها راهى بود که 

 و پايمال شدن ها سرکوبى ى هتوانست توّجه اولياى امور را به تاريخچ مى

بعد به آنها گفته شد که اگر توزيع .  آنها جلب نمايندبشرحقوق ترين  بديهى

ها   قيام عمومى مردم عليه آن آنکهشومنامه را متوقف نکنند بايد منتظر نتايج 

  ).BIC 2005b: 4( ...است باشند

  

 در تعميم شىکوش اسالمىمسئوليت جمهورى  هاى مأمورين بى  گويى گزافهاين گونه 

جامعه به نظر . بود محلّى جامعه در سطوح خود به تمامى ى هذهنيّت جنايتکاران

دهد که بسيارى از  ن نشان مى ايرابهائى ى هجامع ى هتجّرب« بهائىالمللى  بين

 ايشان راگذارند و خوشرفتارى و پايدارى  ان احترام مىبهائيوطنان آنها به  هم

 مأمورين دولت ابراز شده و سوىان از بهائي منفى نسبت به اکثر نظريات. ستايند مى

ان نقشى در تغيير طرز فکر بهائياين خصائص   آنکهسواى ۳۵.»حمايت گرديده است

راحتى ه م آن است که بسيارى از ايرانيان مسلمان ديگر بمردم داشته يا نه، قدر مسلّ 

ند که حکومت چه پذيرند زيرا شاهد نمىرايان را گ اتّهامات سياسى بى اساس اسالم

  .داردکنند   که با متانت و ايمان زندگى مىىايرانيان شريف  با ى ه ظالمانرفتار

بين .  زندانى شدندبهائى، شانزده ۲۰۰۵ اوت و هييژو، در  کشوردر ساير نقاط

ى يک  بعض– براى مّدت نسبتًا کوتاهى بهائى، سى و دو ۲۰۰۵ ه و مسهاى مار ماه

  و سمنان در شهرهاى مختلف، از جمله شيراز–هفته، ديگران تا حدود سه ماه 

عادى  و سايرين مردم اى از تهران ها افراد برجسته بعضى از آن. ندگرديدبازداشت 

 ى هبا سپردن وثيقاکثر آنها « گزارش داد، بهائىالمللى  ى بين هجامع.  بودندها شهرستان

 ,BIC 2005a( »به صورت مبلغ زيادى پول، اسناد مالکيّت يا جواز کسب آزاد شدند

Chapter III: 5 .(خاتمى سيد محمد سرگشاده بهى هها بخاطر توزيع نام يکى از آن ، 

  . محکوم به يک سال زندان گرديدس جمهور، يير

، يک واقعه که  در اين دورانانبهائي ارسرکوب و آزهاى وحشتناک  در پيچ و خم

توان آن را  ه خاّص است، زيرا مى رخ داد درخور توجّ ۲۰۰۴ -۲۰۰۵هاى  در سال
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المللى  بينى ه جامعسوى آن از طرح.  دانستدينى انکار حّق آزادى ى هآمد پرهزين پى

المللى را نيز در مورد   در سطح بينئىبها مهمى از گفتمان جوامع ى ه، جنببهائى

حادثه مربوط است به امتحانات . دهد  نشان مىبهائىنقض حقوق بشر ايرانيان 

   .ها ورودى دانشگاه

 دانشگاه خبر از حذف ستون ، اداره مسئول امتحانات ورودى۲۰۰۴در سال 

داد  ن مى امکابهائىداوطلبان رتيب به اين ت. هاى ثبت نام داد مذهب در تقاضانامه

. ها ثبت نام نمايند که در امتحانات شرکت کنند و در صورت موفقيّت در دانشگاه

 آن مورد ى ه اطالعات دانشجو در باربود کهدين يکى از مواد امتحان ورودى 

طبعًا در مورد محصلين (اسالم را توانستند  شرکت کنندگان مى. گرفت آزمايش قرار مى

انتخاب نمايد و ) در مورد غيرمسلمانان(ته شده را يا يکى از اديان شناخ) مسلمان

لحاظ ه  ببهائىبيشتر محصلين . االت مربوط به دين انتخاب شده را جواب دهدؤس

انى که امتحان را بخوبى بهائي طبعًا.  با اسالم، اين دين را انتخاب نمودنديىآشنا

 نقل بخشى .شتنددا خوشحالى و اميد ورود به دانشگاه را پنهان نمىگذارنده بودند، 

 اطالعات و به لحاظ اين واقعه ى ه در باربهائى بين المللى ى هاز توضيحات جامع

 .دهد حائز اهميّت است تعبيراتى که ارائه مى

  

 پست شد، داوطلبان امتحانات براى ى ه، هنگامى که نتيجاوتاّما در ماه  

فرم کامپيوترى  در بهائىمورد دانشجويان دولت در مالحظه گرديد که مأمورين 

.  را چاپ کرده بودند»اسالم« ى هداد کلم که دين دانشجو را نشان مى

 انتخاب اسالم به عنوان ها نخر توضيح دادند که به تصّور آين با تمسمأمور

 گروهى از .بوده استموضوع مورد امتحان نوعى ابراز ايمان به اسالم 

سازمان سنجش « به مسئولين  از انتخاب دينى تحميلى،بهائىدانشجويان 

 امتحانات به ى هردند و درخواست نمودند که نتيجبشکايت  »آموزش کشور

 مربوط ى هن ناميياى در پا تبصره. ها ابالغ گردد همراه اطالعات صحيح به آن

درست يح و حآدرس اشتباه تص که نام و کرد تصريح مى امتحانات ى هبه نتيج

دين اشتباه «ان گفت که بهائياّما سازمان سنجش به ... ارسال خواهد شدآن 
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 بهائى از آن مالقات، دانشجويان پس... ،»شدنى نيستدر نامه تصحيح 

ز اينکه ا نوشتند و »سازمان سنجش آموزش کشور«اى اعتراض آميز به  نامه

اند  ربوطه، آنان مسلمان معرفى شده مى هعليرغم عدم لزوم ذکر دين در برگ

رسيد که مأمورين سازمان سنجش  ابتدا بنظر مى. اعتراض خود را ابراز داشتند

اجازه  بهائىدانشجويان دادند، حتّى به  دردى نشان مى نسبت به آنها هم

هاى تجديد نظر ثبت نام را که فاقد وابستگى دينى بود پر  دادند که فرم

که امتحانات را با موفقيّت   نفر از دانشجويان۸۰۰اّما با آنکه . نمايند

 ى ههاى تجديد نظر را پر کردند، در ابالغي گذرانده بودند در فرصت مقرر فرم

، اسامى پذيرفته ۲۰۰۴ سپتامبر ۱۲رسمى سازمان آموزش که در تاريخ 

به چاپ رسيده ان بهائيکرد، فقط ده نام از  ها را اعالم مى شدگان به دانشگاه

  . ..بود

 نفرى که بنحوى ظالمانه مورد تبعيض قرار ۸۰۰بستگى با سرانجام بخاطر هم

 که پذيرفته شده يىها  نيز از ثبت نام در دانشگاهبهائىگرفته بودند، آن ده نفر 

 جوانان ۲۰۰۴-۲۰۰۵باين ترتيب براى سال تحصيلى . بودند صرفنظر نمودند

  . محروم شدند بار ديگر بّکلى از دسترسى به آموزش عالى بهائى

  

ان را در مورد صداقت بهائياين توضيح صريح و بى پرده که به نحو افتخارآميزى تعّهد 

  .  همراه بودحدسياتىنمود با  در هويت دينى خود تأييد مى

  

رسيد که بعضى از  ان، تمامى اين واقعه بنظر حساب شده مىبهائيبراى 

 ى هر صدد تضعيف روحيّ اول آنکه ظاهرًا د. نمود مقاصد دولت را تأمين مى

دوم آنکه . باشند تا آنها را وادار به ترک کشور نمايند  ايران مىبهائىجوانان 

هاى علمى دانى را که استعدابهائيداد که  مى به مسئولين دولت امکان 

 ى ه جامعيىبرجسته دارند و ممکن است بتوانند زمانى نقش مؤثّرى در بازگشا

سوم اينکه به .  نماينديىشند با نام و خصوصيات، شناسا داشته بابهائى

المللى حقوق بشر بگويند که به  داد که به ناظران بين  اجازه مىدولت ايران
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و بنابرين ... ان فرصت ثبت نام داده شده ولى آنها خود امتناع ورزيدندبهائي

 که هدف آن ۱۹۹۱ سازد که سياستگذارى سال تمامى اين امور روشن مى

 است بر قّوت خود باقى بهائى ى ه جامعى همسدود نمودن راه پيشرفت و توسع

  .)BIC 2005a, Chapter III(است 

  

 اين  سر نخبر طبق اين تعبير،. دانستاز تئورى توطئه ناشى شايد بتوان تعبير دوم را 

ح پنهانى  به سياستگذارى طر- يا شايد سرهم بندى شده – نسبتًا عجيب ى هواقع

 به خودى خود و بدون شواهد بيشترى  رااين واقعهتوان  نمىاّما . شود وصل مى ۱۹۹۱

اى در کار بود  اگر چنين نقشه. دانست »پاک سازى فرهنگى« هدف نهايى بخشى از

ود  از خبهائىدر مقابله با دانشجويان  آموزشى رژيم -هاى فرهنگى آيا مأمورين سازمان

 در اين مورد بر بهائى بين المللى ى هدادند؟ البّته تعبير جامع حّس همدردى نشان مى

 وزارت اطالعات فقط تظاهر به ى همنظور انجام نقشه اين فرض مبتنى است که آنها ب

رويه و  توان گفت مأمورينى که مسئوليت اين امور بى آيا نمى. کردند دردى مى هم

 مانند بسيارى ديگر در اين بوروکراسى شان بود نتوانسته بودند به عهدهردرهم ريخته ب

توان فرض نمود که   در اين مورد اتّخاذ نمايند؟ آيا نمىىبى نظم، سياست منسجم

بودند؟ آيا گرفتار    و تصميمات ضد و نقيض داخلىاختالفاتچنبر آنها خود در 

 به تحصيالت بهائىدستيابى جوانان ساعى از مأمورين  مانع شدن آنتوان گفت  نمى

ى  حدّ نوميدى بهآيا  آنان بود؟ دينى -ات عميق فرهنگىبـتعّص نمودارى از عالى، 

 آموزش و پرورش بخش وجود چند نفر از چنين مأمورينى را در  تصورکه حتّىاست 

ابراز همدردى چند دهم  ىترجيح م؟ من سازد غير ممکن مى جمهورى اسالمى

، گرچه از روى ترديد باشد، گام بهائىوضع دردناک چند ه مسلمان را نسبت ب

اقل در بين  ان در کشور خودشان، حدّ بهائيياى تساوى ؤق رکوچکى در جهت تحقّ 

 اين. گيرم پيش مى در اين مورد جانب احتياط و، بدانم هکرد وطنان تحصيل هم

پندارند  ان مىبهائيمن ممکن است در قبال آنچه  هاى االت و حّدس و گمانؤس

 در اين زمينه براى بهائىات رسمى  که فرضيّ يىناصحيح باشد، با اين حال از آنجا

در با اين حال بايد گفت . سازم من قانع کننده نيست، حدسيّات خود را مطرح مى
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العات کافى در ان ايران، اطبهائياين مورد نيز مانند بسيارى از موارد تعامل دولت با 

  . اختيار ما نيست تا بتوانيم تجزيه و تحليلى معتبرتر ارائه دهيم

 ى ه، جامع۲۰۰۴ نوامبر ۱۵در . اعتنا نماندند ان نسبت به اين واقعه بىبهائي

ن نامه اي. س جمهور، منتشر ساختيي، راى خطاب به محّمد خاتمى ن نامه ايرابهائى

 ى ههاى مختلف زندگى، به واقع  حقوق آنان در جنبهپايمال شدنپس از شرح 

 اين واقعه مانند رد ى هکنند پرداخت و بر نتايج مأيوس امتحانات ورودى سرتاسرى مى

 که امتحانات ورودى را با موفقيّت گذارنده بهائى دانشجويان ى هکردن تقريبًا هم

 را، بدون بهائىنقض انکارناپذير حقوق بشر شهروندان اين نامه . نمود بودند تأکيد مى

بعضى از . نمود به صراحت بيان مى»پاکسازى فرهنگى« ى ه انديشپيش کشيدن

انى که براى مّدت کوتاهى در زندان نگهداشته شده بودند در توزيع اين نامه بين بهائي

   .رسيد کوشا بودند ها مى دستشان به آنتعداد زيادى از مأمورينى که 

و شد  نهادينه مى يافت بلکه  نه تنها تقليل نمى، تبعيضات عمدتًادر هر حال

تر  تر و نگران کننده اى واضح  متناقض به نحو فزايندههاىها و برخورد ارىذسياستگ

نحو قابل ه  ب۲۰۰۵ از وضع ايران در سال بهائىارزيابى منابع رسمى . گرديد مى

 ى هاکنون دولت سعى دارد که هم«. بودزنگ خطر به صدا در آمدن درکى حاکى از 

هاى جامعه و   فعاليّتى هان ايران را از شرکت در جلسات دينى ماهيانه و نيز همبهائي

هاى خود را   فعاليّتى ه دستور داده شده که همبهائىبه ايرانيان ... گروهى بازدارد

اين ). BIC 2005b: 15 (»ف سازندرود متوقّ  که از سطح رعايت فردى دين فراتر مى

هاى عمومى و  اند که اگر به فعاليّت الع دادهان اطّ بهائيعى است که به ارزيابى مدّ 

اين . دى در قبال حفاظت آنها نخواهد داشتجمعى خود ادامه دهند، دولت تعهّ 

 نقض مقررات بين المللى به روشنى با اين تهديدها که ن که آنابوداولين بارى ن

  آنکهقدر مسلّمماند،  آينده مبهم باقى مى. شدند مى رود روبرو حقوق بشر بشمار مى

 يى را صادر کرده تا جاآنمشّخص نيست چه کسى در رژيم که  را دستوران اين بهائي

  . که قابل اجرا باشد اطاعت خواهند نمود
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 گيرى نتيجه

  

ام کم و بيش محتاطانه و قابل  بسيارى از مالحظاتى که در اين مقاله ارائه نموده

ان ايران اشاره داشته باشد بهائيات کامل به وضع يياطالعاتى که با جز.  استتأّمل

  و شيراز يک مورد خاّص مثًال در يزدى هکمبود مطالعاتى در زمين. کمياب است

 انقالب ى ههاى اولي  از سالزادگان باستثناى خاطرات روحى. شود اس مىاحس

، بندرت شرحى توسط کسانى که از زندان و اذيت و )Roohizadegan 1993 (اسالمى

ها مقاله و کتاب توسط روزنامه   دهحال آنکه .موجود است اند آزار جان سالم بدر برده

  به بعد در اين زمينه۱۹۹۰ ى هنگاران و مسلمانان شريف اصالح طلب از نيمه ده

 کسانى است که جان ى هبارقريبًا همه درهاى موجود ت روايتاکثر . است همنتشر گرديد

ان را ترسيم نمايد بهائيهاى فردى که زندگى  فقدان داستان. اند خود را از دست داده

 ى هاز تار و پود واقعياتى که حيات روزمر. آورد خالٔيى در اين تحقيقات بوجود مى

ه  ب۱۹۷۹دانيم که آنها از سال ستى نمىبدر. دانيم دهد هيچ نمى ها را شکل مى آن

 خود به مدارج عالى نائل ى هبعد چگونه زيسته و چگونه بعضى از آنها در رشت

  . اند گرديده

هاى  چارچوب بحثاين مقاله توان گفت که در  اّما با اطمينان کامل مى

 و دينىورد حق آزادى  متّحد در مگراى فرهنگى، قيود و شرايط سازمان ملل نسبيّت

 بهائى شهروندان.  مورد بحث قرار گرفته استدر مقابل بدرفتارى و ظلمحفظ افراد 

 توسطاند   محروم شدهحمايت دولتم گرديده و از هکه به اعتقادات دروغين متّ 

. قرار دارنداکثريتى که دينشان با آنها متفاوت است بشّدت تحت فشار و ظلم و ستم 

 اين  نهادينه شدن، ولى اديان بدانندى هاسالم را برتر از همکه مسلمانان آزادند 

سيار باالتر از قض حقوق بشر به ميزانى ب حاصلش ن،دولتاحساس برترى توسط 

 را به انيک چنين حکومتى در بين مردمى که آن. استنقض حّق آزادى مذهبى 

المللى حقوق بشر   قوانين بين. باشد تر تنّزل داده فاقد مشروعيّت مى نييمقامى پا

 قوانينهمين . دارد ها را از رفتار متفاوت با پيروان اديان مختلف باز مى حکومت

. کند منع  و محکوم مىپيروان آن را دانستن يک دين و سلب حمايت از غيرقانونى 
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 در نظريه قديمى و منسوخ ارتدادقابل قبول نيست که دولتى در زمان حاضر بر اساس 

   .بگيردمورد افراد تصميم 

اى مزمن شده است  ان وارد مرحلهبهائي، نقض حقوق بشر ۱۹۹۰ ى ه دهى هاز نيم

البته براى کسانى که . همراه نيست، کشتار و غارت و تاراج يىو ديگر با آدم ربا

عزيزان خود را از دست داده، از شغل خود اخراج شده و اموالشان مصادره گرديده به 

دردها و  به حساب  آنکه غارت بى مفهوم است مگرقتل وپايان رسيدن دوران شديد 

بطور ها  ها رفته رسيده شود، عاملين آن بر آن جمهورى اسالمىسوى  که از يىآزارها

شان به آنان باز گردانده شود، از ايشان رسما  ، اعتبار و اموالشناخته گرددى جدّ 

  .صورت گيردالحه و آشتى جبران خسارات مص عذرخواهى نمايند و براى

 به نقض جّدى حقوق بشر کهآميز   اّول، بعضى عمليات تبعيضى هبعد از ده

 راه و رسم از يى قانونى اثر گذاشته يا صرفًا جز-هاى رسمى  بر رويهشد منتهى مى

 و فقدان در برابر قانونعدم تساوى . ديوان ساالرى دست و پا گير شده استادارى 

آمدهاى انکار حّق آزادى مذهبى بوده  ترين پى  مهمى ه از جمل در رعايت آنيىکارآ

تواند   حّس طمع و سوء استفاده نيز مىى هدر چنين محيط بى قانونى، غلب. است

اذى دفاع را هدف مناسبى براى اخّ  ان بىبهائي طّماعش و موجب گردد که افراد کّال 

اند موجب قتل و تو هاى حزبى و تعّصبات مذهبى در هر آن مى کشمکش. بدانند

زندگى آنها بر اثر فشارهاى ادارى و اجتماعى که بطور رسمى و . ان گرددبهائيغارت 

هاى  ها و پرسشنامه هنوز فرم. ل شده استرسمى بر آنها تحميل گرديده مخت غير

 ى هکند و بر هم جو مىو ى هويّت دينى پرس  دارد که در بارهدى وجودرسمى متعدّ 

. گذارد خدام و تحصيل گرفته تا ازدواج و مرگ اثر مىهاى زندگى از است جنبه

پوشى از روش و مقررات   چشمگاه گه که براى بعضى از موانع ارائه شده يىها حل راه

 افراد ى هتواند در موارد بخصوص و يا در بار باشد که در هر لحظه مى تبعيض آميز مى

 نامعلوم باقى بهائىد اين ترتيب زندگى براى فره ب. بخصوص، مجّددًا تثبيت گردد

اين در حالى است که آنها همانند ديگر شهروندان اين سرزمين با شرايط . ماند مى

 و سراسر در يىمشکل زندگى روزانه در کشورى که از نظر اقتصادى و ادارى فاقد کارآ

  .فسادى رّقت انگيز غوطه ور است، روبرو هستند
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 توانستند در چارچوب اين انبهائي ۲۰۰۵روشن گرديده است که بعد از سال 

هاى خود  ها، بدون آنکه زياد در انظار ظاهر گردند و يا در جهت خواست محدوديت

 بطور کلى از طرف رژيم با حضورشان در يک مملکت شيعه.  باشند زندگى کنندمصرّ 

با اشتياق خود ميلى پذيرفته شده است، اّما هنگامى که اين حضور بطور آشکار و  بى

دهد ممکن است باعث بيم و نگرانى بعضى مأمورين رژيم و يا متعّصبين  را نشان مى

 با چنين احساس  آزاد علمىى هسها براى تأسيس مؤسّ  تالش آن. بانفوذ محلى گردد

 غير قابل  ايرانيانى هکه براى ايشان و هم ىآنها در برزخ. خشم و بيمى روبرو گرديد

با اطمينانى منطقى  نه با نابودى روبرو هستند و نه آزادند. برند بسر مىاست، تحمل 

  . خود برنامه ريزى نمايندى هبراى آيند

ان بهائي بزرگ ايران نه در سطح وسيعى در حمالت به ى هدر طى انقالب، جامع

آنچه  و –يران ليّت تاريخى مردم اؤ مس.شرکت کرد و نه آشکارا از آن استقبال نمود

ها است که در واقع  ه بى تفاوتى کامل آنجّ  متو-آور دانست توان براى آنان شرم مى

 تعّصبات درتوان   مىرااين قصور تاريخى ت علّ . گردد ى مىنوعى موافقت ضمنى تلقّ 

   .جستجو کردمتداول مذهبى و فرهنگى 

اند، به  مطرح ساختهان را بهائي به هر منظورى که طرح پنهانى نابودى بهائىمنابع 

 جوهر رنج و ستم و نقض حقوق بشر آن - شايد با اغراقى قابل درک–نحو صحيحى 

اين مصائب خود به حّد کافى غيرقابل تحّمل است و بندرت . اند را ترسيم نموده

 ديگرى مانند قتل عام، نابودسازى و يا اصطالح ى هنيازى به اضافه نمودن مقول

ان در ايران از انکار حّق بهائيزيستن پرمشقت . باشد مى »سازى فرهنگى پاک«جديد 

ها اجازه پيروى از تعاليم  که آن، و اين حقيقت گردد آزادى مذهبى آنها ناشى مى

 را بطور آشکار و بدون ترس بهائىدينى خود و نشر آن و اداره و تقويت تشکيالت 

 نقض آشکار قوانين  که ممانعت از پيشرفت آنها ناميده شده  خود وضعاين  .ندارند

 ساير موارد حقوق زيرپا گذاردن  و آزادى مذهبىى هاز انکار اوليّ  و المللى است ينب

  .گردد بشر ناشى مى

 تغيير انداز از چشمگويند بايد  ان با جهان خارج سخن مىبهائيکسانى که از طرف 

ها را   آنتماالً  اح، تغييرى کهغافل نباشندديدگاه و طرز فکر در بين بسيارى از ايرانيان 
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شايد براى اولين بار بتوان . سازد ان از دين خود آماده مىبهائيبراى پذيرش تعريف 

ان را سپر بالى وقايع سياسى ايران بهائيتصّور نمود که روند شرارت بار تاريخى که 

ى در هاى اخير بسيارى از افراد معمول در سال. داد به پايان رسيده است قرار مى

ه شدند اين امکان وجود دارد که سياستمداران جّ ت نمودند و متوانتخابات شرک

سياست ايران ديگر کامًال از . اصالح طلب بتوانند جايگزين تندروهاى اسالمى گردند

شهروندان عادِى جسور خواهان مشارکت بيشتر در امور . قبل مشّخص شده نيست

 شکست ۲۰۰۵مملکت شدند و هنگامى که در انتخابات رياست جمهورى سال 

خوردند، ديگر بطور غريزى و به روال سابق، نتايج ناخواسته را به نيروهاى خارجى و 

 ى شايد نسل جديد در محدود نمودن حوزه. نوکران داخلى آنها نسبت ندادند

 ىتر ديد سالمتواند  و اين امر مىهاى نابسامان توطئه کمک نموده  اجتماعى تئورى

 شايد بتوان گفت انقالب اسالمى. يجاد نمايدها ا  آنبهائىنسبت به هموطنان 

    . بشود-آنطور که هستند  -ان بهائيعاملى شد تا اذهان عمومى آماده پذيرفتن 

هاى سنتّى  ، تهمتعالوه بر اين، براى بسيارى از ايرانيان بخصوص در تهران

شايد در واقع . ود را از دست داده استمسموم کننده فرهنگى ديگر قدرت و توان خ

آماده  »تبهائي معماى« چنان براى حل کردن زمينه را جمهورى اسالمىبتوان گفت 

ان را براى آنچه که بهائيکرده  نموده که ممکن است بخش مهّمى از مردم تحصيل

 که وان ايرانى وجود داردچهل و پنج ميليون ج. هستند و آنچه که ايمان دارند بپذيرند

 از بيش از دو پسها  اجتماعى که آن.  ايران تصميم خواهند گرفتى ه آيندى هباردر

 -  » اسالمىپسا ى هجامع« برند ممکن است کامالً  به ارث مى  و تشنّجدهه آشوب

دگر «وم ايست که مفه  اّما جامعه، نباشد-اند  ر کردهتصوّ آنطور که بعضى ناظران 

 به صورت ، مذهبىهاى و مردم با تهمت گردد مىمطرح  بسيار کمتردر آن  »انديش

 اجتماع و چگونگى ى هها در بار  در شکل گيرى ديدگاهچنين هم. آيند در نمى اهريمن

اى به کنار گذاشتن مفاهيم  نهادهاى سياسى و روابط اجتماعى آن، گرايش فزاينده

کس نتواند   سياسى، هيچ-اگر در يک محيط اجتماعى. جود داردتقّدس و کفر و

براى  .کس را نيز نتوان کافر و اهريمن شمرد س و قدرتمند باشد، شايد هيچمقدّ 

ها و  هاى دينى ديگر توان خود را در ايجاد مرز بين انسان بسيارى از ايرانيان اسطوره
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   .اده استاز دست د »بيگانه« و »خودى«جدا کردن آنها به عنوان 

  

 ها  نوشت پى

  

 ECOSOC  در شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان مللى بين المللى بهائى جامعه ۱

  . سمت مشاور دارد

را در اهّميتى که ) BIC (ى بين المللى بهائى  توانمندى و کارآيى جامعهنازيال قانع ۲

   .)Ghanea 2002: 201(داند   يافت بسيار ارزشمند مىاين مسأله در سازمان ملل

 از شخصى بنام محراب قاسم ۱۹۹۴ جوالى ۲مثًال به يک آگهى در کيهان مورخ  ۳

پدر و «نمايد   که ضمن آن درخواست مى گرويدهنژاد توجه نماييد که به مذهب شيعه

  .بپيوندند »مادرش نيز به دين مبين اسالم

سيون فرعى حقوق بشر و ي در برابر کمJames F. Nelson نلسون .  جميز فى نامه بيان ۴

  .۱۹۸۴ مه ۲هاى بين المللى،  سازمان

هاى  البايستى در بين س  خطرى در مورد قتل عام بهائيان ايران مىاحتمال هر گونه ۵

از . گونه اثرى بر رژيم نداشت المللى هيچ  باشد که فشارهاى بين۱۹۸۴ و ۱۹۸۱

وقتى که ايران مجددًا با جهان خارج روابط بر قرار نمود، اين تهديد به نحو قابل 

المللى  ى بين ، هنگاهى که جامعه۱۹۸۰ى  از آغاز دهه. اى کاهش يافت مالحظه

بان  الملل و سازمان ديده ه نمود، سازمان عفو بينى حقوق بشر در ايران توجّ  به مسأله

هاى دقيق خود در توصيف مشکالت بهائيان، اصطالح  ر، در گزارشحقوق بش

ى  ى ويژه ى نماينده چنين بود درباره هم. کشى را به هيچ صورتى بکار نبردند نسل

  . متّحدسازمان ملل

 بر خود گذارد در زمان رژيم شاه ى محلّى جنبشى که بعدًا نام حّجتيه  هستهزددر ي ۶

  ).Fischer 1980: 227(وجود داشت 

 Universal House of: ها نگاه کنيد به براى اسامى اعدام شدگان و تاريخ اعدام ۷

Justice 1994: 229-235 

سيون فرعى حقوق بشر و ي در برابر کمJames F. Nelson لسون ن.  جميز فى نامه بيان ۸

  ۹ ص،۱۹۸۴ مه ۲هاى بين المللى،  سازمان
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۹   BIC 2005a, Chapter IV: 2   

شى بهائيان ک مدًا و بطور فّعال در مسير نسل عدولت ايران«نويسد که   مىموژان مؤمن  ۱۰

المللى  ى بين المللى که به هّمت جامعه  با مبارزات شديد بينرفت ولى پيش مى

به گمان ). Momen 2005: 238 (»بهائى شکل گرفته بود در اين مسير متوقف گرديد

المللى به شّدت ازدياد يافت و موقعيّت  ، فشارهاى بين۱۹۹۰ى  با آغاز دهه« او

ولت ايران مجبور شد در ايران نيز از نظر اقتصادى و سياسى آنچنان ضعيف بود که د

همانطور که در باال اشاره شده ). ۲۲۶همانجا ص  (»موضع خود تجديد نظر نمايد

ى بهائى از نظر  ها بر جامعه  بود که بزرگترين لطمه۱۹۸۵ و ۱۹۸۰هاى  بين سال

جاى خود باقى ه ها نهادينه گرديد و ب از آن پس سرکوب .اعدام و زندان وارد آمد

با انتخاب . ها کم شد حّدى سرکوب تا ران رياست جمهورى خاتمىبعدًا در دو. ماند

ها شدت گرفت از جمله هفت تن   به رياست جمهورى سرکوبمحمود احمدى نژاد

دستگير و به بيست سال زندان “ ياران ايران”ى بهائى موسوم به  مديران جامعه

  . بيش تا به امروز ادامه داردکما اوضاع .اند محکوم گشته

سيون فرعى حقوق بشر و ي در برابر کمJames F. Nelson نلسون .  جميز فى نامه بيان  ۱۱

  .۱۵ص ، ۱۹۸۴ مه ۲هاى بين المللى،  سازمان

  .۱۰. همانجا ص  ۱۲

سل  و ن»نسل کشى به تعويق افتاده« سعى دارد نوعى همگونى بين موژان مؤمن  ۱۳

اشاره به هايى که در ساير نقاط در حقيقت اتفاق افتاده است ترسيم نمايد و  کشى

نمايند  مى »اند  زندانى شدههزاران نفر بهائى که از ابتداى انقالب اسالمى«

)Momen 2005: 228 .(ى اطالعات  اما مقامات رسمى بهائى همچنان به ارائه

 بهائى بازداشت و زندانى ۱۰۰۰، تقريبًا ۱۹۷۹از سال « :دهند صحيح ادامه مى

  ).BIC 2005a: 53 (»اند شده

  Afshari 2001: 104-7.نگاه کنيد به ى گرايش جديد  براى توضيح در باره  ۱۴

۱۵   UN Doc. E/CN.4/1993/41, para. 222; UN Doc. A/51/479, para. 24; 

UN Doc. E/CN.4/1997/63, para. 52; UN Doc. A/51/479, para. 24 and  

UN Doc. A/52/472, para 27  

  :، سايت اينترنتى ۱۹۹۸، ژوييه ى بهائى آمريکا ى جامعه بيانيه  ۱۶
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  . فوادى رجوع نماييد–ى فصل پنجم همين کتاب به قلم فاضل  به مقاله  ۱۷

 Universal، نقل شده در ۱۹۸۳ سپتامبر ۵ مّورخ اطالعاتى  وزنامهدرج شده در ر  ۱۸

House of Justice 1994  

  . ۶۳ ص ۱۳۶۸ دى ۱۵، ۷۳ى  ى فرهنگى و اجتماعى، شماره خبرنامه  ۱۹

هاى قديمى نزديک به خمينى  موجب شد که قدرت در دست چهره«ايجاد شورا   ۲۰

  ).Rahnama and Nomani 1990: 230  (»..بيشتر متمرکز گردد

۲۱   BIC 2005a: 17.   

- 19 ى بين المللى بهائى ى جامعه ى صحيح انگليسى اين بخشنامه در بيانيه ترجمه  ۲۲

BIC 2005a: 17آمده است .  

 طرف  به سندى که از۱۹۹۸ را در سال ى آزاد علمى ظاهرًا مؤمن بستن مؤّسسه  ۲۳

ولى . دهد  صادر شد نسبت مى۱۹۹۱ در سال شوراى عالى انقالب فرهنگى

ى دولت دستورات ت سال طول کشيد تا مأمورين امنيتدهد که چرا هف توضيح نمى

 :Momen 2005(ى آزاد علمى را تعطيل نمايند  سهآن را به مورد اجرا گذارده مؤسّ 

227 .(  

۲۴  Ethan Bronner، » شود  را که پنهانى توسط بهائيان اداره مى‘ دانشگاهى’ايران

 .New York Times, 29 October 1998، »بندد مى

اى از طريق کامپيوتر  دانشگاه زير زمينى بهائى که چند سالى بود به صورت مکاتبه( 

داد بار ديگر با يورش ماموران امنيتى در شهرهاى مختلف به  به کار خود ادامه مى

 ۱ [۲۰۱۱مه ۲۲( دانشگاه تعطيل شد اساتيد تن ۱۱زل بهائيان و دستگيرى منا

  ).ويراستار ]   ۱۳۹۰خرداد 

۲۵   BIC 2005a, Chapter IV: 1-3.   

۲۶   BIC 2005b: 18.  

  . ۲۰۰۵ ، اول سپتامبر BBCpersian.coگزارش مّحمد خاکپور از ايران،   ۲۷

 و ميزان آزار و ّفق در اصفهاناى از يک شرکت مهندسى مو ى نمونه براى مالحظه  ۲۸

  BIC 2005a, Chapter III: 6: ها نگاه کنيد به اذيت

۲۹  BIC 2005a: 20-21   
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۳۰    BIC 2005a, Chapter III: 7  

هايى از آموزش رسمى است که شرکت کنندگان را  ى عهده دار دورهى روح مؤّسسه  ۳۱

نمايد که  راجع به ديانت بهائى دارند تبديل به معلّمينى مىکه اطالعات اندکى 

به سايت اينترنتى ذيل . ها را براى ديگران در محل خود تکرار کنند قادرند اين دوره

   . http://www.ruhiresources.org: مراجعه نماييد

 مطالعات هايى در  پژوهشى همشهرى، نقل شده در  اى از مطلب روزنامه ترجمه  ۳۲

 که در سايت اينترنتى ۲۰۰۲، دسامبر ۲ى  ، شماره۶، بابى و بهائى مجلد ىشيخ

 :ذيل منتشر شده است

 http://www.h.net.org/~bahai/notes/vol6/ruhi/ruhi.htm 

  )۲۰۰۵ اکتبر ۹مراجعه به سايت (                                          

۳۳   BIC 2005b 11.   

۳۴   BIC 2005a, Chapter III: 5.   

۳۵  .  BIC 2005b: 7 
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، ۲۱۵، ۲۰۵-۶، ۲۰۰، ۱۸۴، ۱۷۶آباده 
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  ۱۸۱اى، بهيّه  آباده
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۱۰۹ 

 ۳۰۰انصارى، شيخ مرتضى 
- ۴، ۱۶۳، ۹۳، ۵۲، ۲۴انقالب اسالمى

، ۳۳۸، ۲۷۱، ۲۳۶، ۲۳۴تا ۲۳۰
۳۵۲ ،۳۵۸ ،۳۸۸ ،۳-۳۹۱ ،۳۹۶ ،

۹-۳۹۸  ،۴۰۵ ،۴۱۵ ،۴۱۸ ،۴۲۱ ،
۴-۴۳۳ ،۴۴۶ ،۴۵۴ ،۴۵۷ ،۴۵۹ 

 ۲۴۴انقالب بلشويکى 
، ۴۴۱، ۴۳۹، ۴۰۲انقالب فرهنگى 

۴۶۰ 
  مشروطيت←انقالب مشروطه 

، ۱۶۰، ۹۶، ۱۴انگلستان، انگليس 
۱۹۰ ،۲۵۰ ،۳۰۶ ،۳۲۴ ،۳۳۶ ،
۳۴۳ ،۳۴۵ ،۸-۳۴۷ ،۴۱۰ 

  ۱۹۳، ۵۹اسحق انور، 

    ۱۶۰انور، قمر 
 ۸۴انوشيروان 

 ۴۲اورشليم 
 ۶۹اورمزد 
 ۷۰، ۶۷ اوستا

 ۲۹۲، ۱۹۷اوقاف 
 ۳۲۶اوگاندا 
 ۴۵۷، ۲۶۸، ۸۱، ۶۹-۷۱اهريمن 

 ۳۱۲، ۲۹۵اهل حّق 
 ۴۰۱، ۳۹۷، ۲۹۵، ۲۹۱، ۲۸۱اهل ذّمه 

، ۱۶۶، ۱۵۸، ۱۲۰، ۱۰۶ايادى امراهلل 
۲۶۲ 

 ۳۱۷ايادى، سرلشکر عبدالکريم 
، ۱۹۷، ۱۶۳، ۱۴۳- ۴، ۱۴۱، ۱۳۴ايران 

۲۸۱ ،۲۹۹ ،۳۳۷ ،۳۴۳ ،۳۵۶ ،
۳۷۵ ،۴۰۶ ،۴۳۶ ،۴۴۱ ،۴۴۸ ،
۴۵۱ ،۴۵۸  
 ۳۳۰، ۶۰، ۱۵، ۱۱-۲ ايران نامه
 ۱۸ايرانيّت 

 ۲۳۴اهلل  ايقانى، نصرت
 ۲۵ايالم 

  ۵۳ايلخانيان 
  

  ب
 

  ۳۵۶، ۳۵۰، ۱۸۸، ۱۷۷بابل 
ى  ، ويرانى خانه۲۹۳تيرباران در تبريز : باب

 ~۴۳۲  
، ۱۶-۷ رشد سريع بابيان ،)جنبش(بابى 

۲۱ ،۳۵ ،۴۰ ،۱۰۴ ،۱۰۶ ،۲۸۸ ،



  
  
  

  بهائيان ايران

  

۴۷۱

، چالش ۲۹۱-۲ مساوى با ملحدين ~
، چالش روشنفکرانه ۲۹۳با علما 

، ۲۹۷،  ۲۹۳ ~، محبوبيت ۲۹۸
۳۰۲ ،۳۰۴ ،۳۴۰ ،۳۴۵ ،۳۸۰ 

 ۲۹۷، ۲۹۴، ۲۸۸ُکشى  بابى
، ۲۹۸، ۱۷۳، ۵۸، ۳۳، ۱۷بابيگرى 
۳۱۴ ،۳۴۰ ،۳۴۳ ،۳۸۲ 

 ۴۱۳بازرگان، مهدى 
  ۳۲۲) فيلم(باشو 

 ۷۹باک، کريستوفر 
 ۴۱۹ -۲۰بخاش، شائول

 ۳۷۴ ، ۳۶۹بختيار، سرتيپ تيمور 
 ۲۲۰-۱، ۲۰۳بخشايش، عطاءاهلل 

،        ۲۵۴، ۲۵۲، ۲۴۹-۵۰، ۹۶براون 
۷-۲۵۶ ،۲۶۱ ،۳۸۳ 

  ،۲۵۱، ۹۵، ۳۸، ۱۹، ۱۷براون، ادوارد 
۳۴۶، ۳۸۳  

 ۳۸۹، ۳۶۶برجيس، دکتر سليمان 
 ۱۴۵برزو 
 ۱۶۴، ۱۶۲، ۱۴۳، ۱۳۶، ۱۰۶برمه 

 ۲۷۰برنان، ويليام 
، ۲۵، ۲۰، ۱۸، ۸بروکشا، دومينيک پرويز 

۱۰۳ 
 ۲۹بروئر، آبراهام 

، ۲۱۹، ۱۹۹، ۱۹۷، ۱۱۴، ۹۵بريتانيا 
۲۵۹ ،۳۰۵ ،۳۲۳ 

 ۲۲۴بريتينگهام، ايزابال 
 ۲۹۳بسطامى، مّال على 

 ۳۴۵بشرويه اى، مّالحسين 
 ۱۷۸بشيرالسلطان 

 ۱۳۹بشيرالهى 
، ۱۰۶، ۷۲، ۵۵، ۴۵، ۴۰، ۱۶بغداد 

۱۵۵ ،۳۳۶ ،۳-۳۴۲ 
، ۱۴۷-۴۹، ۱۴۳-۵، ۱۴۱، ۱۳۶بمبيى 

۴-۱۶۱ ،۲۴۶ ،۲۵۶ ،۲۶۰ ،۳۸۰ 
 ۲۱۷بندر عباس 

 ۴۱۸ - ۲۰، ۴۱۳بنى صدر 
 ۳۲۸بودا 

 ۲۸۸بوسنى 
 ۲۱۷، ۱۷۳، ۱۳۵بوشهر 

 ۲۳۲بوير احمدى 
 ۷۳-۴بويس، مرى 

اهميت قانون و اصول براى ايران : بهاءاهلل
 ۳۴۱ در خاطرات دالقورکى ~، ۲۴۸

 مسيحاى موعود يهوديان ~به بعد، 
 و ~، ۱۷۰ و اهميت تربيت ~، ۳۲۴

  و ~،  ۱۹۲تساوى حقوق زن و مرد 
 و ~، ۲۴۸جمهوريت و سلطنت 

 و علم طب ~، ۲۴۷حکومت مشروطه 
 و وظايف مجلس قانونگذارى ~، ۲۱۲
، ۱۷۰، تاکيد در تربيت اطفال ۲۴۵

، ۱۵۲تاکيد در تعليم و تربيت دختران 
، ۲۴۵شروطه ستودن حکومت م
، منع حمام ۷۲مالقات با مانکجى 

، ۲۹۷، منع خشونت ۲۱۵خزينه 
 خطاب به بهائيان ~هاى  نامه

، خطاب به ۱۴۳، ۸۲تبار   زردشتى
 به ۱۰۳زنان بهائى در هند و ايران 

  ۸۱، ۷۸ ~بعد، نياکان و سلسله نسب 
 بيشتر صفحات: بهائى، بهائيان



  
  
  

  )نمايه(فهرست اسامى و اعالم 

 

۴۷۲

 ستيزى  بهائى←بهائى آزارى 
 ۳۱۳  سکوالر بهائى ستيزان

 ِ ايرانيان سکوالر ~،   ۲۰ستيزى  بهائى
 سکوالر ~هاى   به بعد، استدالل۳۰۹

 ،۴۰۶ اولين دهۀ سرکوب  ،۳۱۲-۲۱
، ۹۱-۲۸۹ در دوران پهلوى ~

 به بعد،  ۲۸۷ ~هاى تاريخى   ريشه
، ۳۹۸هاى فرهنگى و سياسى  زمينه

، قتل رهبران ۶-۲۹۵ ~ساختار 
و ، گستردگى ۴۰۶ى بهائى  جامعه

 ~ ماهيت ۴۱۱-۱۵، ۲۸۹ ~کثرت 
هاى  ، مصادره اماکن و شرکت۲۸۹

هاى   و نقش کميته~، ۴۲۹-۳۰بهائى 
 و نقش حجتيه ~، ۴۱۲-۱۳انقالب 

ى  همگان اسالمى   ، و حوزه۴۰۰
، ۳۰۳، ۳۰۱ ←چنين  ،  هم۳۵۰- ۵۹

۳۶۸ ،۳۷۱ ۲۸۲ ،۳۰۹ ،۳۱۳ ،
۳۲۰ ،۳۲۴ ،۳۳۵ ،۳۶۸ ،۳۷۱-۲ ،

-۳۳، ۴۱۱، ۴۰۰ تا ۳۹۷، ۶-۳۷۵
۴۲۷   

، ۳۶۵، ۳۴۳، ۳۳۱، ۳۱۴-۵بهائيگرى 
۳۸۱ ،۳۹۸ 
 ۲۹۲آقا محّمد باقر : بهبهانى

، آقا محّمد على )کرمانشاهى(بهبهانى 
۲۹۲ ،۳۰۴  

 ۳۶۴بهبهانى، محمد موسوى 
 ۶۹بهرام ورجاوند 

 ۱۸۷بهنمير 
دختر ارشد بهاءاهلل و خواهر (  بهيه خانم

  ى عليا   ورقه← )عبدالبهاء

  ۲۹۴) کتاب (بيان
 ۴۰۶، ۵۶عدل اعظم بيت ال
، ۳۰۶، ۲۴۰، ۲۳۹، ۲۲۲، ۱۹۰بيروت 

۳۸۱ 
  ۳۲۲بيضايى، بهرام 

  ۱۱۶بيگم سلطان 
: اى بهائيان ه~: ها  بيمارستان، بيمارستان

، ۲۳۶-۲۲۸، ميثاقيه  ۲۲۰صّحت 
  ~، ۲۱۹دولتى، زنان، وزيرى، هاى   ~

ها و  ~، مصادره ۲۱۹سينا 
، ۳۶-۲۳۳هاى بهائيان  درمانگاه

، ۲۲۳اى بهائيان ه ~نجس شماردن 
  ~،۲۲۱ صحت ~ى  ، نظامنامه۲۲۹

 هاى ميسيونرهاى ~، ۲۱۸نظامى 
 ۲۱۹خارجى 

  
  پ

 
 ۷۰پاتنا 

 ۲۵پارت 
 ۲۵پارتيان 

 ۳۱۷رو  پارسا، فرخ
  ۲۰۰پارسا، وجدانيّه 

  زردشتى، زردشتيان←پارسى، پارسيان 
 ۴۵۲پاک سازى فرهنگى 

  ۴۱۴پاک نژاد، رضا 
 ۳۷۶ ~تحريم : پپسى کوال
  ۳۸۷، ۳۵۷حسان اهلل پرتوى، ا
 ۷۸، ۶۹پشوتن، 

 ۹۶، ۸۶پورکاوس، سهراب 



  
  
  

  بهائيان ايران

  

۴۷۳

، ۲۸۹، ۲۳۴، ۲۰۵، ۹۵، ۲۰پهلوى 
۳۱۹ ،۳۷۹ ،۳۸۵ ،۴۰۲ ،۴۱۷ ،
، ۲۹۲، ۲۹۰ ~، دوران ۴۳۶، ۴۳۳
۹۰ -۲۸۹ 

  
  ت    ث

  
 ۳۰۶ تاريخ شهداى يزد

 ۷۲ تاريخ جديد
 ۲۳۲-۳تاکر 

 ۹۶تامپسون، رونالد 
، ۲۱۹، ۲۱۵، ۱۷۲- ۳، ۱۵۴، ۱۶تبريز 

۲۵۲ ،۲۹۳ ،۲۹۷ ،۳۰۵ ،۴۱۱ 
 ۲۶۹تجّدد گرايى 

 ۳۶۷) واعظ(تربتى 
 ۳۴۵، ۱۹۵، ۱۷۸ترکستان 

 ۱۲۴ترکمنستان 
 ۲۴۴، ۱۹۹ترکيه 
 ۲۳۷منع در دين بهائى : ترياک

 ۲۵۵، ۲۴۴تزار 
 ۳۶۲تقوى، سيد محمدتقى 
  ۳۵۹تقوى، سيد محمدعلى 

، ۳۸۹، ۳۵۶توبه و بازگشت به اسالم 
۴۱۵ ،۴۱۷ ،۴۲۱ ،۴۲۳ 

 ۱۱۲، ۵۸، ۴۷-۸، ۴۲، ۳۶تورات 
 ۳۳۵، ۲۰، ۱۲، ۹توّکلى طرقى، محّمد 

 ۳۵۷تّواليى ذاکر زاده، شيخ محمود 
 ۳۸تولستوى، لئو 

، ۴۱، ۳۹، ۳۷، ۳۴، ۲۸-۳۰، ۱۰تهران 
۵-۴۳ ،۴۸ ،۵۱ ،۵۴ ،۵۷ ،۶۱-۵۹ ،

۲-۷۱ ،۸۹ ،۲ -۹۱ ،۹۶ ،۱۰۶ ،۱۰-
۱۰۹ ،۱۱۳ ،۱۱۶ ،۱۳۶ ،۱۳۹ ،
۱۴۱ ،۱۴۳ ،۱۵۲ ،۵-۱۵۴ ،۱۵۷ ،
۱۵۹ ،۱۶۲ ،۶-۱۶۵ ،۸ -۱۷۲ ،
۱۸۱ ،۱۸۵ ،۱۸۷ ،۹۰-۱۸۹ ،۴-
۱۹۲ ،۹-۱۹۷ ،۷-۲۰۵ ،۲۱۳ ،
۲۱۵ ،۲۵-۲۱۷ ،۳۲-۲۲۷ ،۲۳۴ ،
۴۱ -۲۳۶ ،۲۴۷ ،۳-۲۶۲ ،۲۸۴ ،

۳۰۰-۲۹۰ ،۳۰۶ ،۱-۳۳۰ ،۳۳۷ ،
۳۴۱ ،۳۵۳ ،۹-۳۶۷ ،۳۷۲ ،۳۷۴ ،

۶-۳۸۰ ،۹۳-۳۸۸ ،۳۹۶ ،۱۳-
۴۱۲ ،۴۱۸ ،۴۲۰ ،۵-۴۲۴ ،۹-
۴۲۷ ،۴۳۱ ،۴۳۳ ،۴۴۳ ،۴۴۵ ،
۴۴۹ ،۴۵۷ 

 ۳۴۶ تومانسکى، کاپيتان
 ۷۵تئوسف 

، ۳۲۹، ۳۲۰، ۵۹-۶۰، ۵۱ثابت، حبيب 
۳۳۱ 

 ۳۱۸ثابتى، پرويز 
  ۲۵، ۴ثابتى، عرفان 

 
  ج

 
، ۳۵۳-۴، ۳۵۰جامعه تعليمات اسالمى

هاى   انجمن←چنين   هم۳۸۵
هاى اسالمى،  اسالمى، جمعيت

 هاى اسالمى هيأت
، ۵۰، ۲۴، ۱۶-۲۰ى بهائى ايران  جامعه

۱۱۶ ،۱۱۹ ،۱۵۳ ،۱۵۹ ،۱۷۱ ،
۲۰۲ ،۲۱۳ ،۲۴۸ ،۲۶۰-۲۵۸ ،



  
  
  

  )نمايه(فهرست اسامى و اعالم 

 

۴۷۴

۳۱۲ ،۳۱۷ ،۳۲۱ ،۴۳۱ ،۹-۴۴۸ ،
۴۵۳ 
، ۴۰۶، ۳۹۶ى بين المللى بهائى  جامعه

۴۱۴ ،۴۲۹ ،۴۴۳ ،۸-۴۴۶ ،۴۵۰ ،
۴۵۲ ،۴۵۸ ،۴۶۰ 
 ۳۵۰ى مسلمين  جامعه
  ۳۱۱صلح نوبل جايزه 

 ۳۷هاى مشهد  جديدى
جّذاب، عزيزاهلل مکاتبه با ادوارد براون و لئو 

 ۳۷تولستوى 
 ۳۶۷جزايرى، شمس الدين 

 ۹۶، ۷۱، ۶۸، ۶۶جزيه 
 ۶۹الّدوله  جالل

 ۵۵جاللى، جالل 
 فداييان اسالم ~: هاى اسالمىجمعيت
 مبارزه با بيدينى ~، ۳۶۷، ۳۵۰
 مرّوجين مذهب جعفرى ~، ۳۵۰
  ←چنين  ، هم۳۵۶، ۳۵۰

جامعه تعليمات هاى اسالمى،  انجمن
 هاى اسالمى اسالمى، هيأت

، ۵۵، ۵۲، ۲۵، ۲۰، ۹جمهورى اسالمى 
۹۴، ۸ -۲۶۷ ،۹۰-۲۸۹ ،۳۱۲ ،

۳۳۰ ،۳۵۲ ،۳۸۵ ،۳۹۵ ،۹ -۳۹۸ ،
۲-۴۰۱ ،۴۰۵ ،۹-۴۰۷ ،۴۱۱ ،
۴۱۳ ،۱۹-۴۱۷ ،۲-۴۲۱ ،۱-۴۳۰ ،

۵-۴۳۴ ،۴۰-۴۳۸ ،۴۴۲ ،۴۴۴ ،
۴۴۹ ،۴۵۲ ،۴۵۵ ،۴۵۷ 

  رژى←چنين   هم۲۴۹جنبش تنباکو 
 ۲۹۷جنبش مهدوى 

 ۳۵۱جهانبانويى، نعمت 

 ۳۲۱، ۴۶گرايى  جهانگرا، جهان
 ۳۲۱ستيزى  جهانگرايى

 ۸۸ -۹جى صاحب، کيخسرو 
  

  ح
 

 ۱۳۹حاج امين 
 ۱۳۹حاج ميرزا حيدرعلى 

 ۱۱۷حاجى شيخ محّمد على 
 ۲۹۶حاجى ميرزا آقاسى 

 ۵۷، ۴۶حاجى يارى 
 ۲۰۴، ۱۹۹، ۱۹۲حاجيه بى بى صغرى 

، ۴۱حافظ الّصحه، ميرزاعبدالرحيم خان
۴۷ ،۴۳ ،۱۲۸ 
 ۳۶۷زاده، ابوالحسن  حائرى

  ۳۵۷حجازى، فخرالّدين 
 هاى اسالمى انجمن ←حجتيّه 

 ۳۷۲- ۴، ۳۶۹، ۳۵۹، ۳۲۰حزب توده 
 ۱۳۷، ۱۳۵، ۸۷حسين آباد 

 ۱۳۶حسين آبادى، مّال نوشيروان 
 ۲۱۲منع در دين بهائى  : حشيش

، ۳۲۳، ۳۱۲، ۱۸۸، ۹۲حظيرة القدس 
، ۳۳۷اشغال توسط فرماندارى نظامى 

۳۶۶ ،۷۲ -۳۶۸ ،۷۶ - ۳۷۴ ،۳۹۲ 
 ۲۳۲اهلل  حقيقى، رحمت
 ۲۰۱حقيقى، عطيه 

 ۱۵۹قيقى، مستوره ح
 ۲۰۶، ۱۹۶-۷حکمت، على اصغر 

، ۴۸، ۴۳، ۵۶، ۴۱حکيم، آقا جان 
۱۵۹  



  
  
  

  بهائيان ايران

  

۴۷۵

  ۲۲۰حکيم، ارسطوخان 
  ، ۵۶اهلل  حکيم، دکتر لطف

  ، ۴۱، ۴۰حکيم الله زار 
  ۱۵۴، ۱۰۶، ۵۹، ۵۵، ۴۰حکيم، مسيح 

   ۵۹، ۵۴، ۴۳، ۲۸حکيم، نور محمود 
، ۲۳۴، ۵۹، ۵۱: حکيم، دکتر منوچهر
، ۳۴هارون ~ ، ۴۱۸ترور و خاکسپارى 

۵۴ 
 ۴۱۷حکيمان، رحمت اهلل 

 ←چنين   هم۳۹۹حلبى، شيخ محمود 
  ستيزى حجتيه، بهائى

هاى  ~، ۱۵-۲۱۳هاى سنّتى  ~: حمام
  ۱۷-۲۱۵بهائيان 

، ۱۲۶-۱۲۸، ۱۲۳، ۱۲۰- ۱، ۱۱۰حيفا 
۱۳۶ ،۱۴۳ ،۱۴۷ ،۱۵۷ ،۱۵۹ ،
۱۶۱ ،۱۶۳ ،۱۹۷ ،۹-۲۳۸ ،۲۶۲ ،
۳۷۷ 

  
  خ

 
) ابقرئيس جمهور س(خاتمى، محمد 

۲۶۸ ،۲۸۱ ،۲۸۴ ،۴۲۵ ،۹-۴۴۷ ،
۴۵۳ ،۴۵۹ 

، ۳۶، ۳۴، ۳۰، ۲۸   خاخام، خاخامى
۳۹ ،۴۲ ،۴۷ ،۴۹ 

 ۲۳۴خادم، دکتر عارف 
 ۱۶۰خادم، ملوک 
  ۵۳اهلل  خالقى، روح

 ۲۳۱ى سالمندان  خانه
 ۹۸، ۹۰-۱خدابخش، ماستر 

 ۸۶، کيخسرو )پيمان(خداداد 
 ۱۴۴خداداد مهربان 

 ۱۱۰خدادوست، دکتر موسى 
، ۲۰۶، ۱۷۸، ۶۱، ۳۷، ۱۴ان خراس

۲۱۶ ،۲۵۲ ،۳۴۱ ،۳۴۵ 
 ۱۰۵، ۴۰خراسانى، مّال صادق 

 ۲۳۵خمينى، مصطفى 
 ۴۰خوانسار 

 ۵۵خوبروپاک، منوچهر 
، ۱۳۸، ۱۱۲، ۸۱، ۷۸، ۷۰خورشيد 
۱۴۵ 
 ۳۲۳، ۲۷۶خوزستان 

 ۲۱۶خوسف 
  

  د     ذ
 

 ۲۱۴دابسن، ادوارد 
 ۴۳۳، ۴۲۸، ۴۲۳، ۴۱۴دادستان 

 ۴۲۵-۶، ۲۳۴دادگاه انقالب 
، ۲۰۳، ۱۸۵، ۱۷۷، ۱۷۲دارالفنون 
۲۱۸ ،۱-۲۲۰ ،۲۹۷ ،۳۱۹ 

، ۷۳العلماء دستور زردشتى  داال، شمس
۹۶ 

دالگاروکف، پرنس (دالقورکى، کينياز 
، ۳۴۴، ۳۴۰- ۱) ديمتيرى ايوانويچ

۳۴۷ ،۳۸۲  
  ۱۸۱دامغانى، ميرزا محمود 

جلوگيرى از تحصيل : دانشجويان بهائى
، يورش به دانشگاه زيرزمينى ۴۴۱
 ۴۴۴-۵۱ائيان به



  
  
  

  )نمايه(فهرست اسامى و اعالم 

 

۴۷۶

 ۱۹۰دانشگاه آمريکايى بيروت 
 ۱۸۷ درخشانيان،على محمّد 

 ۱۷۶درغوک 
، تاکر ۲۳۳بويراحمد : هاى بهائى درمانگاه
، درمانگاه ۲۳۱، درمانگاه عّطار ۲۳۲

 ۲۳۲عطارد 
و ~ ، ۶۸-۹انتظار ظهور موعود  : دستوران

، ۹۳، ۸۸- ۹۱تبار  بهائيان زردشتى
۹۸ ،۱۴۴  

 ۳۶۶، ۳۵۹) روزنامه (دنياى اسالم
 ۴۴۸دوبى 

 ۳۱۰دورکهايم 
  ۴۵۸، ۴۲۵، ۲۷۹ديده بان حقوق بشر

  ۱۵۹ذبيح، اشراقيه 
 ۲۰۶، ۲۰۳، ۲۰۰، ۱۸۱ذکايى بيضايى 

 ۴۲۵ذوالفقارى، على 
  

  ر
 

 ۲۳۶، ۲۲۹راسخ، دکتر على 
 ۴۰۰رجايى، محّمد على 

 ۴۱رحاميم 
  ۲۵، ۴رحمانى، حورى 

  ۳۳۸-۴۰ها  رّديه، رّديه
  ۳۶۷رزم آرا 

 ←چنين   هم۳۰۱راض مردمى رژى، اعت
 جنبش تنباکو   

 ۲۶۱ رساله مدنيّه
  ۲۵۱ رساله سياسيّه

 ۵۵رستگار، باهره 

 ۹۱رستم، فريدون 
 ۳۶۶رسول زاده 

 ۳۷۱، ۳۵۰، ۳۰۰، ۱۷۳، ۱۱۰رشت 
 ۳۴۱، ۱۰۶رشتى، سيد کاظم 

 ۵۴رشديّه، حاجى ميرزا حسن 
 ۹۵رشيد، شهمردان 

، ۱۹۱، ۱۸۷ ،۹۹، ۹۳،۹۴رضا شاه 
۱۹۶ ،۲۰۲ ،۳۱۲ ،۳۳۶ ،۳۵۰ ،
۳۶۲ ،۳۶۹ ،۳۷۴ 

 ۲۱۹رضاييه 
 ۲۱۶رفسنجانى، ميرزا جعفر 

 ۱۵۹رفعت، شهال 
 ۴۲۵اهلل  روحانى، روح
 ۳۱۷- ۱۸روحانى، فؤاد 
  ۴۵۴روحى زادگان 

، ۳۵۱آيين اسالم : هاى اسالمى روزنامه
، ۳۵۱، ۸۳ ايران باستان، ۳۶۲، ۳۵۹
، ۳۵۱ پرچم اسالم، ۹۰-۳۸۹، ۳۶۶
۶۳ -۳۵۵ ،۳۶۶ ،۳۷۶ ،۸-۳۸۴ ،

، ۳۵۴، ۳۵۱ دنياى اسالم، ۳۹۲
۳۵۹ ،۶-۳۶۲ ،۶-۳۸۴ ،۹-۳۸۸ ، 

 ۲۷۲روزنبرگ، مارشال 
، ۲۴۴، ۲۳۵، ۲۱۸، ۱۹۵، ۱۷۸روسيه 

۲۵۰ ،۲۵۲ ،۲۵۵ ،۹-۲۵۸ ،۳۱۵ ،
۳۲۳ ،۳۳۶ ،۳-۳۴۲ ،۳۴۷ ،۳۸۲ ،
۴۳۵ 

 ۳۲۹رياحى، فرهاد 
 ۵۲، ۲۸ريحانى، ريحان 

 ۴۳۴، ۴۰۹-۱۰ريگان 
  



  
  
  

  بهائيان ايران

  

۴۷۷

  ز     ژ
  

 ايمان به دين انگيزۀ: زردشتى، زردشتيان
 به آيين بهائى ~ايمان ، ۸۴-۷۴بهائى 
هاى ظهور  ، برآمدن پيشگويى۶۵

، به دست آوردن هويت ۷۶سوشيانس 
، تشنج در جامعه و اختالف ۹۱بهائى 

 تبار ~خدمات بهائيان  ،۸۸با دستوران 
 ~، ۹۴، رکود گروش به دين بهائى ۹۱

 و يهوديان ~، ۶۸هاى اخير  در قرن
، ۹۰ئى در يزد ، گورستان بها۶۷

، ۲-۷۱ ~ى  مانکجى صاحب و جامعه
، ۹۰-۸۹مراسم عقد و ازدواج بهائى 

هاى   نامه،۲۷۸ ~هاى  محدوديت
  تبار ~عبدالبهاء خطاب به بهائيان  

 تبار ~ نخستين بهائيان ،۱۳۳-۱۴۹
  ، ۷۱-۶۹  ~، وعدۀ ظهور در آثار ۸۶

 ۲۶۲، ۱۶۲، ۱۳۹زرقانى، محمود 
 ۶۹ زند وهومن يسن

 ۳۲۴ ماروين زونيس،
 ۳۲۸ژاپن 

 ۴۲۲ژنو 
  

  س
 

 ۴۵۰سازمان سنجش آموزش کشور 
 ۱۰۶سازمان مرکزى صلح پايدار 

، ۳۷۳، ۳۳۷، ۲۷۹سازمان ملل متحد 
۳۹۶ ،۴۰۱ ،۴۱۳ ،۴۲۶ ،۴۲۹ ،
۴۳۰ ،۶-۴۳۵ ،۴۳۸ ،۴۴۱ ،۴۵۴ ،

۴۵۸ 
، ۷۸، ۷۴، ۵۳، ۲۵ساسانى، ساسانيان 

۸۱ ،۸۴ ،۳۰۰  
  ۳۴۱ سالنامه خراسان

 ۳۲۶ساموآ 
 ۲۶۵، ۲۰، ۹ساناساريان، اليز  

، ۳۹۳، ۳۸۵، ۳۷۹، ۳۲۱، ۳۱۸ساواک 
۴۳۶ 

 ۲۰۱سبحانى، ورقاييه 
 ۳۵۷سبزوار 

 ۴۱۲سپاه پاسداران انقالب 
 ۹۶سپهساالر، ميرزا حسين خان 

 ۲۳۴سراج، دکتر بهرام 
 ۳۸۷-۸، ۳۵۸، ۳۱۸سروستان 

 ۲۰۰، ۱۹۷سلطان آباد 
 ۲۴۴سلطان عبدالحميد 

 ۴۴۹، ۴۳۹، ۲۰۰-۱سمنان 
 ۱۳۹، ۱۱۷، ۱۰۵مندر، شيخ کاظم س

۱۵۶ 
 ۴۲۴سمندرى، بهمن 
 ۱۲۶سمندرى، ذکريّه 

 ۱۲۲، ۱۲۰، ۱۱۸سمندرى، طرازاهلل 
 ۳۵۸، ۲۰۶، ۲۰۰- ۱، ۱۸۴سنگسر 

 ۳۲۳، ۲۹۳، ۲۲۹، ۳۱-۲سنّى 
، ۸۳، ۷۴- ۸، ۶۹-۷۱، ۶۷سوشيانس 

۸۵ ،۹۵ 
 ۴۳۴، ۳۲۳، ۷۶سيا 

 ۴۱۶سيرز، ويليام 
 ۷۰سيستان 

  ۴۰۷سيمپسون، جان 



  
  
  

  )نمايه(فهرست اسامى و اعالم 

 

۴۷۸

 ۲۱۹يمارستان سينا، ب
 ۱۷۸سينا، سيّد اسماعيل 

  
  ش

 
 ۲۲۵شارپ، آدليد 

 ۶۹شاردن 
 ۷۸- ۹، ۶۹شاه بهرام 

 ۶۹شاه عبّاس کبير 
 ۲۰۶،  ۲۰۰شاه آباد 

 ۲۰۰زند  شاه
 ۱۵۹شايق، ميرزا محمد على 

 ۲۱۹شرکت نفت ايران و انگليس 
 ۳۵۶شريعتمدار، شيخ مهدى 

 ۳۵۷شريعتى صدر، محمد تقى 
 ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۲۳-۴، ۱۱۸شريفه بيگم 

  ۲۹۲شفتى، آقا محّمد على 
 ۴۳۷شمالى، فريدون 
 ۴۳۹، ۲۶۷شوراى انقالب 

بخشنامه در : شوراى عالى انقالب فرهنگى
      ۴۳۹-۴۰مورد شيوه مبارزه با بهائيان 

، ۱۰۴، ۹۲، ۵۸، ۵۰شوقى افندى ربّانى 
۱۰۶ ،۱۱۸ ،۱۴۰ ،۷-۱۹۶ ،۲۲۴ ،
۳۶۱ ،۳۶۷ ،۳۸۸ 

 ۲۴۸، ۱۶۰، ۱۱۷شوکت 
 ۳۸۴-۵، ۳۵۱، عطاءاهلل شهاب پور

 ۳۵۱شهابى، على اکبر 
، ۲۰، ۱۳، ۹شهابى، هوشنگ اسفندريار 

۳۰۹ 
 ۳۵۱شهرستانى، هبةاالسالم 

 ۲۱۶شهرضا 
، ۱۵۰، ۱۱۰-۱۳، ۱۰۷شهنشاه بيگم 

۱۵۵  
 ۳۶۶قتل او در بابلسر : شهيدزاده، مهندس

، ۲۹۳، ۲۹۱، ۲۶۲، ۱۷۲، ۱۱۸شيخى 
۳۱۷ ،۳۲۹ ،۳۴۵ ،۴۶۱ 

 ۳۸۲، ۳۴۰، ۳۱۴شيخيگرى 
 ۳۵۸، ۱۰۶شيخيه 

 ۳۲۹، ۳۱۳شيخى ها 
، ۱۲۲، ۱۱۰، ۱۰۶، ۷۳، ۳۷، ۱۰شيراز 

۱۳۰ ،۱۳۶ ،۱۴۷ ،۱۶۲ ،۱۷۸ ،
۱۸۴ ،۲۱۳ ،۲۱۵ ،۲۳۲ ،۲۵۶ ،
۲۷۲ ،۳۴۶ ،۳۵۰ ،۳۵۸ ،۳۷۱ ،
۳۷۹ ،۳۸۷ ،۴۰۹ ،۴۱۱ ،۴۱۵ ،
۴۱۷ ،۴۳۱ ،۴۳۳ ،۴۴۹ ،۴۵۴ 

  ۳۰۰، ميرزا حسن ۱۶۰شيرازى، فاضل 
، ۵۸، ۴۹، ۴۰، ۳۶، ۳۱، ۱۴شيعه  
۶۶، ۱۱۳ ،۱۳۷ ،۱۵۰ ،۱۷۴ ،

۲۷۵ ،۲۸۹ ،۲۹۲ ،۲۹۷ ،۳۰۱ ،
۳۰۳ ،۳۱۵ ،۳-۳۲۲ ،۳۲۷ ،۳۳۶ ،

۹-۳۳۸ ،۵-۳۴۳ ،۳۴۷ ،۳۵۹ ،
۳۷۴ ،۳۷۶ ،۸ -۳۹۷ ،۳-۴۰۱ ،۶-
۴۰۵ ،۴۰۸ ،۴۱۲ ،۴۲۲ ،۴۲۶ ،۹-
۴۲۸ ،۴۵۵ ،۴۵۸ 
 ۲۲۴، ۱۶۰، ۱۳۲، ۴۰شيکاگو 

  
  ص    ض

 
 ۲۴۳، ۱۹، ۹صادقزاده ميالنى، کاويان 
 ۲۳۰صالح، پروفسور جهانگير 



  
  
  

  بهائيان ايران

  

۴۷۹

 ۳۳۰، ۲۹۸صبح ازل، ميرزا يحيى 
 ۶۰، ۴۹صدرالصدور 

 ۴۹صدرالعلماء، حاجى سيّد احمد 
صدرايى اشکورى، حاج سيد محمد على 

۳۵۶ 
 ۳۹۹صدرى، محمود 

 ۴۱۴صدوقى 
 ۲۸۸ِصربها 

 ۲۰۰صفايى، بهيّه 
 ۳۷۳، ۳۷۱صفايى، سيد احمد 

، ۶۸، ۳۱، ۹۵، ۶۶، ۳۲صفوى، صفويه
۲۸۳ ،۲۸۸ ،۲۹۱ ،۳۰۴ 

 ۳۱۷ صنيعى، اسداهلل
 ۳۵۸، ۴۵، ۳۲، ۲۸، ۱۸صوفيه 

 ۳۱۵صهيون 
، ۲۶۸، ۲۳۴- ۵، ۹۵، ۵۰صهيونيسم 
۳۲۴ ،۳۷۵ ،۳۷۸ ،۴۰۹ ،۴۳۴ 

 ۲۱۲، ۱۵۶، ۱۳۸صيغه 
 ۲۱۵ضياء الحکماء، حسين خان 

-۱، ۱۰۹- ۱۶، ۱۰۷، ۱۰ضياءالحاجيه 
۱۵۰ ،۱۵۵ 

 ۱۵۵، ۱۱۳، ۱۱۱، ۱۰۷ضياءالسلطنه 
  

  ط    ظ
 

  ۱۷۳، عبدالرحيم )طالبوف(طالب زاده 
 ۴۲۵طالبى، موسى 

، ۳۸۴، ۳۵۹، ۳۵۱طالقانى، محمود 
۳۸۸ 

 ۲۱۷طّب جالينوسى 

 ۱۷۳طباطبايى، آقا ميرزا سيّد محّمد 
 ۱۰۶  طبرسى، قلعه

  ۲۹۶السلطان   ظل
 

  ع    غ
 

 ۳۱۱عبادى، شيرين 
 ۲۱۸عبّاس ميرزا 
 براى ملت ايران ~آرمان بزرگ : عبدالبهاء
 فرهنگى -، احترام به ميراث دينى۲۵۱
، اعزام معلمين و اطباء ۱۳۷ان نودين

، اهميت ۱۳۹بهائى امريکايى به ايران 
، تاکيد بر نظافت و ۵۴تعليم و تربيت 

، تاکيد به تعليم ۱۲-۲۱۱بهداشت 
، تاکيد ۱۷۵هنرهاى مدرن در مدارس 

به رعايت موازين اخالقى در مدارس 
، تاکيد در آموختن زبان انگليسى ۱۷۱
رانه ، تاکيد در ايجاد مدارس دخت۱۹۰
، تشويق به ايجاد حمام دوش ۱۷۵

 ،۵۴، تشويق به ايجاد مدارس ۲۱۵۴
، ۱۲۹تشويق معلمين مدارس بهائى 

تعاليم به بهائيان  ، ۱۳۱،۱۴۳
 ،۱۰۵ ~، تعداد الواح ۳۹تبار  يهودى

، تمجيد از ۸-۷۷تفسير متون دينى 
، دستخط ۲۵۳تشکيل مجلس 

، دستور عدم مداخله در ۱۰۹~
يان ، دعوت بهائ۲۵۲سياست 

، دفاع از ۹۲تبار به فلسطين  زردشتى
، ۲۵۱جدايى دين و سياست 

رهنمودها در دوران انقالب مشروطه 



  
  
  

  )نمايه(فهرست اسامى و اعالم 

 

۴۸۰

، ۸۵، ۸۳ ~هاى  ، سبک نامه۲۴۴-۵
،  لقب ِسر ۷-۲۴۶ و رسالۀ سياسيه ~

مکاتبه ، ۱۶، مکاتبه با بهائيان ۳۶۱
، ميهن پرستى و ۱۹، ۱۸با زنان 

گذارى مدارس  ، نام۳۲۵ ~گرايى  ملى
 به :~هاى  ، نامه۱۷۷، ۱۲۹ئى بها

، ۱۴۹-۱۳۳، ۸۲تبار  بهائيان زردشتى
، به ۱۱۷-۱۰۵صدق  ى ابن به خانواده
ى سمندر و نبيل ابن نبيل  خانواده

به زنان بهائى ايران و هند ، ۱۱۷-۱۲۷
آباد   به بعد، به زنان بهائى نجف۱۰۳

، به زنان بهائى همدان ۱۳۰-۳۶
۱۲۷-۳۰  

، ۲۹۳، ۲۸۸، ۲۵۶، ۲۴۴، ۹۶عثمانى 
۳۳۶ ،۳۴۵ ،۸-۳۴۷ 

، ۲۶۶، ۲۱۷، ۱۰۶، ۹۶، ۴۵عراق 
۳۰۰ ،۳۱۵ ،۳۲۲ ،۴۱۰ ،۴۳۴ 

 ۱۵۹عشق آباد 
 ۲۳۲عّطار، دکتر منصور 

 ۲۳۲، ۲۳۱عّطار، دکتر هوشنگ 
، ۱۱۴، ۱۱۱-۱۲، ۱۰۶، ۸۲، ۱۶عکا 

۲۳ -۱۱۸ ،۱۲۶ ،۱۳۶ ،۱۵۷ ،
۱۷۰ ،۱۸۶ ،۳۴۳ ،۳۷۷ 

 ۸۷عالقبند، حاج آقا محّمد 
 ۳۲۳، ۳۱۵علم، امير اسداهلل 

، عبدالرحيم ۳۵۱محمدعلى : علمى
، محمدحسن ۳۵۱، على اکبر ۳۵۱
۳۵۱ 

  ۴۲۵عنايتى، ماشاءاهلل 
 ۶۷، ۳۸عهد جديد 

  ۶۷عهد عتيق 
 ۳۷۳، ۱۸۰عيسى، حضرت 

 ۳۲۳-۴غرب زدگى 
  ۲۶۹غرب گرايى 

 
  ف

 
، ۲۰۲، ۲۵، ۱۹-۲۰، ۸- ۹فاضل، سينا 

۲۱۱  
    ۳۶۸اعظم، رييس محفل ملى  فتح
 ۱۸۸انگيز   اعظم، روح فتح
 ۲۱۸، ۱۰۷عليشاه فتح
، عليه باب ۱۷۴عليه مدارس دخترانه : فتوا

، ۲۹۶، ۲۹۴، عليه بهائيان ۲۹۳
 ۴۰۴فتواى اصل مصلحت رژيم 

 ۳۲۳ -۴، ۳۱۴فراماسونرى 
 ۶۹، ۶۷شناسى  فرجام

 ۱۱۰فرزار، عنايت اهلل 
، ۴۰۱، ۲۹۹، ۲۹۴، ۲۶فرقه ضالّه 

۴۳۲ ،۴۳۷  
 ۲۰۶، ۱۹۶فروتن، على اکبر 
 ۱۵۱، ۱۲۲، ۱۱۸يه فرهادى، طراز

 ۱۵۷، ۱۲۰، ۱۱۸فرهادى، معصومه 
 ۴۲۰فرهنگى، دکتر مسيح 

 ۲۲۴فريد، امين اهلل 
 ۹۸فريدانى، گلچهر 

 ۳۵۹فقيهى شيرازى، سيد عبدالکريم 
، ۱۰۶، ۹۲، ۵۹، ۴۴، ۲۳فلسطين 
۱۱۰ ،۱۲۸ ،۹-۱۳۸ ،۵ -۱۴۳ ،
۱۵۹ ،۳۳۰ ،۳۳۷ ،۳۷۵ ،۳۹۲ ،
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۴۸۱

۴۳۳ 
تخريب : فلسفى، حّجةاالسالم محمد تقى

، ۳۷۰، ۳۱۲يرةالقدس تهران حظ
 ~اهلل بروجردى از  ، تشکر آيت۳۸۶
، ۳۸۸، خاطرات و مبارزات ۳۷۱
هاى راديويى ضد  ، سخنرانى۳۹۱

اهلل   با آيت~هاى  ، مالقات۳۳۷بهائى 
  ۳۶۹-۷۰بروجردى ، مالقات با شاه 

 ۵۴فؤادى بشرويى، حسن 
 ۲۴۰، ۲۱۱، ۱۹، ۹فؤادى، مينو 

 ۹۰- ۱فيروزمند، فيروز 
 ۲۰۱بوالقاسم فيضى، ا

 ۱۷۶فيضى، محّمد على 
  

  ق
 

  ۱۶۲ى هند  قاره
، ۷۶، ۶۸، ۵۷، ۳۲، ۲۴، ۱۶قاجار 
۸۶ ،۹۵ ،۱۱۳ ،۱۲۰ ،۸ -۲۳۷ ،

۲۹۰-۹۱  ،۲۹۶ ،۳۰۱ ،۳۹۳ ،۳۰۴ 
 ۱۰۷قاضى طباطبايى، محّمد هاشم 

 ۴۵۸، ۴۰۶-۷قانع، نازيال 
 ۲۳۴قائم مقامى، منوهر 

 ۱۰۶قّدوس 
 ۲۳۶، ۱۳۸، ۱۰۴، ۴۰قّرةالعين،طاهره 

 ۵۳قرون وسطا 
، ۱۲۵-۷، ۱۲۲- ۳، ۱۱۸-۲۰، ۷۳قزوين 

۱۳۶ ،۱۴۸ ،۱۵۲ ،۸-۱۵۷ ،۱۶۴ ،
۱۷۵ ،۱۹۴ ،۱۹۷ ،۶-۲۰۵ ،۲۱۳ ،
۲۲۳ ،۲۴۰ ،۳۰۰ ،۳۷۱  

 ۴۱۰قضايى، حجت االسالم 
 ۱۰۶قفقاز 
، ۳۰۶، ۲۵۲، ۲۳۷، ۱۳۶، ۷۳قم 

۳۵۸ ،۳۶۶ ،۳۶۹ ،۳۷۸ ،۳۹۰ ،
۳۹۳  

 
  ک

 
 ۴۴۱کاپيتورن، موريس 

، ۳۷-۹ ،۳۴، ۳۲، ۳۰، ۲۹، ۱۸کاشان 
۴۱ ،۴۳ ،۴۶ ،۴۸ ،۵-۵۳،۱-۶۰ ،
۷۶ ،۸۶ ،۱۳۶ ،۱۸۱ ،۱۸۵ ،۱۹۷ ،

۲۰۰ ،۲۲۰ ،۳۶۶ ،۳۷۱ ،۳۹۲ 
 ۹۶کاشانى، حاجى محّمد رضا 

 ۳۲۱کاظم زاده، فيروز 
 ۱۹۹کالج آمريکايى 

 ۱۴کالج سلطنتى لندن 
 ۳۵۶کانون انتشارات اسالمى رشت 

 ۳۵۷، ۳۵۰کانون نشر حقايق اسالمى 
 ۸۶کاوس، مهربان 

 ۲۲۷، ۲۰۳، ۱۷۹ليان کپس، لي
 ۲۷۷-۸ُکردها 

، ۹۸، ۹۰، ۸۸، ۸۶، ۷۳، ۱۵کرمان 
۱۳۵ ،۱۴۷ ،۱۷۳ ،۱۹۲ ،۱۹۴ ،
۲۰۷ ،۲۱۳ ،۲۱۹ ،۲۲۳ ،۲۵۲ ،
۳۲۹ ،۳۷۱ ،۳۷۷ ،۳۸۰ ،۳۹۲ ،
۴۱۸ 
، ۳۷۱، ۲۱۳، ۱۵۶، ۱۲۸، ۳۷کرمانشاه 
۳۵۰ 

، ۳۳۸، ۱۷۲کرمانى، حاج محمد کريم، 
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۴۸۲

۳۸۰ 
 ۱۷۳کرمانى، ناظم االسالم 
 ۳۷۹د کريمى حّکاک، احم

، ۲۶۱، ۲۵۴، ۲۵۲، ۲۵۰کسروى، احمد 
و ~ ، ۳۳۱، ۳۲۹، ۳۱۴، ۲۶۳

 - ۴۴هاى کينياز دالقورکى  يادداشت
۳۴۱  ،۳۵۰ ،۹ -۳۵۷ ،۳۶۱ ،۳۶۴ ،

۲-۳۸۱ ،۳۸۴ ،۳۹۰ 
 ۱۲۰کشف حجاب 
، ۲۳۶، ۲۲۶- ۷، ۲۲۲- ۴کالک، سارا 

۲۳۸  
 ←چنين   همgenocide (۲۸۸(کشى  کالن

  کشى نسل
 ۲۸۱، ۲۷۶ها  کلدانى

 ۳۱۹تا باوران کليساى يک
 ۵۰کميته صهيونيستى ايران 

  ۱۳۱ ملّى بهائى براى پيشرفت زنان  کميته
 ۴۱۲هاى انقالب  کميته

 ۲۲۷کميسيون حفظ الّصحه 
 ۴۲۶، ۳۷۳کميسيون حقوق بشر 

، ۳۹۶کميسيون حقوق بشر سازمان ملل 
۴۲۲  

 ۳۴۹، ۳۲۰کنفدراسيون دانشجويان ايرانى 
 ۱۱۴کنفرانس صلح ورساى 

 ۳۵۰، ۲۴ اسالمکنگره جوانان
 ۴۰۹کوپر، روجر 

 هّمتى ~، ۱۹۴ ميثاقيّه ~: کودکستان بهائى
۱۹۴ 

 ۵۳کورش کبير 
 ۳۴۵کونولى، آرتور 

 ۱۷۹کوى، دکتر ژنويو 
 ۷۸، ۷۰کيانيان 

 ۸۴کيومرث 
 

 گ   ل
  

  ۸۱، ۶۷گاتها 
  ۴۴۱، ۴۳۸، ۴۲۹گاليندوپل، رينالدو 

 ۴۲۶-۲۹گزارشگران سازمان ملل متحد 
، ۷۸، ۷۲، ۵۶، ۴۲گلپايگانى، ابوالفضل 

۹۶ ،۱۰۰ ،۳۸۳ 
، ويرانى و شکستن ۹۰، ۵۸گلستان جاويد 

 ۴۲۹سنگ قبرها  
 ۹۶، ۹۵گوبينو 

  ۲۲۳گيلمور، جان 
 ۱۵۴، ۱۰۶الهه 

 ۳۶۴، ۴۸الهيجان 
 ۱۳۱ى ملى ترقى نسوان  لجنه

 ۲۹، ۱۷لرد کرزن 
  

  م
 

 ۲۵ماد 
 ۳۵۷-۸، ۳۵۰، ۳۳۶گرايان  مادى

 ۴۰۸مارتين، داگالس 
 ۴۱۰، ۴۰۲، ۳۹۹مارکسيست 
،        ۱۸۰، ۱۷۵، ۱۵۲، ۱۰مازندران 

۸-۱۸۷ ،۱۹۴ ،۱۹۹ ،۶-۲۰۴ ،
۲۳۲ ،۲۵۲ ،۲۹۶  

 ۹۱ى قتل او  ماستر خدابخش و توطئه
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۴۸۳

  زردشتى، زردشتيان←چنين  هم
 ۳۱۵ماسونيگرى 

  ۶۷، ۵۵، ۵۳، ۴۰-۲، ۳۴، ۲۸ماشيه 
 ۳۰۵مالميرى 

 ۸۵، ۷۶، ۵۳مانک، سوزان 
، ۷۴، ۷۱- ۲، ۱۰مانکجى، ليمجى هاتريا 

۸۸ ،۹۳ ،۶ -۹۵ ،۹۸ ،۱۷۲ 
 ۳۱۰، ۲۵مانى، مانوى 

 ۱۷۵، ۲۱ماهفروزک 
 ۴۲۱، ۴۱۹، ۳۷۹مجاهدين خلق 

 ۳۳۹مجتهد اردبيلى، ميرزا على اکبر 
 ۳۵۱اى  مجتهد کمره
، ۳۰۴، ۲۹۸- ۳۰۱، ۲۹۳- ۶مجتهدين 
۳۲۲ ،۳۶۴ 

 ۲۵۵مجلس دوما 
، ۳۶۶، ۳۵۵، ۱۷۴مجلس شوراى ملى 

۳۷۳ ،۳۷۸ ،۳۸۵ ،۳۸۷ ،۳۸۹ ،
۳۹۲  

 ۹۰شناس يزد  گوى و حق مجمع حق
  زردشتى، زردشتيان←چنين  هم

 ۴۲۵محبوبى، حسن 
  ۴۲۵محرمى، ذبيح اهلل 

 ۱۸۰، ۹۷محّمد، حضرت 
، ۳۲۰، ۳۱۲، ۲۷۸محمد رضا شاه 

۳۲۴ ،۳۶۹ 
 ۳۷۴، ۲۹۶محّمد شاه 

 ۲۶۱، ۲۵۲-۳، ۲۴۴محّمد على شاه 
  ۴۱۵، ۲۷۲،  ۱۰محمود نژاد، مونا 

ان تأييد در همد~ : مدرسه، مدارس بهائى
، ۱۷۶، ۹۲ تربيت پسران ~، ۱۷۷

 تربيت دختران ~، ۱۷،  ۱۹۰، ۱۸۵
۱۷۹ ،۲ -۱۹۰، ۱۹۴ ،۲۲۴، ۳۱۲  ،

 ~، ۱۹۱ تربيت دوشيزگان در يزد ~
 دخترانه مريم ~، ۱۷۷توّکل در قزوين 

، ۱۹۲ دوشيزگان وطن ~، ۹۸آباد يزد 
، ۸۲ سعادت بارفروش بابل ~، ۱۹۴
۱۳۰ ،۱۴۹ ،۸-۱۷۷ ،۲۰۷ ،۲۶۲ ،
) ۱۹۰۷( پسرانه تأييد ~، ۳۸۰، ۳۵۱
ى سعادت   دخترانه  پسرانه و  ~، ۴۹

، ۱۷۴تأييديه دوشيزگان وطن ~ ، ۱۳۰
دخترانه ~ ، ۱۸۱دخترانه آباده ~ 

، دخترانه ۱۲۸، ۴۹) ۱۹۱۰(موهبت 
~ ، ۱۷۸نوباوگان تهران ~ ، ۱۵۸توّکل 

 وحدت ~، ۱۹۱، ۱۶۱هوشنگى يزد 
دخترانه ~ ، ايجاد ۱۷۷بشر در کاشان 

~ ن معلم امريکايى در ، بانوا۱۷۳
ى  ى مدرسه ، برنامه۱۷۹بهائى تهران 
، تأکيد عبدالبهاء ۸-۱۸۵تربيت پسران 

، تأکيد عبدالبهاء بر ۱۷۷~ بر ايجاد 
، تدريس ۱۷۸دختران ~ ايجاد 

، ۲۲۶ تربيت دختران ~بهداشت در 
-۱۹۶بهائى ~ دستور دولت بر تعطيلى 

بهائى ايران ~ ، فهرست کامل ۲۰۲
هاى بهائى      تان، کودکس۱۸۱-۳
، ۱۷۳~ ، مخالفت با ايجاد ۱۹۴-۵
ى بهائى ايول و حاکم کياسر  مدرسه
، مشکالت ايجاد مدارس   ۱۸۰

~ ى  ، نظريات درباره۱۸۱-۵
  ،۲-۱۹۱ى بهائى يزد  دخترانه
مدرسه آليانس اسرائليت در : مدارس ديگر
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۴۸۴

، ۴۹آليانس در همدان ~ ، ۱۷۳تهران 
~ ۲۰۰آليانس کاشان ~ ، ۱۹۳، ۱۷۶

پسران و دختران ~ ، ۳۴۱پامنار 
~ ،  ۱۷۲مسيحِى نسطورى در اروميّه 

دخترانه ~ ، ۱۷۲ى سن لويى  پسرانه
دخترانه ~ ، ۱۷۳پرسبيترين آمريکايى 

 ~ ۹۰کيخسروى ~ ، ۱۷۲سن ژوزف 
ُرشديّه تبريز ~ ، ۱۷۴دخترانه ناموس 

۱۷۳ ،  
 ۱۱۰، هدايت اهلل )مدير خاقان(مدبّر 

 ۱۱۰ خان مدبّرالممالک، غالم على
 ۱۷۹ِمدحت، ِعشرت 
  ۱۳۲، ۱۳۰مدّرس، فتح اهلل 

  ارتداد←مرتد 
 ۲۸۸، ۲۵مزدک، مزدکيان 

 ۲۶۰مستشارالدوله، ميرزا يوسف خان 
 ۱۵۶، ۱۱۴مشاور الممالک، 

 ۲۳۴مشرف زاده، دکتر ماشاءاهلل 
  ۱۶۰، ۱۳۲، ۱۲۵، ۹۲مشرق االذکار 

آثار بهائى و : مشروطه، مشروطيت
 بابيان و ،۴۹-۲۴۵خواهى  مشروطه

،  تاثير ۲۹۸ ~بهائيان پيش از انقالب 
، ۳۰۰-۲ بر وضع بهائيان  ~انقالب 
، ۲۵۴، ۲۴۹-۵۲، ۲۴۴ ~جنبش 

  ~، رويکرد بهائيان به ۲۵۹، ۲۵۶
 ~اهلل نورى و  ، شيخ فضل۵۹-۲۴۹

، نقش ۲۵۳ ~، محمد عليشاه و ۲۴۸
، ۲۴۴-۵ ~بهائيان در تحوالت 

، ۱۳۳، ۷۴ ،۵۸، ۱۹ ايران ~نهضت 
، وام فکرى آيين ۲۴۳،۲۶۱ ، ۲۰۲

  ۲۴۴ ~بهائى به 
، ۱۰۵، ۶۰، ۵۳-۵، ۳۷، ۳۴، ۳۲مشهد 

۱۰۹ ،۱۷۳ ،۱۷۸ ،۲۰۵ ،۲۱۹ ،
۲۲۳ ،۲۳۷ ،۳۰۰ ،۳۴۵ ،۳۵۰ ،
۳۵۷ ،۳۸۵ ،۳۸۷ ،۴۲۵ ،۴۴۷ 

 ۲۴۷مشيرالدوله 
 ۱۷۷مصباح، عزيزاهلل 

 ۳۵۵مصدق، دکتر محمد 
 ۴۵۵، ۲۷۹- ۸۰، ۲۵۹، ۴۴مصر 

 ۲۵۳، ۲۴۴مظفرالّدين شاه 
 االذکار  مشرق←ائى معبد به

 ۳۸۶، ۳۵۵معتضدى، عبدالحسين 
 ۲۶۸معتمد، موريس 

 ۲۰۰- ۱معلّمه خانم سبحانى 
 ۷۶ مقاله شخصى سيّاح

 ۴۲۷گفتگو با بازپرس : مقيمى، زّرين
 ۳۱۲مکيون، دنيس 

 ۳۷۲، ۲۱۹، ۱۳۰، ۳۷مالير 
 ۲۶۰، ۱۷۳ملکم خان 

 ۲۴۵، ۱۱۴ملکه ويکتوريا 
گرى  ايرانى و دي~، ۲۷۸، ۳۴گرايى  ملّى

 و جهانگرايى ستيزى ~، ۳۲۲درونى 
۳۲۱-۲۷ ،۳۹۷ 

 ۱۵۹ممتازى، نورالدين 
 ۱۰۷منّجم باشى، محمد حسين 

 ۲۲۱، ۱۷۷منّجم، دکتر محّمد خان 
 ۱۱۰منّجم، لطف اهلل 

 ۲۱۳، ۹۳، ۸۶، ۷۳، ۷۱، ۶۷-۹مؤبدان 
، خدمت در ۱۷۸مودى، دکتر سوزان 
، ۲۲۴- ۵، ۲۲۲-۷بيمارستان صحت 
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۴۸۵

۲۳۸ 
 ۳۱۰مورمون 
 ۳۷۳، ۱۸۰ حضرت موسى،
 ۴۶۰، ۴۵۶، ۴۴۷ى آزاد علمى  مؤّسسه
 ۴۶۰، ۴۴۸ى روحى  مؤّسسه

 ۳۱۴موعود باورى 
، ۱۵۲-۳، ۱۹، ۱۴، ۹مؤمن، موژان 

۱۵۸ ،۱۶۹ ،۲۷۱ ،۴۰۶ ،۹-۴۵۸  
 ۳۲۰مؤمنى، سرهنگ 

 ۳۸۳، ۳۷۹مؤيد، حشمت 
 ۱۷۷مؤيّدالدوله، محّمد حسين ميرزا 

 ۳۸۸، ۲۹۲مهدى موعود 
 ۳۴۰مهديگرى 
  ۳۱۷نگ مهر، فره

 ۴۲۵ميثاقى، بخش اهلل 
 ۴۲۵ميثاقى، بهنام 

،        ۲۲۸-۳۰، ۵۹ميثاقيه، بيمارستان 
۶-۲۳۲ ،۲۴۰  

، ۲۳۲-۴، ۲۲۸، ۵۹ميثاقيه، عبدالميثاق 
۲۴۰ 

، ۱۷۲، ۶۶، ۴۲ميسيونرهاى مسيحى 
۲۱۹ ،۲۲۰  

 ۳۱۷ميالنى، عبّاس 
  

  ن
 

 ۹۴ناسيوناليسم ايرانى 
، ۱۱۴، ۹۶، ۷۴، ۷۱ناصرالدين شاه 

، سوء ۲۴۶، ۲۰-۲۱۸، ۱۷۲، ۱۵۴
، ۳۱۲، ۳۰۵، ۲۹۶-۸ظن به بابيان 

۳۲۷ ،۳۳۶ ،۳۳۹ ،۳۴۲ ،۳۴۸ ،
۳۷۴ 

  ۲۲۰ناظم الحکماء، سيّد محّمد 
 ۲۳۰نامجو، محمود 
-۶، ۱۲۳، ۱۱۷- ۱۸، ۱۰۵نبيل ابن نبيل 

۱۲۵ ،۱۵۰ ،۱۵۲ ،۱۵۶ ،۱۵۹ ،
۱۶۴ 

 ۱۵۰نبيلى 
 ~، ۲۹۴، ۲۱۵ شماردن بهائيان ~نجس 

، ۲۲۳ه شماردن بيمارستان ميثاقي
، ۷۹، ۷۵  شماردن زردشتيان ~، ۲۲۹
 شماردن غير مسلمانان ~، ۹۳، ۸۰

  .۴۵، ۳۷   شماردن يهوديان ~،  ۲۱۴
، حمام بهائى ۱۶۰ترقى نسوان : نجف آباد

 ~شهداى بهائى ، ۲۱۵ -۱۶ ~در 
هاى تعليم و  ، کالس۴۱۷، ۱۳۳

، کودکستان بهائى ۱۳۰-۳  ~تربيت در 
، ۱۳۰ ~، مدارس بهائى ۱۳۱ ~

   ۱۳۲ خّطۀ مبارکه ~،  ۱۸۳
 ۲۹۶نجفى، آقا محّمد باقر 

  ۳۲۹، ۳۲۷نجم آبادى، افسانه 
 ۳۵۹نجم آبادى، حجةاالسالم 

 ۱۷۴نجم آبادى، شيخ هادى 
 ۴۱نراق 
 ۲۳نرون 

 ۲۱نسطورى 
 ۴۵۸، ۴۱۸، ۴۱۶، ۴۰۲کشى  نسل

 کشى  کالن←چنين  هم
    ۱۹۷ نعيمى، ميرزا عبدالحسين خان 

  ۳۲۳ نفرين زمين



  
  
  

  )نمايه(فهرست اسامى و اعالم 

 

۴۸۶

 ۳۲۶، ۹۵، ۸۲ ،۵۸نوروز 
،     ۲۴۷-۸، ۱۷۳اهلل  نورى، شيخ فضل

۳-۲۵۲ ،۳۰۱ 
 ۲۹۷نورى، ميرزا آقاخان 

  بهاءاهلل←نورى، ميرزا حسين على  
  ۲۳۲، ۱۶نورى، ميرزا عباس 

ى بهائى  شرکت مصادره شده: نونهاالن
۴۳۱  

 ۲۱۶آيين، سلطان  نيک
 ۲۶۶نيکنام، کورش 

 ۳۸۸، ۳۵۹نيکو، حسن 
 ۲۵۵، ۲۴۴نيکوالى دّوم 

 ۴۲۲، ۲۸۴، ۲۸۰، ۲۲۴نيويورک 
  

  و
 

 ۳۲۸وبر، ماکس 
 ۳۸۳، ۳۴۷ودود، انور 

، ۱۲۸، ۱۲۵، ۱۰۴،۱۱۰ى عليا  ورقه
۱۴۰ ،۱۴۳ ،۱۵۹ 

 ۴۰۳-۵، ۳۹۸، ۳۴۰واليت فقيه 
، ۵۵، ۲۶، ۱۸، ۸، ۴وهمن، فريدون 

۶۵ ،۱۵۳ ،۱۶۱ ،۲۰۶ 
 ۸۱، ۶۹وهومن 
  ۳۲۸ويتنام 

  
  ھ

 
 ۱۹۷ام ناچبول . هاجسن، اچ

 ۱۹۴ ،۱۹۱هاوکس، مريت 

 ۱۸۴هدايت، حاجى مخبرالسلطنه 
 ۷۹هرمنيوتيک 

 ۳۹۰، ۳۶۵هژير، عبدالحسين 
-۴۳، ۳۷-۸، ۳۳، ۲۸- ۳۰، ۱۸همدان 
۴۰ ،۵۰-۴۵ ،۵۳ ،۵۵ ،۵۷ ،۶۰ ،
۶-۱۰۵،۳۰ -۱۲۷،۶۰-۱۵۹،۱۶۵ ،

۱۷۲ ،۱۷۵ ،۱۷۸،۴-۱۹۳ ،۱۹۷ ،
۲۰۵ ،۲۱۹ ،۲۲۳ ،۴۱۱ 

 ۷۲همدانى، ميرزا حسين 
،     ۷۵، ۷۳، ۷۰-۱، ۶۹، ۱۰، ۸هند 
۸-۸۷ ،۹۲ ،۹۴ ،۹۶ ،۹۹ ،۱۰۳  ،
۶-۱۰۵،۱۱۴،۴ -۱۳۳،۷-۱۳۶ ،

۱۳۹ ،۱۴۱ ،۱۴۴ ،۱۴۷ ،۲ -۱۵۰ ،
۴-۱۶۲ ،۱۷۲ ،۳۶۳ 

 ۱۴۳، ۷۱-۳، ۶۸هندوستان 
  ۳۲۸هندوييسم 
 ۹۵ هوخت

 ۹۸هوشنگى، هوشنگ 
 ۷۸، ۶۹-۷۰هوشيدر 

 ۳۷۵، ۲۹۱، ۸۱، ۳۶- ۷هويّت ايرانى 
 ۳۱۷هويدا، امير عباس 
 انصار ~: هاى اسالمى  هيأت، هيأت

 ~ متوّسلين، ~ پيرعطاء، ~نى، دي
 ۳۵۶ مرتضويون ~محمدى، 

  
  ى

  
 ۳۴۱ هاى کينياز دالقورکى يادداشت

، ۳۰۰، ۱۹۰۳ کشى سال  بهائى: يزد
کشى در جمهورى  ، بهائى۳۰۵، ۳۰۱



  
  
  

  بهائيان ايران

  

۴۸۷

، مدارس ۴۱۴-۱۶، ۴۱۱اسالمى 
   ، حمام۱۹۹، ۱۹۴، ۱۹۲بهائى 

، ۱۰ ، ۱۵ ←، سواى آن ۲۱۵بهائيان 
۳۷ ،۶۹ ،۷۱ ،۷۳ ،۸۰ ،۹۰-۸۶ ،
۶-۹۵ ،۹۸ ،۱۳۵ ،۱۳۷ ،۱۴۱ ،۴-

۱۴۳ ،۹-۱۴۶ ،۱۵۲ ،۲-۱۶۱ ،
۱۶۴ ،۱۷۳ ،۱۹۷  ،۲۰۴ ،۲۰۷،  
۲۱۵، ۲۱۵ ،۲۱۹ ،۲۳۶ ،۳۷۱  ،
۴۲۹ ،۴۴۸ ،۴۵۴ ،۴۵۸ 

 ۳۲۰يزدانى، هژبر 
 ۳۹يوم کيپور 

انتظارات هزاره گرايانه و : يهودى، يهوديان
، ايجاد تنش در ۵-۳۴ظهور ماشيه 

به دين  ~ايمان ، ۴۷ى يهودى  جامعه
 به بهائيت ~، آمار گروش ۲۱بهائى

 ~هاى بهائيت براى  ، جاذبه۲۹-۳۰
، ۵۰، رکود در گرايش به بهائيت ۳۶
ها و علل گروش به بهائيت  ، ريشه۵۱
ى  هاى برجسته ، شخصيت۳۵، ۳۱

 براى ~، فشار به ۵۱ تبار ~بهائيان 
، گرمابه و گورستان ۳۱مسلمان شدن 

  ~، نخستين نودينان ۴۹ ~نودينان 
   ۳۳، نقش اقتصادى همدان ۴۰-۶
، ۲۶۸با يهود بايد قتال کرد : يهود ستيزى
۲۷۷ ،۳۲۴ ،۳۶۶  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  نشر باران منتشر كرده است
نمايشنامه و طنزرمان،  ،استاند ■

  رمان، رضا براهني ،اش آزاده خانم و نويسنده -
  گيرالسادات گوشهآن زن، آن اتاق كوچك و عشق، عزت - 
  مرتضا ميرآفتابي ،مجموعه داستان ،آن زن و مرد خوشبخت - 
  رضا اغنمي ،داستان ،ها آنسوي چهره -
  پور شهرنوش پارسي ،مجموعه داستان ،رهاي بلو آويزه - 
  آذر حسين نوش ،داستان ،يگانهنشين ب اجاره -
  محمود مسعودي ،دو داستان ،هاي تنهايي باغ -
  نيلوفر بيضايي ،بانو در شهر آينه -
  پور داستان، شهرنوش پارسي ،بر بال باد نشستن -
  اكبر سردوزامي ،داستان ،برادرم جادوگر بود -
كـور صـادق     بگور و نقدي بر بـوف   دهكور و زن  بوف -

  فرزانه. ف. نقد از م ،هدايت
  بي شهرزاد، شيوا ارسطويي بي -
  ثريا رحيمي ،داستان ،پارة كوچك -
  اي در مشت، ايرج جنتي عطائي پروانه -
  پرومته در اوين، ايرج جنتي عطائي -
  زاده رضا عالمه ،رمان ،تابستان تلخ -
  هاي عاشق، نوشين شاهرخيتاك -
  آذر حسين نوش ،داستان ،تأملي بر تنهايي -
  )محمدرضا عمراني: برگردان(تسليم، داستان، امين زئوئي،  - 
  تثليث جادو، داستان، منصور كوشان -
 پور شهرنوش پارسي ،داستان ،هاي آزاد تجربه -
  پور شهرنوش پارسيطوبا و معناي شب،  -
  رضا قاسمي ،نمايشنامه ،تمثال -
  وشنگ گلشيريه ،رمان ،نامه جن -
  رضا قاسمي ،رمان ،چاه بابل -
  ي آخر، بيژن بيجاري خانه -
  فرزاد ابراهيمي ،طنز ،خرشناسي تطبيقي -
  كوشيار پارسي ،داستان ،خواب پلنگ آبي -
  محمود فلكي ،داستان ،خيابان طوالني -
ــتان - ــوئد،    داس ــزرگ س ــندگان ب ــاه از نويس ــاي كوت ه
  )سعيد مقدم: برگردان(
  مهشيد اميرشاهي ،وتاههاي ك داستان -
  پور بهزاد كشميري: هاي كودكان، پتر بيكسل، برگردان داستان - 
  دختر ترسا، شكوفه تقي -
  دهان خاموش، منصور كوشان -
  فرزانه. ف. م ،مجموعه داستان ،راست و دروغ -
  نسيم خاكسار ،مجموعه داستان ،ي آريزونا راسته -
  كوشيار پارسي ،داستان ،زماني عاشق بودم -
  )منيژه آهني: برگردان(زن رها شده، داستان، سيمون دوبوار،  - 
  پور شهرنوش پارسي ،داستان ،زنان بدون مردان -
 االهه بقراط ،)؟( داستانچند  ،زنانه -
  آذر حسين نوش ،سر سفرة خويشان، داستان -

  محمد عقيلي مجموعه داستان، سفري در سرخ، -
 ب ،احمد جالل آل ،سنگي بر گوري -
  محمود مسعودي ،رمان ،الغراب ةرسو -
  مهستي شاهرخي، ي ابريشم شالي به درازاي جاده -
  داستان، هوشنگ گلشيري ،پوشان شاه سياه -
نجمـه  : برگردان(جلون، رمان، طاهر بن  شب قدر، -

  )موسوي
  شبان نيكو، مجموعه داستان، مهستي شاهرخي -
  رمان، مختار پاكي ،شمايل مانا -
  پور دانش، شهرنوش پارسي – يك داستان ،شيوا -
  پور شهرنوش پارسي ،عقل آبي، رمان -
  زاده غوك، رمان، رضا عالمه -
  فراموشي، جواد پويان -
: برگـردان (  جلـون، طاهر بن  فرزند پوشالي، رمان، -

  )نجمه موسوي
 ،داسـتان  ،خواسـت حـرف بزنـد    كه نمياي  فرشته -

  فهيمه فرسايي
 يمهري يلفان ،مانرآيد،  كسي مي -
  محسن حسام ، هكوچه شامپيون -
  ثريا رحيمي ،داستان ،گذرد اي هست كه نمي گذشته - 
. س ،پـور  رواني. ان، مجموعه داستان، مگنجينة زن -

. غ ،ترقـي . گ ،پـور  پارسـي . ش ،ساري. ف ،بهبهاني
 الشائي. ف ،زاده روشن. پ ،عليزاده

  گربه، رمان، هوشنگ اسدي -
ماجراهاي ساده و كوچك روح درخت، داسـتان،   -

  پور شهرنوش پارسي
  مهرنوش مزارعي،  xمادام  -
  ، مهشيد اميرشاهي مادران و دختران، كتاب دوم -
  ، مهشيد اميرشاهي: مادران و دختران، كتاب سوم -
  ماهان كوشيار، نمايشنامه، رضا قاسمي -
  ماهيگيري در بار زرافه، مجموعه داستان، سردار صالحي - 
  مردي در حاشيه، مجموعه داستان، شهرام رحيميان - 
  گ يك شاعر، مجموعه داستان، بهمن سقاييمر -
  معناي تمشيت، هوشيار دربندي -
  مونولوگ پاره پارة شاعر شما، اكبر سردوزامي -
  )شاهرخ كامياب: برگردان(  هاي سوئدي، مجموعه داستان، نامه - 
ــه همــزادش، حســين   نامــه - هــاي يــك تمســاح ب

  آذر نوش
 نوبت رقص من، اكبر سردوزامي -
گيـر، شـهال شـفيق،    السادات گوشهزتنُه داستان، ع - 

شكوه ميرزادگي، مهشيد اميرشاهي، زهرا كدخـدائيان،  
سيمين دانشور، مهري يلفاني، فهيمـه فرسـايي، مـيهن    

  بهرامي



 

 وزارت نظارت، كامران جمالي -
ــاي قصــه - ــان ســلمان رشــدي،   هــارون و دري ــا، رم ه
  )سينا سليمي: برگردان(
  دي شاياد و رؤياي تهران، مهدي استعداد -

  هاشمي مان، شريفه بني هاي خانم هله يادداشت -
  يك بغل رز براي اسب كَهر، بهرام مرادي -
  يك معشوق مرده، يلدا معيري -
يك سرگذشت و دو نامه، رباب محب -

شعر ■
  بيگي دار، اكبر ايل هاي آينه آب -
  آينده، دنا رباطي -
  برسنگ طاهر جام  از پشت پنجره، -
  صاعقه و كاروان، نعمت آزرم از سنگالخ و -
سـهراب  : برگـردان (هـا، شـعر يـان اسـترگرن      اسطوره -

  )مازندراني
  ي دختران بد، ليال فرجامي نامه ـ اعتراف

  پور اما اگر بهار نيايد، محمدعلي محسني -
  نشين آواز دل رها، حسن ساحل -
  آوازهاي ماه گمشده، روشنك بيگناه -
   القرنيناكبر ذو، مصب ي سگ اين سكته -
  بيگي دان، اكبر ايل  اين شعرها چون آينه -
  باجه نفرين، مريم هوله -
  اي شكسته بر دلم، زيبا كرباسي با ستاره -
  با مرغان دريايي، اميرحسين افراسيابي -
  بهنام باوندپور بدون مصرع اول، -
  به باد، به خاك، هما سيار  به آب، به آتش، -
  مجيد نفيسي: و مقدمههاي نيما، به انتخاب  بهترين -
  پور پاپتي بر مخمل شب، بهزاد كشميري -
  پاورقي، رباب محب -
  پدر و پسر، مجيد نفيسي -

  زدگان، ژيال مساعد پري -
  خروش خاموشي، ژاله اصفهاني -
  رفتم گلت بچينم، مجيد نفيسي -
  رقص يادها، لعبت واال -
  ام نگهدار، ژيال مساعد رود تلخ؛ پزنده -
  رؤيا، جواد مجابي سفرهاي مالح -
  هاي سرخ شفق، شاداب وجدي شمعداني -
  ، غالمرضا ايزدي...شب تاريك و بيم و موج و -
  هاي در پيش روست، روشنك بيگناه شوق، راه -
  طبلهاي قبيلة مرده، مرتضي ثقفيان -
  ماهان. طلسم، خطابة سقوط به سايه، ا -
  غبار روبي، سعيد يوسف -
  نگبرس فصل خاكستر، طاهر جام -
  ي اسماعيل خوئي، كتاب نخست كارنامه -
  ي اسماعيل خوئي، دفتر دوم كارنامه -
ــان،  - ــك روح دو زب ــروغ، ي ــارين، ف ــوئدي، (  ك س

  )سعيد مقدم، يانه كارسون: برگردان) (فارسي
  كتاب ترس، جمشيد مشكاني -
  كندوي رفته با باد، مهدي فالحتي -
  زاده رضا نوري علي  ي تبعيد، نوروز بر شبانه -
  وارينيا، رباب محب -

...تحقيق، تاريخ، گفتگو  ■
  ادبيات، فرهنگ و جامعه از منظر روانشناسي،  -

  زاده رضا كاظم
  ارسطوي بغداد، محمدرضا فشاهي -
  از تلخي فراق تا تقدس تكليف، بهروز شيدا -
ــاره لبريختــه  - ــا مــتن، در ب ــاييهــ از حاشــيه ت  ،اي رؤي

  هما سيار :گردآوري و تمظيم
  از ديدار خويشتن، احسان طبري -
ــامي،      - ــي س ــت اله ــه حكوم ــايي ب ــهرياري آري از ش

  محمدرضا فشاهي
  زاده رضا نوري از البالي دفتر ايام، علي -
  نويسي، اسد سيف اسالمي -
هاي علني  ها و ابراز ندامت شدگان، زندان اعترافات شكنجه - 

  )شريفها رضا: برگردان(يرواند آبراهاميان،  در ايران نوين،
ــي      - ــيدن اله ــفي و انديش ــيدن فلس ــاني، انديش ـ عرف

  محمدرضا فشاهي
  بهنام باوندپوركوشش و ويرايش بهانهدوانا،  -
  آستينان، سعيدي سيرجاني اي كوته -
  بامداد در آينه، ده سال گفتگو با احمد شاملو، نورالدين سالمي - 
بررســي ش روشــنفكري ايــران، بخشــي از تــاريخ جنــب - 

  كار كانون نويسندگان ايران، مسعود نقرهتاريخي ـ تحليلي 
  ها، شعر پريتيش ناندي، آور زنبق پرسه در اقليم حيرت -
  )مهدي فالحتي: برگردان(
  ها، شهين حنانه پشت دريچه -
  هاي ديگر، مهدي فالحتي پنج اقليت و نوشته -
  شيدا ي اشاره، بهروز اي به بيشه پنجره - 
  دمكراسي در ايران، سعيد رهنما سوسيال تجديد حيات - 
  هاي ناتمام در قاب قدرت، بهروز شيداتراژدي -
ي قـرن   شاعران زن در روسيه(اي قهوة تلخ  تنها جرعه -

  ، بهنام باوندپور)بيستم
شناسـي تـاريخي فقـه    تيغ بر جان، درآمدي بر جامعـه  -

  شيعه و واليت فقيه، آرش شادان
  خانيي تاريخي، ناصر رحيمخواهي در ايران، پيشينهجمهوري - 
  پورچالشگري زنان عليه نقش مردان، مهرداد درويش -
  چهار شاعر آزادي، محمدعلي سپانلو -
  حديث تشنه و آب، منصور كوشان -
  حديث خلوت انس، عباس معروفي -
  آبادي حكايت دختران قوچان، افسانه نجم -
  اهي ايران، جليل دوستخو حماسه -



 

  خاطرات بزرگ علوي، به كوشش حميد احمدي -
  پور خاطرات زندان، شهرنوش پارسي -
  خانواده و اعتياد، مهرانگيز كار -
  زاده هلا خانه دايي يوسف، اتابك فتح -
  داوري در داوري زنان، احمد علوي -
  و جوي رهايي، مريم نوري در جست -
پرسـتي و مردسـاالري    در جستجوي شادي، نقد مـرگ  -
  ايران، مجيد نفيسي در
  در ستايش تبعيد، مهدي استعدادي شاد -
  ها، جستار ادبي، بهروز شيدا در سوك آبي آب -
  در قلمرو موسيقي، محمود خوشنام -
  محمدرفيع محموديان دمكراسي راديكال، -
  ديارده گه رايي تارواگه، ريبوا سيوه يلي -
  باقر مؤمني ين و دولت در عصر مشروطيت،د -
  ر بند، اسد سيفذهن د -
: برگـردان (م رايش، لاي فاشيسم، ويله روانشناسي توده -

  )جيني علي الله
  روانشناسي شكنجه، منيره برادران -
  زاده كور، رضا كاظم روانكاوي بوف -
  فرزانه. ف.هاي پراكنده، م زبان سرخ، نوشته -
  زنان ايران؛ چراغي در دست، چراغي در راه، عفت ماهباز  - 
 ها و تاريخ، شكوفه تقي در قصهآزاري  زن -
، بـه  )ي كمونيسـت  ارگان مركزي فرقه(ي سرخ  ستاره -

  كوشش حميد احمدي
  ستيز و مدارا، ضد حكومت اسالمي، رامين كامران -
  سرگذشت كانون نويسندگان ايران، محمد علي سپانلو - 
  فريدون شايان تاريخ، سوئد در گذرگاه -
  ادي شاددي استعدشاعران و پاسخ زمانه، مه -
 ، احمد موسوي!شب بخير رفيق -
  شب دردمند آرزومندي، فرج سركوهي -
  شعر و سياست و بيست و چهار مقاله ديگر، مجيد نفيسي - 
مهدي استعدادي : برگردان(ي هولدرلين،  شعر و فلسفه -

  )شاد
  مهرانگيز كار روايتي زنانه از انقالب ايران، شورش، -
 ايران، احمد علوي در شناسي نوانديشي ديني شناخت -
  پور آباد، رنج ماندگار، جهانگير اسماعيل عادل -
هــاي حقيقــت و  عليــه فراموشــي، بررســي كميســيون -

  دادخواهي، منيره برادران
  محمود مسعودي برگردانِ هفت فرگرد،  فراخوان،  -
  فراموشم مكن، خاطرات زندان، عفت ماهباز -
  اكجوريفرهنگ اصطالحات زندانيان سياسي، اعظم كي - 
مهــدي (  هانــا آرنــت،  ،فلســفه اگزيســتانس چيســت؟ -

  )استعدادي شاد
  طاهر صديق: قانون اساسي سوئد، برگردان -
  ي حقوق زن، مهر انگيز كار گذاري در باره قانون -
  مهدي استعدادي شاد قدرت و روشنفكران،  -

  )روزبهان(خانيقناري در متافيزيك كلمه، مسعود كريم - 
  بهروز شيدا: زدندان، ويراستاركابوس بلند تي -
گزارش به مردم، خاطرات ديپلمات سـابق جمهـوري    -

  اكبر اميدمهر اسالمي، علي
  گردنبند مقدس، مهرانگيز كار -
رضـا   ها و اعترافـات سـعيد امـامي، علـي     گزارش قتل -

  زاده نوري
هــا و هنرهــاي كوچــك، اگوســت     گفتگــوي واژه -

  )ثريا ناطقيان: برگردان(استريندبري، 
  ي دو اندوه، بهروز شيدا شده در فاصله گم -
  نسيم خاكسار  ما و جهان تبعيد، مجموعه مقاالت، -
  ، نقد، مهدي استعدادي شاد)ما و قهقرا -
  ماركس پس از ماركسيسم، نقد و بررسي، بيژن رضايي - 
  مصطفي شعاعيان و رماننيسم انقالبي، انوش صالحي -
  مخمل سرخ رويا، بهروز شيدا -
ي بخــت در فرهنــگ شــفاهي و كتبــي ايرانيــان، معنــا -

  شكوفه تقي
ويرايش   بي خانم استرآبادي، معايب الرجال، تحقيق بي -

  آبادي افسانه نجم
  الدين محرابي كوشش معين، به)مجموعه سوم(معرفي كتاب  - 
  كوشش مسعود مافانبه  معرفي كتاب و نشريات، -
  الدين محرابي اي، معين مهستي گنجه -
  ها، بهروز شيدا توقف به فرمان نشانه: يسمنو مي -
  ، رامين كامران)مجموعه مقاالت(نظرات و مناظرات  -
نيهيليسم ويرانگـر و ايـدئولوژي نياكـاني، محمدرضـا      -

 فشاهي
  هفت دات كام، يك وبالگ فرضي، بهروز شيدا -
، سه زبانه ... ها، نقدها و  هزار بيشه، مقاالت، سخنراني -
  ، مهشيد اميرشاهي)انگليسي  فرانسه،  فارسي،(
  يادها و بودها، در باره تئاتر ايران، ايرج زهري -
  ياس و داس، فرج سركوهي -
يكصد و شصت سال مبارزه با ديانت بهـائي، فريـدون   -

  وهمن
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persecution. In this section of the book there are chapters by five leading
figures in Iranian Studies. Eliz Sanasarian compares the precarious case of
the Baha’i community in Iran with that of the country’s other ‘recognized’
and ‘unrecognized’ religious minorities; Abbas Amanat discusses the his-
torical roots of the persecution of the Babis and then the Baha’is in Iran,
and examines the complex intersection of the competing interests of the
clergy, the state and the mob in these attacks; Mohamad Tavakoli-Targhi
highlights the inseparability of the Islamist movement and anti-Baha’ism in
Iran, and shows how Islamist groups were particularly active in smaller
towns and villages where a sizeable number of the local population had
converted to the Baha’i Faith; H.E. Chehabi looks at the phenomenon of
secular anti-Baha’ism, particularly in the late Pahlavi period, and tries to
uncover why many Iranian intellectuals attacked the Baha’is in their works;
and, finally, Reza Afshari presents a detailed account of the persecution of
the Baha’is in Iran from shortly before the Revolution of 1978–79 until the
present day. Afshari shows how the persecution of the Baha’is in the Islamic
Republic has morphed over the past quarter of a century, and seems to have
moved on from a more violent period of detention, torture and summary
execution to one of more systematic denial of basic human rights, including
access to higher education.

Dominic Parviz Brookshaw and
Seena B. Fazel

Notes

1 This emigration was sizeable from the mid-1950s. In addition to persecution,
other factors that contributed included moving abroad to study, and to assist new
Baha’i communities (Momen 1991: 28).

2 Academic literature on the history of the Babi movement is more extensive (see
works by Amanat 1989, Momen 1981, Smith 1987).

3 The volume Iran im 19. Jahrhundert und die Entstehung der Baha”i-Religion (Bürgel
and Schayani 1998) only two essays on the history of the Baha’i Faith.

4 A notable exception is Smith 1987.
5 For example, Ibrahim, an Assyrian (Nestorian) priest, in Adharbayjan converted

(Momen 1998: 46).
6 One example is the reforms instituted in Mahfurezak, which included the setting

up of a co-operative to sell cotton (Momen 1998: 41).
7 The first Western newspaper account of the Babi religion was an 1845 report in

The Times of London of Babi persecutions (cited in Momen 1981: 69).
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were also a small number of conversions from among other groups, such as
the ‘Aliyullahcs and Sufis.

The second theme is the contribution of the Baha’i community to the
wider life of the Iranian nation. Women played a prominent part in this and
Dominic Parviz Brookshaw explores the role that correspondence from
Baha’ullah and ‘Abdu’l-Baha to individual Baha’i women are likely to have
played in mobilizing Iranian Baha’i women to action both within their reli-
gious community and broader Iranian society as a whole. The Baha’i women
of Iran have been the subject of research interest before (e.g. Momen 2005;
Cole 1998) but this is the first close textual analysis of letters that were
addressed to individual women. Under this second theme, there are also
essays on the educational initiatives and health reforms pioneered by Baha’is.
The importance of education is a significant theme in Baha’i texts, and
Baha’is founded a large number of schools throughout Iran in both major
urban centres as well as remote villages from around 1890 to 1930. In this
volume, Moojan Momen, for the first time, provides a comprehensive list
of these schools and discusses their innovative practices, which he argues
influenced state schools. The overwhelming majority of these Baha’i-run
schools (which were attended by boys and girls of all religious and ethnic
backgrounds) were closed by the Iranian government in 1934. Seena B.
Fazel and Minou Foadi write on Baha’i health reforms, and demonstrate
how Baha’is appear to have introduced an interesting range of novel initia-
tives from introducing showers into public bathhouses, to building hospitals
that hired women doctors to work in the specially built women-only wards.
There is considerable inter-relation between health and education reforms,
and many of the key health care professionals worked in the Baha’i-run
schools as well. In this section of the volume, Kavian S. Milani examines
the influence of Baha’i thought and the actions of individual Baha’is on the
Constitutional Revolution of 1906–1911. Ever since E.G. Browne wrote
on this at the time, there has been considerable speculation on the Baha’i
involvement. Milani discusses some Baha’i texts, which have not been fully
exploited by previous researchers. Milani highlights the changing attitude
of the Iranian Baha’i community to the Revolution, thereby questioning
attempts by other scholars to argue that the Baha’is adopted a monochrome
approach to the constitutional movement in early twentieth century Iran.
Other notable contributions of the Baha’is to Iranian society, that we have
not had the opportunity to discuss in this volume, include artistic and literary
ones, agricultural reforms,6 and innovative business practices.

The third broad theme of this book is the persecution of the Baha’is. As
an article in the New York Review of Books put it in 1982, ‘the threat of
genocide hangs over the Baha’is of Iran’ – it has done so since its inception
and continues to do so (Kazemzadeh 1982: 43). Although this persecution
has drawn the attention of the Western media,7 few scholars working in the
field of Iranian Studies have chosen to write on the history or details of this
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time may conceivably come when it will oust Mohammedanism from the
field in Persia’ (Browne 1918: 203; Curzon 1892: 503).

The Baha’i community of Iran grew steadily until the 1920s, and by the
late nineteenth/early twentieth century the Baha’is had embarked upon a
number of education and health initiatives, reflecting their confidence and
optimism for future expansion. In numerical terms, it is estimated that
there were at least 100,000 Baha’is in the 1880s, which represented 1–2 per
cent of Iran’s population of between 5 and 8 million at the time (Smith
1984). As the twentieth century unfolded, the proportion of Baha’is in the
population grew gradually smaller, especially after 1979 as the birth rate
among Baha’is was below the average and many Baha’is emigrated to the
West to escape persecution.1 Nevertheless, it is estimated that there remain
at least 300,000 Baha’is in Iran today, equating to around 0.5 per cent of
the population.

In this volume of essays, our intention is to present a series of studies on
aspects of the social and historical development of Iran’s Baha’i community.
This volume addresses both a gap in academic literature on the Baha’i
Faith, and in the study of modern Iran in general. In contrast to a number
of important studies of history on the Babi movement,2 English-language
scholarship on the history of the Baha’is of Iran is surprisingly limited.
There are very few books that contain chapters discussing the Baha’i com-
munity of Iran in any detail. One such volume is In Iran: Studies in Babi

and Baha”i History (Smith 1986).3 A number of chapters in Cole’s Modernity

and the Millennium, and scattered articles in other volumes and journals are
noteworthy contributions, but even these have rarely dealt with the develop-
ment of the Iranian Baha’i community in the twentieth century.4

There are three broad themes to this volume. The first is conversion to the
Baha’i Faith. Although most Iranian Baha’is came from a Shi‘i background,
large numbers of Iranian Jews and Zoroastrians also converted – much to
the dismay of their clergy and the surprise of foreign commentators. That
Iranians from these ancient, persecuted, non-Muslim minority communities
would voluntarily convert to a new religion that emerged from a messianic
Shi‘i milieu and which was subject to even worse persecution is a phenom-
enon requiring serious study. Mehrdad Amanat explores the conversion of
Iranian Jews to the Baha’i religion, and presents new historical evidence to
suggest that social factors, rather than merely religiously-motivated ones,
were prominent in this process. In addition, Amanat provides for the first
time an overview of the geographic spread of these conversions, with par-
ticular reference to Kashan and Hamadan. Fereydun Vahman examines the
reasons Zoroastrians were attracted to the Baha’i teachings, and presents a
novel approach to this issue arguing for importance of the ‘Iranianness’ of
these teachings. Much fewer conversions among the Christians of Iran have
been noted,5 in part because they were less demoralised and more socio-
culturally separate than the Jews and Zoroastrians (Maneck 1993). There
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FOREWORD

The Iranian Baha’i community emerged in the 1860s and 1870s out of the
remnants of the Babi movement. From the late nineteenth century to the
1920s, it expanded significantly in size and influence. A number of factors
are likely to have contributed to its growth. Written correspondence and
personal contact with the prophet-founder of the Baha’i Faith, Mcrza
musayn-‘Alc Nerc, Baha’ullah (1817–1892), and his eldest son and successor
as leader of the community, Mcrza ‘Abbas Nerc, ‘Abdu’l-Baha (1844–1921)
provided encouragement to Iran’s Baha’is and co-ordination of the com-
munity’s activities.

Both in the thousands of letters Baha’ullah wrote to individual Baha’is
in Iran, and in his conversations with the many Iranian Baha’i pilgrims that
visited him in his successive exiles to Baghdad, Istanbul, Edirne and later
‘Akka, Baha’ullah urged his followers to unite, live moral lives, and pro-
pagate their religion both inside and outside of Iran. As Smith points out,
most of the Babis who survived the massacres and upheavals that ensued
after the public execution of their prophet, Sayyid ‘Alc-Musammad Shcrazc,
the Bab in Tabriz in 1850, became Baha’is: ‘Faced with a combination
of competent leadership, efficient communication, a reassertion of claims
to charismatic leadership, and an appropriate ideology, the Babis rallied to
Baha’u’llah’ (Smith 1987: 88).

The Iranian Baha’i community of the late nineteenth century was not
only drawn from the remaining Babi faithful, though. Baha’ullah encour-
aged his followers to travel to parts of the country where there were no Baha’is
in order to establish new local communities. With its mix of messianic and
modernizing beliefs, combined with the personalities of many enthusiastic
and charismatic teachers, the Baha’i Faith experienced a steady expansion
in its numbers during the lifetime of Baha’ullah. Foreign visitors attested to
this growth. In 1889, a British diplomat in Iran wrote to E.G. Browne of
the ‘increasing multitudes’ who were attracted to the Baha’i teachings, and
Lord Curzon, who was visiting Iran around that time, speculated that ‘If
Babism [Baha’ism] continues to grow at its present rate of progression, a
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